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Editoriál

Vážení čitatelia,

prvým číslom roku 2022 otvárame nový ročník nášho vedeckého in-
ternetového časopisu – Verbum historiae. Snažili sme sa ho mierne 
obnoviť, aktualizovať a dať mu novú grafickú podobu, ktorá by bola 
v súlade so súčasnými typografickými zásadami.

Číslo obsahuje šesť štúdií venujúcich sa starším a novším deji-
nám. Tematicky ich možno zjednodušene zaradiť do oblasti medzi-
národných vzťahov, hospodárskych a kultúrnych dejín, dejín archi-
tektúry, či vedných odborov biografistiky a onomastiky. Bližšie sú 
v nich predstavené i regióny hornej Oravy a hornej Nitry. 

Marek Ďurčo sa venuje dosiaľ nespracovanej téme dejín krčiem 
a pohostinstiev v Trstenej. Sakrálnu architektúru v 19. storočí z hľa-
diska názorov a metodiky obnovy na Slovensku si všímajú Andrej 
Botek a Veronika Ksiažeková. Biografická štúdia Ivana Stodolu ho-
vorí o Kornelovi Stodolovi a jeho úlohe pri budovaní základov Čes-
koslovenskej republiky. Kolega Martin Vašš analyzuje vo svojom 
texte talianske kultúrne vplyvy na slovenské umenie v medzivojno-
vom období 20. storočia. Milica Majeriková-Molitoris opisuje záslu-
hy diplomata Juraja Slávika na česko-slovensko-poľských vzťahoch 
v medzivojnovom období. Dvojica autorov Pavel Hronček a Bohusla-
va Gregorová vyhodnocuje historicko-geografické toponymá v okolí 
mesta Handlová.

Predložené číslo obsahuje i ďalšie stále rubriky, recenzie a sprá-
vy. Žiaľ, prinášame dve smutné udalosti. Dňa 19. apríla 2022 nás 
navždy opustil prof. Július Bartl, zakladateľ Katedry histórie na Pe-
dagogickej fakulte Komenského univerzity v Bratislave, bard sloven-
skej historickej vedy. Zaskočilo nás tiež náhle úmrtie interného dok-
toranda Mgr. Ivana Stodolu, mladého kolegu (8. mája 2022). Oboch 
si pripomíname v životopisných medailónoch, Ivana aj cez jeho po-
slednú dokončenú štúdiu a recenziu.

Veríme, že aktuálne číslo časopisu prinesie čitateľom cenné infor-
mácie z dejín Slovenska a Československa i pripomenutie si dvoch 
vzácnych ľudských životov.

Jaroslav Nemeš
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ŠTÚDIE



Minulosť krčiem a pohostinstiev 
na príklade mesta Trstená
 

Marek Ďurčo

ĎURČO, Marek: The Past of Taverns and Pubs on the Example of the Town 
of Trstená. VERBUM HISTORIAE, 2022, 10, 1, pp. 6-21, Bratislava.

ABSTRACT: Trstená on the upper Orava (Slovakia) in the past was an 
important craft and trade center of the region. In the present study, we 
focused on the research of pubs and inns in Trstená from its foundation 
until 1950, because private business was banned during the socialist 
period. The aim of the study was to record the complex developmental 
changes of pubs and inns in the mentioned city.

Key words: Slovakia, Trstená, region of upper Orava, pubs and taverns.

Mestečko Trstená sa už od svojho založenia koncom 14. storočia 
(1371) rozvíjalo v priestore regiónu hornej Oravy ako významné reme-
selnícke a obchodné centrum.1 S rozvojom obchodu a pravidelného 
konania jarmokov a trhov v Trstenej bezprostredne súvisí aj zriaďo-
vanie a prevádzkovanie krčiem, pohostinstiev a drobných hostincov. 
Ide o zaujímavú tému, ktorá sa v slovenskej odbornej literatúre rieši-
la iba ojedinele. Jej moderné komplexné spracovanie chýba dodnes. 
Priekopníckym počinom bolo usporiadanie vedeckej konferencie 
a vydanie zborníka prednášok v roku 1989 pod názvom Dedinská 

krčma z obdobia feudalizmu a kapitalizmu (vydalo bratislavské vyda-
vateľstvo Erpo). V našej štúdii sme sa pokúsili podrobiť archívnemu 
výskumu výskyt týchto zariadení na príklade mesta Trstená počas 
jeho stáročnej existencie. Aj v historiografii tejto oravskej lokality je 
to téma, ktorá doposiaľ nebola ucelene ani čiastočne preskúmaná.

Je pravdepodobné, že už od konca 14. storočia v stredovekej Trs-
tenej fungovali krčmy a hostince. Nazdávame sa, že jedným z prvých 
bolo pohostinstvo s výčapom rodiny dedičných richtárov Hertelovcov. 

1	 Štátny	archív	v	Žiline	so	sídlom	v	Bytči	(ďalej	ŠA	Bytča),	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	fond	(ďalej	
f.)	Mestečko	Trstená,	listiny,	jednoduchý	novoveký	odpis	listiny	z	roku	1371	pre	Trstenú;	ĎURČO,	Ma-

rek	–	FURMAN,	Martin:	Neznáma	novoveká	stavba	v	Trstenej,	okres	Tvrdošín. In:	Zborník Oravského 

múzea,	2014,	roč.	XXXI,	s.	38-61.	



O existencii týchto objektov v stredoveku ale nemáme žiadne správy, 
pretože mnohé dokumenty z tohto obdobia podľahli požiarom a plie-
neniu počas stavovských povstaní v 17. storočí,2 ako aj pri vpáde Li-
tovcov v roku 1683.3 V stredoveku a ranom novoveku však často hos-
tince a pohostinstvá, ale aj mestské špitály, plnili iné funkcie, ako sa 
dnes nazdávame. Tie, ktoré stáli popri dôležitých cestách, slúžili ako 
miesta útulku (hospicium) pre obchodníkov, pocestných a diaľkových 
pútnikov, kde sa dalo nasýtiť, umyť, prenocovať a ustajniť statok 
s vozmi. Vyznačovali sa teda aj určitým charitatívnym rozmerom.4 
V slovenskej literatúre ich nazývali „prícestnými“ alebo „zájazdnými“ 
hostincami.5

Neskôr dediční richtári – rod Trstenských – mali ako jeden zo svo-
jich príjmov aj prevádzkovanie vlastnej šoltýskej krčmy v období 16. 
až 18. storočia. V roku 1619 šoltýs Martin Trstenský mal 6 želiarov 
a 26 sedliakov. V tom čase v Trstenej bola krčma, píla a mlyn.6 V 17. 
storočí v Trstenej  fungovala aj zemepanská krčma na námestí, kde 
sa návštevníkom čapovala dovezená pálenka. Príjmy z jej predaja ply-
nuli do zemepanskej pokladnice v Oravskom Podzámku a istá časť 
peňazí išla aj do mestskej pokladnice. Trstenčania v tomto období 
namietali zemepanskej vrchnosti, že nebudú kupovať pivo, ktoré mu-
seli dovážať z Oravského Podzámku. Z tejto povinnosti sa mestečko 
vykúpilo tým, že pravidelne každý rok platilo do zemepanskej pok-
ladnice sumu najskôr 28 a neskôr 30 zlatých. V dobových dokumen-
toch sa takého pivo označovalo ako tzv. suché pivo (lat. caerevisia 
arida).7 Vysvetlenie je jednoduché. Trstenčania odmietali piť cudzie, 
teda zemepanské pivo, ale napriek tomu, že boli poddaní Oravského 

2	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.		č.	12,	latinská	listina	z	roku	1681.	
3	 SEMKOWICZ,	Wladyslaw	(ed.):	Materialy źródlowe do dziejów osadnictwa górnej Orawy II. Zakopa-

ne	:	Nakladem	Muzeum	Tatrzańskjego	w	Zakopanem,	1939,	s.	358-359;	LANGER,	Juraj	a	kol.:	Trstená 

600-ročná. Martin	:	Osveta,	1973,	s.	100-101.
4	 HLAVAČKOVÁ,	Miriam:	K	hrobom	apoštolov.	Rituály	uhorských	pútnikov	do	Ríma.	In:	Gestá, sym-

boly, ceremónie a rituály v stredoveku.	Eds.	Peter	Bystrický	a	Pavol	Hudáček.	Bratislava:	Veda,	vydava-

teľstvo	SAV,	2019,	s.	13-15;	NEMEŠ,	Jaroslav:	Na	ceste	do	Cách.	Uhorský	pútnický	kríž	v	Andernachu.	
In:	Constantine’s Letters / Konštantínove listy,	2020,	roč.	13,	č.	1,	s.	83-101,	resp.	s.	86.

5	 Pozri	 tri	 štúdie	v	zborníku	Dedinská krčma z obdobia feudalizmu a kapitalizmu. Zborník prednášok 
z konferencie.	Ed.	Ján	Jurkovič.	Bratislava	:	Erpo,	1989	(SEDLÁK,	Vincent:	Hostinec,	hospoda	a	krčma	
na	Slovensku	v	stredoveku,	s.	14-28;	LUKAČKA,	Ján:	Prícestné	hostince	v	Nitrianskej	stolici	v	stredo-

veku,	s.	29-38;	NIŽNANSKÝ,	Jozef:	Ubytovacie	hostince	a	ich	pomenovania,	s.	141-149).
6	 PONGRÁCZ,	Denis:	História rodu Trstenských. Bratislava	:	vlastným	nákladom	Mikuláš	Trstenský,	

2019,	 s.	 74;	 SEMKOWICZ,	 Wladyslaw	 (ed.):	 Materialy źródlowe do dziejów osadnictwa Górnej 
Orawy II. Zakopane	:	Nakladem	Muzeum	Tatrzańskjego	w	Zakopanem,	1939,	s.	111.	

7	 ŠA	Bytča,	f.	Oravský	komposesorát,		fasc.	70,	inv.	č.	158,	nro.	6,	urbár	Oravského	panstva	z	roku	1686,	
latinský	záznam	o	stave	v	Trstenej	v	roku	1686.
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hradného panstva, museli aj za nevypité pivo zaplatiť ročnú taxu. 
Začiatkom 18. storočia počas povstania Františka II. Rákociho pre 
potreby cisárskych vojakov museli Trstenčania odvádzať nielen na-
turálne dávky, kontingenty, ale aj pálenku a pivo.8 Po skončení tohto 
povstania (rok 1711) sa v Trstenej rozmohli najmä privátne páleni-
ce a drobné pivovary. Tieto pálenice neboli takmer vôbec evidované. 
Vzniklo podozrenie, že trstenskí krčmári alkoholické produkty pre-
dávali nelegálne, a tak oberali zemepanskú pokladnicu o značné príj-
my. Vzniklo aj ďalšie podozrenie, že vraj miestni krčmári niekedy aj 
korumpovali zemepanských úradníkov, ktorých do Trstenej vyslalo 
riaditeľstvo Oravského panstva, aby preverili celkový skutkový stav 
predaja pálenky v mestečku. Situácia bola neúnosná, preto v rokoch 
1736 až 1738 bola nariadená komplexná revízia všetkých súkrom-
ných páleníc a drobných pivovarov v Trstenej. Riaditeľ Oravského 
komposesorátu – gróf Juraj Erdődy – prikázal vtedajším vedúcim 
funkcionárom Trstenej, aby súkromné pálenice boli zatvorené, prí-
padne výrazne obmedzené a aby bol zriadený len jeden mestský pivo-
var a mestská pálenica. Zriadenie mestskej pálenice, pivovaru i krč-
my sa datuje do roku 1742.9 Týmto spôsobom zemepanská vrchnosť 
získala prehľad o celkovom vyrobení a predaji pálenky v Trstenej. 
U Trstenčanov tento zákaz vzbudil značný odpor a všeobecnú nevôľu. 
V neskoršom období sa Trstenčania usilovali bojkotovať prevádzku 
zemepanskej krčmy na námestí. 

Fungovanie zemepanskej krčmy a jej nájomníci 
Situácia so zemepanskou krčmou sa vyhrotila najmä v 70. a 80. ro-
koch 18. storočia. Dosvedčuje to aj zaujímavý dokument, ktorým je 
výhražný list prefekta Oravského panstva Imricha Turčániho zo dňa 
14. apríla 1779. Adresoval ho trstenským mešťanom ohľadom fungo-
vania panskej krčmy. Imrich Turčáni dôrazne nariadil vedeniu mest-
skej rady, aby budova panského hostinca bola uprataná a vyčistená. 
Povýšenecký tón tohto listu len zvýraznil a vyhrotil napätie medzi 
mestským obyvateľstvom v Trstenej a čelnými funkcionármi Orav-
ského panstva.10 V roku 1783 trstenský richtár Ján Kružlic podal 

8	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	301,	k.	23,	prípis	v	nemčine	
z	11.	1.	1709;	ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	301,	k.	23,	zázna-

my	vojenskej	údržby	mesta	Trstená	v	rokoch	1707	až	1711.
9	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	 f.	Mestečko	Trstená,	 inv.	č.	301,	k.	23,	 latinská	správa	

z	roku	1742.
10	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	302,	k.	24,	list	v	dobovej	slo-

venčine	zo	14.	4.	1779.
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sťažnosť, že miestna zemepanská krčma predáva vlastné víno, ktoré 
je buď dorobené vo vlastnej réžii alebo dovezené. Zároveň  na základe 
sťažností viacerých mešťanov bolo zistené, že v cenách mestská krč-
ma, kde sa predávala pálenka, víno a pivo, bola znevýhodnená oproti 
zemepanskej krčme.11 Dňa 16. júna 1784 bola uzatvorená prenájom-
ná zmluva s Ondrejom Kohútom z Námestova ohľadom čapovania 
vína v panskej krčme v Trstenej na tri roky. Okrem toho mal panský 
výčap aj v okolitých obciach, teda v Liesku, Osade, v Ústí nad Oravou, 
Brezovici a v Hámroch. Vedenie Oravského komposesorátu prikáza-
lo, že nikto z obyvateľov nesmie voziť do Trstenej a do okolitých obcí 
víno a tu ho predávať pod trestom jeho zhabania. Zároveň Ondrej 
Kohút sa zaviazal, že do panskej pokladnice bude ročne odvádzať 
400 rýnskych zlatých v striebre ako nájom, konkrétne polovicu na sv. 
Juraja a druhú polovicu pred koncom roka. Jeho povinnosťou bolo 
aj dôsledne sa starať o zemepanské budovy a mal ich chrániť pred 
akoukoľvek škodou.12 V roku 1787 Trstenú postihol veľký požiar, keď 
zrejme bola poškodená aj zemepanská krčma a vináreň. V roku 1789 
sa spory medzi mešťanmi a Oravským panstvom vyostrovali natoľko, 
že nájomca zemepanskej krčmy Jakub Licht podal sťažnosť na žup-
ný úrad vo vtedajšom Liptovskom Mikuláši voči vedeniu mestského 
úradu v Trstenej, že mu nie je dovolené nachystať si palivové drevo 
v mestských horách. Táto skutočnosť bola zrejme natoľko nalieha-
vá, že župný úradník Ondrej Čemický intervenoval v prospech toh-
to nájomcu zemepanskej krčmy v Trstenej.13 Hoci v mestečku bol 
nedostatok stavebných pozemkov pre ľudí postihnutých požiarom, 
Oravské panstvo si nárokovalo na ďalší pozemok pre seba na ná-
mestí v Trstenej vedľa panskej krčmy. Trstenčania prostredníctvom 
svojho richtára dôrazne protestovali proti tejto iniciatíve. Dňa 18. 
februára 1788 vedenie Trstenej podalo sťažnosť na zemepanský súd, 
že Oravské panstvo zabralo na trstenskom námestí rohový pozemok 
o veľkosti 16 siah v dĺžke a v šírke 7 až 9 siah pre potreby pan-
skej krčmy. Trstenčania sa sťažovali, že nájomcovia v zemepanskej 
krčme pri podávaní alkoholických nápojov si pýtajú nespravodlivé 
ceny a podvádzajú.14 Z historických záznamov môžeme usudzovať, 

11	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	302,	k.	24,	latinský	spis	z	roku	
1783.

12	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	302,	k.	24,	latinská	prenájomná	
zmluva	z	16.	6.	1784.

13	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	303,	k.	25,	latinské	zápisnice	
z	2.	2.	1789	a	z	26.	2.	1789.	

14	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	303,	k.	25,	latinský	spis	z	18.	
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že Trstenčania považovali zriadenie panskej krčmy a jej prenajímanie 
ako prejav feudálneho útlaku zo strany zemepána, v tomto prípade 
Oravského komposesorátu. Na druhej strane obyvatelia Trstenej si 
uvedomovali, že panská krčma a jej zisky, ktoré plynuli do poklad-
nice zemepána a nájomcu, boli považované ako priamy útok a zne-
važovanie mestských práv a výsad, ktoré Trstenčania získali v čase 
stredoveku a novoveku od jednotlivých uhorských kráľov. V rokoch 
1794 až 1802 ďalším vážnym obchodným sporom bol dom hneď pri 
františkánskom Kostole sv. Juraja na námestí v Trstenej, ktorý od-
kúpil obchodník z Tvrdošína Michal Hans za 1655 rýnskych zlatých 
a ktorý plánoval premeniť na pohostinstvo s výčapom a s možnosťou 
ubytovania. Napokon 8. júna 1802 sa uskutočnila verejná dražba 
tohto domu pri františkánskom kostole, ktorej výsledkom na podnet 
trstenského notára Matúša Cirula a ďalších mestských funkcioná-
rov bolo to, že peniaze boli Michalovi Hansovi vrátené a z uvedeného 
domu sa musel vysťahovať.15

Súkromné krčmy koncom 18. storočia 
Na kvalitu a množstvo vína i piva v mestečku dohliadali volení mest-
skí úradníci – inšpektori vína. V roku 1787 je doložený inšpektor Ju-
raj Vrchovina a v roku 1789 ako vínny inšpektor Ondrej Trstenský. 
V roku 1790 vínny inšpektor Jozef Stankovič, inak prezývaný Kurka, 
zapísal, že krčmári v Trstenej nakupovali víno od viacerých dodáva-
teľov. Istý Mišo Kováč dodal 7,25 okovov vína v cene 30 zlatých a 45 
denárov; Ondrej Kubáň doviezol 44,25 okovov vína v hodnote 192 
zlatých a 48,75 denárov; istý dodávateľ Lieskovský priviezol 194,25 
okovov vína v cene 874 zlatých a 12,5 denára a k tomu ešte pridal 
7,75 okovu vína za 43 zlatých a 25 denárov; Ján Kružlic dodal 52,5 
okovov v hodnote 196 zlatých a 87 denárov; Ján Rojkovič dal 13 oko-
vov vína v hodnote 34 zlatých a 45 denárov; istý dodávateľ Kleňanský 
doviezol do Trstenej 42,25 okovov vína v cene 109 zlatých a 85 dená-
rov. Napokon Ján Kružlic ešte dodal 14,5 okovu vína v hodnote 134 
zlatých a 12,5 denárov.16 V roku 1790 bolo v Trstenej niekoľko sú-
kromných krčmárov: vdova Molkulová, Anna Kullová, Juraj Sebeň, 
Juraj Hoblovaný, Ondrej Trstenský, Matúš Kurka, Ján Serafíni a Ján 

2.	1788.
15 Univerzitná	knižnica	Bratislava,	Kabinet	rukopisov,	starých	a	vzácnych	tlačí,	Historia	domus,	sign.	MS	

925,	pag.	26;	ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	Acta	vnútornej	správy	
1801	–	1814,	rok	1803,	zmluva	v	dobovej	slovenčine	zo	dňa	22.	3.	1803.	

16	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	303,	k.	25,	vyúčtovanie	inšpek-

torov	vína	za	obdobie	1789	a	1790.
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Koníček. Za toto obdobie vypredali celkom 351 okovov vína v hodnote 
3 110 zlatých a 75 denárov. V týchto súkromných krčmách sa predá-
valo víno rôznej akosti, teda prvého až štvrtého stupňa. V roku 1790 
sa do Trstenej priviezlo 203,25 okovov vína akosti prvého stupňa za 
579 zlatých a 26,25 denárov; vína akosti druhého stupňa bolo 23,75 
okovov v hodnote 68 zlatých a 87,5 denára; vína akosti tretieho stup-
ňa bolo 50,25 okovov v cene 175 zlatých a 87,5 denára a vína akosti 
štvrtého stupňa bolo dovezeného celkom 53,25 okovov za 186 zlatých 
a 37,5 denára.17 

Trstenskí krčmári v období 19. storočia do roku 1918
Trstenskí krčmári a hostinskí, ako je evidentné z archívnych doku-
mentov, v 18. a 19. storočí na základe žiadosti mestskej rady a rich-
tára zabezpečovali aj pohostenie župných funkcionárov, vojenských 
dôstojníkov a zemepanských úradníkov. Takýto prejav pohostinnos-
ti a úcty bol vždy na útraty mestskej pokladnice. Konkrétne v roku 
1790 prišli na návštevu do Trstenej aj viacerí stoliční úradníci. Krč-
már Ján Serafíni dal na ich pohostenie sumu 15 zlatých a 86 de-
nárov, čo mu bolo preplatené z mestskej pokladnice. V roku 1826 
sa konalo vyberanie daňových mestských nedoplatkov u jednotlivých 
dlžníkov – občanov mestečka Trstená. Touto exekúciou bol poverený 
Gregor Lokčanský. Zachovalo sa zaujímavé vyúčtovanie za raňajky, 
obed a večeru výbercu daní Gregora Lokčanského u jednotlivých po-
skytovateľov stravovania v Trstenej. Dňa 9. januára 1826 na večeru 
mal 2 libry hovädzieho mäsa od Jozefa Paneka (v sume 20 dená-
rov); ½ holby vína od Izáka (v sume 23,5 denára); chlieb (v sume 10 
denárov); soľ (v sume 8 1/3 denára), kapustu od Kolára (v sume 5 
denárov) a sviečku na svietenie (v hodnote 6 2/3 denára). Dňa 10. 
januára 1826 si na raňajky objednal len kávu u Michala (v hodnote 
50 denárov) a na obed si objednal 2 libry hovädziny u Jozefa Páneka 
(v hodnote 10 denárov), chlieb (5 denárov) a ½ holby vína od Izáka. 
Za celú svoju úradnú návštevu v Trstenej, počas ktorej Gregor Lok-
čanský vymáhal nedoplatky, uhradil v miestnom pohostinstve 1 zlat-
ku a 61 1/3 denárov.18

Od roku 1815 zhruba do začiatku 50. rokov 19. storočia mestský 
pivovar, pálenica, krčma, ako aj výkon ďalších regálnych práv Trs-

17	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	303,	k.	25,	vyúčtovanie	inšpek-

torov	vína	za	obdobie	1789	a	1790.
18	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	309,	k.	31,	spis	č.	9/1826.
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tenčanov mal v nájme krčmár Marek Poláček.19 Z rokov 1831 až 1833 
sa zachovala zaujímavá správa o skrachovanom krčmárovi Matúšovi 
Hamerníkovi v Trstenej, ktorý precenil svoje možnosti v podnikaní, 
preto celý jeho majetok bol daný do verejnej dražby.20 V rokoch 1829 
až 1834 sa spomína aj trstenský krčmár Štefan Patala.21 Dňa 7. júla 
1834 mešťan Martin Šurina odkúpil za 390 rýnskych zlatých od ve-
denia mestečka Trstená dom vo vlastníctve mesta, ktorý sa nazýval 
Zábava. V tomto dome bolo zriadené pohostinstvo a výčap.22 V roku 
1835 sa uvádza trstenský hostinský Adler Herschler, ktorému vede-
nie mestečka zhabalo v polovici januára tohto roka pašované víno. 
Príkaz na toto vydal richtár Ondrej Stankovič.23 

V druhej polovici 19. storočia bolo významnou zmenou v archi-
tektúre mestečka aj postavenie urbárskeho domu, dnešného hote-
la Roháč, ktorý pôvodne patril do vlastníctva Spolku urbarialistov 
v Trstenej až do roku 1958. Aj v súčasnosti ide o jednoposchodovú 
budovu obdĺžnikového tvaru s vnútornou dvoranou. Z doteraz pre-
skúmaných dobových záznamov sa nepodarilo preukázať, kedy táto 
budova bola presne postavená. Možno sa len nazdávať, že bola vy-
budovaná zhruba v druhej polovici 19. storočia. Mestský protokol 
z roku 1878 zaznamenal žiadosť Oravského panstva o tehly, ktoré 
boli potrebné na zvýšenie zemepanskej krčmy v Trstenej o jedno po-
schodie pre úradnícke byty. Z toho sa dá dedukovať, že prízemie ho-
tela v tom období už stálo. Mestský hotel bol postavený do dnešnej 
podoby postupne. V roku 1907 bola pristavaná jeho juhovýchodná 
časť (ulica Železničná a Kukučínova). Stavba bola zrealizovaná podľa 
projektu Gustáva Kriváčiho. V Štátnom archíve v Dolnom Kubíne sa 
zachovali nákresy dnešného Hotela Roháč z roku 1897. Autor týchto 
nákresov je istý architekt Ján Króner. Dokumenty sú datované 23. 
decembrom 1897.24 Vo viacerých priestoroch boli vytvorené dispo-
zičné možnosti na prevádzkovanie obchodov, prípadne pohostinstiev 
a drobných prevádzok pre Trstenčanov. 

19	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	309,	k.	31,	latinský	spis	z	roku	
1832	s	názvom	Causa	Judaei	Marci	Polacsek	contra	Magistratum	Trsztenensem	et	ejusdem	Exoenopo-

las	mota	et	finaliter	decisa,	nro.	114.
20	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	309,	k.	31,	latinský	spis	z	roku	

1831,	Záznam	o	skrachovanom	krčmárovi.
21	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	309,	k.	31,	spis	č.	98/1834.
22	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	309,	k.	31,	spis	č.	101/1834.
23	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	309,	k.	31,	spis	č.	102/1835.
24	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Obvodný	notársky	úrad	Trstená	(ďalej	ObNÚ	Trstená),	

inv.	č.	238,	k.	28,	plán	stavby	nového	hotela	v	Trstenej	z	roku	1897.		
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V súpise z roku 1871 sa v Trstenej spomínajú viacerí krčmári 
a hostinskí: Herman Strompf, Emanuel Polláček, Rudolf Spitzer, Jo-
hann Wertheimer, Samuel Schein a Jozef Tomášov.25  V roku 1882 
sa spomínajú krčmári, ktorí boli členmi Dobrovoľného hasičského 
spolku v Trstenej, konkrétne 44-ročný Dávid Hexner, 30-ročný Sa-
muel Herz, 35-ročný Marek Kreč, 40-ročný Samuel Schein, 32-ročný 
Ignác Stiller, 40-ročný Jozef Tomášov a 35-ročný Karol Uram.26 Dňa 
1. júla 1896 získal do prenájmu mestskú murovanú krčmu Jozef 
Babinský s manželkou Agneškou. Mal ju v nájme 3 roky do 30. júna 
1899. Jeho povinnosťou bolo platiť ročný nájom v hodnote 60 zla-
tých.  Dňa 8. septembra 1914 zomrel 45-ročný hostinský Šimon Zlu-
ger27 a 12. septembra 1919 zomrela 68-ročná krčmárka Fany Dukla-
nerová, manželka Mórica Duklanera.28  Začiatkom 20. storočia počas 
existencie monarchie budova dnešného mestského úradu v Trstenej 
slúžila aj ako hostinec, kde sa čapovali alkoholické nápoje. Istý čas 
tu mal prevádzku Šimon Unger spolu so svojou manželkou Helenou, 
rod. Duklanerovou.29 Táto budova v rokoch 1910 až 1960 bola  admi-
nistratívnou budovou Okresného úradu v Trstenej.30

Pohostinstvá a krčmy v rokoch 1918 až 1939
Po zániku Rakúsko-Uhorska koncom roka 1918 vznikla Českoslo-
venská republika ako výsledok zložitej vojenskej a diplomatickej si-
tuácie po skončení prvej svetovej vojny. Je zaujímavé sledovať, ako 
sa vyvíjala situácia s drobnými pohostinstvami a krčmami v tomto 
novom zriadení. V roku 1923 obecný výbor riešil spornú záležitosť vo 
veci licencie na neobmedzený výčap liehových nápojov vína a piva, 
ktorú chcel mať Miloslav Šimko na námestí (č. domu 11). V zápisnici 
sa konštatuje, že v tom čase bolo v Trstenej 7 neobmedzených licencií 
na výčap alkoholických nápojov, preto ôsma licencia pre Miloslava 
Šimka nie je v Trstenej žiaduca.  Ďalej sa píše: „Nakladáme obecné-

mu úradu, aby sa prosbou obrátili na generálne finančné riaditeľstvo 
a pána  župana o zrušenie tejto ôsmej licencie ale ešte dvoch iných 

25	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	inv.	č.	314,	k.	36,	Zoznam	remeselní-
kov	a	živnostníkov	v	Trstenej	z	roku	1871.

26	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Dobrovoľný	hasičský	spolok,	k.	2,	Zoznam	obyvateľov	
mestečka	Trstená	organizovaných	v	Dobrovoľnom	hasičskom	spolku	z	roku	1882.

27	 Matričný	úrad	Trstená,	Zbierka	matrík,	Úmrtná	matrika	Trstená	(1907	–	1922)	zv.	3,	s.	89,	č.	55.
28	 Matričný	úrad	Trstená,	Zbierka	matrík,	Úmrtná	matrika	Trstená	(1907	–	1922)	zv.	3,	s.	150,	č.	44.
29	 Matričný	úrad	Trstená,	Zbierka	matrík,	Rodná	matrika	Trstená	(1907	–	1922),	4.	zv.,	č.	80,	s.	66.
30	 STANOVSKÁ,	Božena	a	kol.:	Inventár ONV v Trstenej 1945 – 1959 (1960). Dolný	Kubín	:	Štátny	

archív	Dolný	Kubín,	1998.	
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licencií. Je to totižto proti zákonu, aby v Trstenej 7 licencií bolo. Počet 
obyvateľstva v smysle zákona vyžaduje len 5 krčiem. Krčmami ľud slo-

venský sa len demoralizuje, kdežto náš ľud, v podstate ešte nie zka-

zený, treba vzdelávať, kultúrne dvíhať, a nie pálenkou otravovať.“31 

Napokon živnosť Miloslava Šimka bola obecným výborom na základe 
konzultácie s Bratislavou v marci 1923 zrušená32 a zároveň nedostal 
ani povolenie na to, aby v Trstenej získal trvalé bydlisko.33 

V júni 1926 je doložené, že Emanuel Messinger od roku 1865 
až do svojej smrti v Trstenej prevádzkoval krčmu a obchod s vínom 
spolu so svojím synom Dr. Móricom Messingerom.34 Dobové zápisy 
Okresného živnostenského spoločenstva so sídlom v Trstenej z roku 
1928 konštatujú, že v tomto roku  žilo v Trstenej 2 519 obyvate-
ľov. V tom čase boli v Trstenej viaceré pohostinstvá: Mestský hotel, 
Mestský pivovar, Družstvo Orava, Štefan Gaššay, František Merešš 
a Ignác Stein (bývalá panská krčma). V rokoch 1921 až 1939 vdova 
po Ignácovi Steinovi Rozália, rod. Kleinová, mala hostinec a kaviareň, 
ako aj neobmedzený výčap. V súpise z roku 1932 boli v Trstenej títo 
hostinskí a krčmári: Jakub Štotter, Ján Fabrovič, Arpád Feuereisen, 
Michal Scheimann, Herman Strausz, Družstvo Orava, Arpád Ormay, 
Gejza Feuereisen, Štefan Gaššay a Požiarny spolok v Trstenej.35 Záro-
veň aj istý Mojžiš Schwartz prevádzkoval hostinec len v rokoch 1938 
až 1939.36 

Ďalšie výčapy a pohostinstvá 
Trstenčan Štefan Bednár mal hostinskú a výčapnícku koncesiu 
od roku 1939. Túto koncesiu realizoval v tom čase na ulici zvanej 
Liesecká č. domu 174.37 Pohostinstvo oficiálne vykonával na základe 
rozhodnutia Župného úradu v Ružomberku zo dňa 26. apríla  1940 
pod č. 7151/II-40. V roku 1943 rodina Bednárovcov postavila samo-

31	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	ObNÚ	Trstená,	inv.	č.	4,	k.	3,	zápisnice	obecného	zastu-

piteľstva	Trstená	(1903	–	1930),	zápisnica	zo	dňa	25.	2.	1923,	s.	409	–	410.
32	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	ObNÚ	Trstená,	inv.	č.	4,	k.	3,	zápisnice	obecného	zastu-

piteľstva	Trstená	(1903	–	1930),	zápisnica	zo	dňa	11.	3.	1923,	s.	413	–	414.	
33	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	ObNÚ	Trstená,	inv.	č.	4,	k.	3,	zápisnice	obecného	zastu-

piteľstva	Trstená	(1903	–	1930),	zápisnica	zo	dňa	21.	3.	1923,	s.	420	–	421.
34	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	ObNÚ	Trstená,	inv.	č.	4,	k.	3,	zápisnice	obecného	zastu-

piteľstva	Trstená	(1903	–	1930),	zápisnica	zo	dňa	27.	6.	1926,	s.	645.
35	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	ObNÚ	Trstená,	zápisnice	obecnej	rady	(1927	–	1934),	

inv.	č.	7,	k.	3,	s.	122	–	123.	
36	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Okresné	živnostenské	spoločenstvo	Trstená	(ďalej	OŽS	

Trstená),	k.	1,	Register	živností	I.	diel	(1925	–	1934),	č.	218.	
37	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	 f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	 II.	diel	 (1933	–	

1950),	č.	937.
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statný hotel Tatra.38 Ďalšiu hostinskú živnosť spolu s hotelom na ná-
mestí v rokoch 1925 až 1949 vykonával aj Ján Fabrovič. Na základe 
rozhodnutie Krajského úradu v Bratislave zo dňa 19. októbra 1931 
pod č. 166596/15/1931 oficiálne vykonával túto živnosť a na zákla-
de vdovského práva aj jeho manželka Rozália Fabrovičová.39 Ďalším 
hostinským bol Štefan Gaššay, ktorý prevádzkoval hostinec s neob-
medzeným výčapom od roku 1921. Zároveň mal aj obchod s vápnom 
v rokoch 1928 až 1935, keď sa vysťahoval do Žiliny.40 Žofia Gašajová 
mala v Trstenej staničný bufet, obchod s lahôdkami, ovocím, vínom 
a pivom. Bolo to v rokoch 1943 až 1950. Od roku 1947 hostinec 
a výčapníctvo na železničnej stanici vykonávala s povolením Povere-
níctva priemyslu a obchodu v Bratislave zo dňa 6. marca 1947 pod 
č. V/2-21461/2/1946.41

Hostinský Viktor Karč, rodák z Tvrdošína, mal v Trstenej (č. domu 
168) otvorený hostinec s výčapom v rokoch 1927 až 1928.42 Po jeho 
smrti v roku  1928 prevádzka prešla na jeho manželku – vdovu Paulí-
nu Karčovú. Paulína Karčová (rod. Košíková) mala tento hostinec 
v rokoch 1930 až 1944.43 Jozef Lipka, rodák z Ústia nad Oravou, 
mal otvorenú hostinskú koncesiu v rokoch 1929 až 1943.44 Jozef 
Lipka získal koncesiu na prevádzkovanie hostinca a výčapu, ktorý 
odkúpil od Františka Merešša. Povolenie na toto podnikanie zís-
kal od Krajinského úradu v Bratislave dňa 19. decembra 1929 pod 
č. 215107/1929. Prevádzku pohostinstva zabezpečovala jeho man-
želka Apolónia Lipková.45 Trstenský rodák František Merešš od roku 
1921 mal hostinec s neobmedzeným výčapom a obchod so zmieša-
ným tovarom. Túto koncesiu mal až do roku 1929, keď sa presťa-

38	 Archív	Mesta	Trstená,	Kronika	mesta	Trstená	I.,	s.	86.	
39	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	I.	diel	(1925	–	1934),	

č.	213.
40	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	I.	diel	(1925	–	1934),	

č.	214.
41	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	III.	diel	(1941	–	

1950),	č.	1185.
42	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	I.	diel	(1925	–	1934),	

č.	398.	
43	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	I.	diel	(1925	–	1934),	

č.	501.	
44	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	I.	diel	(1925	–	1934),	

č.	469.	
45	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	ObNÚ	Trstená,	inv.	č.	4,	k.	3,	zápisnice	obecného	za-

stupiteľstva	(1903	–	1930),	zápisnica	zo	dňa	12.	5.	1929,	s.	789;	ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	
Kubín,	f.	ObNÚ	Trstená,	zápisnice	obecnej	rady	(1927	–	1934),	inv.	č.	7,	k.	3,	s.	69.

VERBUM HISTORIAE 1/2022                                                                                                                                15



hoval do Košíc.46 Anton Samelák, rodák z Rabčíc, mal hostinskú li-
cenciu aj s výčapom od roku 1940. Zároveň od roku 1932 vykonával 
menšie tesárske a murárske práce. Sídlom jeho firmy bolo v tom čase 
na námestí v Trstenej (č. domu 427). Licencie na vykonávanie týchto 
živností mal od Okresného úradu v Trstenej a od Župného úradu 
v Ružomberku.47 Trstenčan František Šurina mal hostinec s výčapom 
v rokoch 1921 až 1927, keď sa vysťahoval do Ameriky.48 

Krčma v bývalom pivovare
Krčma v bývalom mestskom pivovare, ktorý bol v Trstenej založený 
v roku 1742,  fungovala minimálne od polovice 19. storočia. Mestský 
pivovar po rozsiahlom požiari mestečka v apríli 1848 bol vo veľkom 
rozsahu obnovený a zrekonštruovaný. Je možné predpokladať, že 
v druhej polovici 19. storočia Trstenčania ustúpili od varenia mest-
ského piva a vedenie Trstenej pristúpilo radšej k tomu, aby celý ob-
jekt pivovaru bol daný pravidelne do nájmu. Nájom plynul ako príjem 
do mestskej pokladnice. V roku 1854 vedenie mestečka Trstená dalo 
Markovi Poláčekovi na základe zmluvy do nájmu pivovar a pálenicu 
v Trstenej na tri roky za cenu 3 320 zlatých v striebre.49 Koncom 19. 
storočia bol trstenský pivovar v rukách Emanuela Messingera v Trs-
tenej. V roku 1910 sa na verejnej dražbe krčma zvaná pivovar dala 
do nájmu Michalovi Čurjakovi. Prevzatie tejto krčmy sa uskutočnilo 
2. novembra 1910 za účasti členov hospodárskej rady Spolku urba-
rialistov.50 Dňa 28. októbra 1911 postihol pivovar požiar. Hospodár-
ska rada sa uzniesla na tom, že najmä krčmu v pivovare treba čím 
skôr pokryť eternitom.51 Zároveň Trstenčan Ján Molek Sliva mladší 
sa zaviazal, že za sumu 10 000 korún opraví pivovar, ako aj jeho hos-
podárske budovy.52 Rekonštrukčné práce na pivovare boli dokončené 
do konca júna 1912. Dohľad nad jeho opravou mala komisia v zlože-
ní, konkrétne Jozef Kumor, Jozef Kolodej a Štefan Panek.53 Dňa 27. 

46	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	I.	diel	(1925	–	1934),	
č.	216.

47	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	 f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	 II.	diel	 (1933	–	
1950),	č.	938.	

48	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	I.	diel	(1925	–	1934),	
č.	219.	

49	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	Mestečko	Trstená,	prenájomná	zmluva	v	maďarčine	pod	
č.	168/1856.	

50	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	5	(zápisnica	z	30.	10.	1910).	
51	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	23	(zápisnica	z	29.	10.	1911).	
52	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	24	(zápisnica	z	31.	10.	1911).	
53	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	41	(zápisnica	z	30.	6.	1912).	
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marca 1912 mestečko Trstená postihol ďalší veľký požiar, ktorý si 
vyžiadal viac ako 306 súkromných domov, hospodárskych budov, bol 
vážne poškodený aj františkánsky kostolík s kláštorom54 a pravdepo-
dobne došlo aj k poškodeniu budovy mestského pivovaru. 

V septembri 1916 bola krčma pivovaru odobratá Michalovi Čurja-
kovi a zároveň bola daná do prenájmu Štefanovi Pánikovi.55 Vo feb-
ruári 1919 Ľudmila Pániková odovzdala pivovarskú krčmu a skončil 
jej prenájom.56 Zároveň medzi Spolkom urbarialistov a Ľudmilou Pá-
nikovou prebiehal súdny spor o 27 847 korún a 50 halierov, o ktoré 
mala údajne Ľudmila Pániková pripraviť vtedajší urbársky spolok.57 
Tento spor sa súdne riešil až do konca roku 1922.58 V roku 1919 
pivovarskú krčmu získal do árendy Ignác Madleňák.59 Podľa jeho ná-
zoru ročný nájom bol vysoký, preto žiadal hospodársku radu urbár-
skeho spolku o zníženie ročnej taxy. Nebolo mu však vyhovené, preto 
v máji 1920 požiadal o vypovedanie zmluvy so Spolkom urbarialistov 
v Trstenej.60 

Od polovice 1920 krčmu v pivovare prevzal do prenájmu Šalamon 
Goldner. V tomto období ročný nájom predstavoval 6 000 korún.61 
V polovici júna 1921 bol prenájom Šalamonovi Goldnerovi zrušený. 
Hospodárska rada urbárskeho spolku za výčapníka vymenovala Jo-
zefa Barutu Kučeru mladšieho.62 V septembri 1924 Šalamon Goldner 
opätovne požiadal o vystavenie novej nájomnej zmluvy na 3 roky na 
prenajatie krčmy v pivovare. Ročný prenájom predstavoval celkom 
1 500 korún v období od 15. mája 1925 do 1. apríla 1928.63 V roku 
1927 Šalamon Goldner bol prijatý do zväzku obce Trstená.64 Od roku 
1927 Goldner bol výčapníkom v pivovare až do leta 1940. 65 Pracoval 
na nájomnú zmluvu, ktorú mu potvrdil Spolok bývalých urbarialistov 
v Trstenej. Okrem toho sa venoval aj chovu plemenných býkov. Podľa 

54	 Archív	františkánskeho	kláštora	v	Trstenej,	Historia	domus	II.	(1859	–	1948),	latinský	záznam	k	marcu	
1912.	

55	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	100	(zápisnica	z	27.	9.	1916).	
56	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	133	(zápisnica	z	4.	2.	1919).	
57	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	139	(zápisnica	z	11.	5.	1919).	
58	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	227	(zápisnica	z	1.	10.	1922).	
59	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	147	(zápisnica	z	24.	8.	1919).	
60	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	162	(zápisnica	z	16.	5.	1920).	
61	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	172	(zápisnica	z	3.	10.	1920).	
62	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	195	(zápisnica	z	12.	6.	1921).	
63	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	277	(zápisnica	z	21.	9.	1924).	
64	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	ObNÚ	Trstená,	zápisnice	obecnej	rady	(1927	–	1934),	

inv.	č.	7,	k.	3,	s.	13	–	14.		
65	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	ObNÚ	Trstená,	inv.	č.	4,	k.	3,	zápisnice	obecného	zastu-

piteľstva	(1903	–	1930),	zápisnica	zo	dňa		6.	6.	1927,	s.	695.	
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zápisnice z 5. septembra 1940 bola vykonaná na pivovar nová verej-
ná dražba a novým nájomcom sa stal Martin Koleják.66 Túto funkciu 
začal vykonávať od júla 1941. Nový nájomník v pivovare Martin Ko-
leják pôsobil na základe nájomnej zmluvy až do skončenia druhej 
svetovej vojny.67 Mal na starosti aj zabezpečiť chov a výživu pre ple-
menné býky, ktoré boli chované v hospodárskych budovách v pivo-
vare. Počas jari 1945 boli objekt trstenského pivovaru vážne poško-
dený a utrpel viaceré hmotné škody. V roku 1945 sa ako výčapník 
v urbárskom pivovare spomína František Pavelek. V rokoch 1945 
a 1946 pokračovali opravy na budove pivovaru. Robila sa najmä stre-
cha. Pokrývačské práce robil majster Anton Samelák v hodnote cel-
kom 250 000 korún. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 
sa budova bývalého pivovaru a krčmy pretransformovala na podnik 
na spracovanie húb (tzv. hubáreň). 

Likvidácia pohostinstiev a krčiem v rokoch 1939 až 1945
V období Slovenskej republiky (1939 – 1945) dochádzalo k arizácii 
židovských obchodov, podnikov a živností. Likvidácie podnikov Židov 
boli súčasťou procesu vyraďovania Židov z hospodárskeho a sociál-
neho života Slovenskej republiky (1939 – 1945). Likvidácia podniku 
spočívala v zaistení  hnuteľného majetku pôvodného vlastníka, jeho 
súpise, ocenení a speňažení v tzv. likvidačnej lehote. Pôvodný maji-
teľ bol zbavený možnosti podnikať, ako aj podniku samotného bez 
kompenzácie. Likvidáciu v niektorých prípadoch uskutočňoval úrad-
ne poverený likvidátor, ktorému za jeho činnosť prináležala odmena 
z hodnoty likvidovaného majetku. Režim zdôvodňoval likvidácie pod-
nikov židov verejným záujmom. V roku 1941 bola odňatá nariade-
ním Ministerstva vnútra hostinská a výčapnícka koncesia vdove Oľge 
Štotterovej (rod. Langerovej), manželke Jakuba Štottera,68 ktorá bola 
nájomníčkou urbárskeho tzv. mestského hotela.69

Od roku 1940 obec Trstená mala otvorený mestský hotel a výčap 
v dome (v tom čase dom č. 320), ktorý bol sprevádzkovaný na zákla-
de rozhodnutia Župného úradu v Ružomberku zo dňa 23. novembra 
1940.70 Zároveň v roku 1941 bol zatvorený obchod Arpáda Feuereise-

66	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	714	(zápisnica	z	5.	9.	1940).	
67	 Archív	Urbár	Trstená,	Kniha	zápisníc,	s.	736	(zápisnica	z	20.	7.	1941).	
68	 Matričný	úrad	Trstená,	Zbierka	matrík,	Úmrtná	matrika	(1923	–	1948),	s.	160,	č.	23.	
69	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	ObNÚ	Trstená,	inv.	č.	475,	k.	5,	Zápisnice	obecnej	rady	

(1935	–	1946),	s.	107-108.
70	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	 f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	 II.	diel	 (1933	–	

1950),	č.	1035.
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na, ktorý mal licenciu na predaj liehovín, petroleja a lesných plodov 
a tiež mal obchod so zmiešaným tovarom. V roku 1943 zaniklo v Trs-
tenej veľa živností a podnikateľských oprávnení. Medzi nimi zanik-
la aj živnosť Vojtecha Friedmanna, ktorý mal oprávnenie na predaj 
pálenky a liehových nápojov v zatvorených fľašiach od  roku 1927.71 
V roku 1944 zanikli nasledujúce živnosti týchto občanov z Trste-
nej: Paulína Karčová, ktorá od roku 1930 prevádzkovala hostinec 
a výčapnícku koncesiu; Samuel Ormay, ktorý od roku 1904 vykoná-
val stavebné podnikateľstvo a hostinec; Júlia Štrompfová, ktorá od 
roku 1897 mala kaviareň; Pavol Groszwirth, ktorý od roku 1900 mal 
hostinec, krčmu a kaviareň. Napokon to boli  Leopold Bronner ako aj 
Ignác Stein, ktorí od roku 1901 prevádzkovali pohostinstvá.72

Stav súkromných živností po skončení vojny  
Po skončení druhej svetovej vojny sa zmenila celková hospodárska 
situácia v Československu. Postupne dochádzalo k obmedzovaniu 
súkromného vlastníctva a privátneho podnikania. V tomto povojno-
vom období zaniklo viacero hostinských a krčmárskych živností. Me-
dzi nimi sa spomína aj Trstenčan Jozef Ľudovít Lepáček, ktorý mal 
oprávnenie na predaj liehovín v zatvorených fľašiach. Obchod však 
musel zatvoriť v roku 1950.73 V roku 1948 musel ukončiť svoje pod-
nikanie aj František Bednár, ktorý mal koncesiu na hostinec, výčap 
a ubytovanie. František Bednár získal v roku 1944 povolenie na hos-
tinec a výčapníctvo v hoteli Tatra, čo bolo v súlade s povolením Žup-
ného úradu v Ružomberku zo dňa 7. februára 1944.74 V roku 1949 
zatvoril svoju živnosť aj hostinský Ján Fabrovič, ktorý mal živnosť na 
hostinec a hotel. Podobne aj Žofia Gašajová musela zatvoriť svoj sta-
ničný bufet na železnici v Trstenej. Keďže samostatný živnostenský 
stav bol zlikvidovaný, živnostníci boli nútení prejsť do komunálnych 
podnikov alebo do výrobných družstiev, prípadne do priemyselných 
podnikov, kde boli vítaní ako kvalifikovaní pracovníci. Živnostníci do-
stali symbolickú náhradu za inventár, zásoby a za zariadenie, ale aj 
to im znehodnotila menová reforma v roku 1953.

71	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	 f.	ObNÚ	Trstená,	 inv.	 č.	746,	k.	55,	Výmery	o	zániku	
živnostenského	oprávnenia	za	rok	1943.	

72	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	 f.	ObNÚ	Trstená,	 inv.	 č.	747,	k.	57,	Výmery	o	zániku	
živnostenského	oprávnenia	za	rok	1944.	

73	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	III.	diel	(1941	–	
1950),	č.	1270.	

74	 ŠA	Bytča,	pracovisko	Archív	Dolný	Kubín,	f.	OŽS	Trstená,	k.	1,	Register	živností	III.	diel	(1941	–	
1950),	č.	1323.	
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Najmä po roku 1948 dochádza k pozvoľnému zániku či pozastave-
niu živností, čo smerovalo k postupnému vytláčaniu súkromných re-
meselníkov, živnostníkov a drobných podnikateľov z hospodárskeho 
života štátu. Tento rastúci trend v spoločnosti sa naplno prejavil po 
februári 1948, keď politickým prevratom získala všetku moc v štá-
te komunistická strana a jej zložky. Po februári 1948 pokračovalo 
poštátnenie rýchlym tempom. Postupne všetky výrobné a nevýrobné 
podniky a dielne, najdrobnejšie a remeselnícke dielne boli skomunál-
nené, teda vyvlastnené.  Boli zlikvidované súkromné ordinácie leká-
rov, zubárov, advokátske kancelárie, všetky najdrobnejšie stavebné 
či projekčné podniky. V tom čase boli poštátnení súkromní dopravco-
via, taxikári a iní. V priebehu niekoľkých rokov sa každý občan stal 
v podstate štátnym zamestnancom, ktorý bol plne závislým svojou 
existenciou od štátu a od vládnucej strany, prípadne od ich ľubovôle 
a rozmarov.

Dňa 21. júla 1948 bol prijatý zákon č. 199/1948 o komunálnych 
podnikoch, ktorý nútil živnostníkov vstúpiť do komunálnych pod-
nikov. V roku 1950 sa na základe straníckych smerníc realizovala 
reorganizácia vnútorného trhu a v roku 1951 aj revízia živností. Ná-
rodné výbory v tomto období využívali, či presnejšie zneužívali svoju 
trestnú právomoc proti živnostníkom. Pod zámienkou spôsobovania 
porúch v zásobovaní alebo nedodržiavania predpisov likvidovali živ-
nosti a štedro vynášali tresty. Živnostník sa mohol ľahko ocitnúť aj 
v tábore nútených prác alebo pred súdom. Kým v novembri 1948 
bolo na Slovensku 40 840 remeselných živností, v ktorých pracovalo 
približne 106 000 osôb, do konca roka 1951 živnostenské podnikanie 
a živnostníctvo ako stav zaniklo.75

Záver 
Od založenia mestečka Pringenstadt (neskoršia Trstená) v roku 1371 
fungovala krčma v intraviláne mestečka, ktorú ako monopol prevádz-
kovala rodina dedičných richtárov Hertelovcov. Neskôr v období no-
voveku je doložené, že túto krčmu mala zemianska rodina dedičných 
richtárov Trstenských, ktorá bola nobilitovaná v roku 1638. Najmä 
po skončení posledného stavovského povstania Františka II. Rákoci-
ho začiatkom 18. storočia vznikli v Trstenej viaceré súkromné krčmy 
a drobné pivovary, čo bolo pozastavené v roku 1742, keď zemepán 
gróf Juraj Erdődy nariadil postavenie mestského pivovaru a krčmy. 

75	 LETZ,	Róbert:	Slovenské dejiny VI. 1945 – 1992. Bratislava	:	Literárne	informačné	centrum,	2021,	
s.	255.	
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Jednou z príčin boli finančné a daňové úniky, ktoré mali plynúť do 
zemepanskej pokladnice. Neskôr asi v polovici 19. storočia sa v mest-
skom pivovare prestalo variť pivo, preto tu zostala fungovať len krč-
ma, ktorá bola najskôr v hospodárskej správe mestečka a neskôr sa 
dostala pod kuratelu Spolku trstenských urbarialistov, čo trvalo až 
do roku 1958. Postavenie zemepanskej krčmy v 18. storočí priamo na 
námestí v Trstenej bolo príčinou sváru medzi mestskou komunitou 
a vedením Oravského komposesorátu, čo neraz vyústili aj do práv-
nych a súdnych ťahaníc.

Po vzniku ČSR (1918) v roku 1923 v Trstenej bolo 7 licencií na 
výčap alkoholických nápojov. Neskôr v roku 1932 doložený počet 
koncesií vzrástol na 10. Na prelome 18. a 19. storočia do Trstenej 
prišla židovská komunita. Niektorí členovia miestnej židovskej ko-
munity v priebehu 19. a prvej polovice 20. storočia tu prevádzkovali 
viacero krčiem a výčapov, ktoré boli na prelome 30. a predovšetkým 
v 40. rokoch 20. storočia skonfiškované v rámci arizačných opatrení 
a podľa vtedy prijatej antisemitskej legislatívy. Počas nepokojných 
rokov druhej svetovej vojny v Trstenej zaniklo alebo bolo zatvore-
ných 9 koncesií židovských spoluobčanov, ktorí prevádzkovali nielen 
výčap liehovín a alkoholických nápojov, ale poskytovali aj ubytova-
cie kapacity v Trstenej či iné služby. Definitívnou bodkou pri zániku 
hostinských a krčmárskych živností v Trstenej prispeli februárové 
udalosti roka 1948 a vytváranie tzv. komunálnych podnikov, kedy 
súkromník sa viac-menej pretransformoval na štátneho zamestnan-
ca. V roku 1950 bolo s definitívnou platnosťou zrušené Okresné živ-
nostenské spoločenstvo v Trstenej a jeho kancelárske priestory boli 
pridelené pre potreby Okresného národného výboru v Trstenej, ktoré 
boli určené pre zdravotný referát.76

PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
E-mail: marekdurco@gmail.com

76	 Archív	Mesta	Trstená,	Kronika	mesta	I.	diel,	s.	143.	
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Sakrálna architektúra v 19. storočí 
ako prejav historického vedomia. 
Vývoj názorov a metodiky obnovy 
s ohľadom na Slovensko
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BOTEK, Andrej - KSIAŽEKOVÁ, Veronika: Sacred Architecture in the 19th 
Century as a Manifestation of Historical Consciousness. Development 
of Views and Methodology of Restoration with Regard to Slovakia. VER-
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ABSTRACT: The changing social conditions of the 19th century stimu-

lated national and social self-consciousness. Attention in various fields, 
including architecture, consciously began to turn to the past and older 
traditions in the desire to revive its ancient glory. Admiration for the Mid-

dle Ages, especially Gothic as a supreme and timeless ideal, was most 
pronounced in sacred architecture. The era of the completion of many 
European cathedrals and significant efforts to stylistically unify the ex-

pression of architecture is beginning. No new styles emerged, it moved 
from the previous classicist uniformity to conservation and restoration 
approaches. The result was the „cleansing“ of the older age groups in the 
spirit of purism, stylistic and pseudo-stylistic reconstructions. The period 
of the 19th century can be considered areas of monument care as benefi-

cial, but often also at the cost of mistakes, and it raised many questions 
that influenced the direction of monument care in the following centuries. 
The article deals with the various manners of renewal and completion 
of medieval churches by giving ilustrations with emphasis on Slovakia.

Key words: Slovakia, Sacral Architecture, Neostyles, Purism, Restoration, 
Reconstruction, Completition of Cathedrals.

V 19. storočí, približne od skončenia napoleonských vojen a vieden-

ského kongresu,  prebiehajú zmeny v spoločenských, filozofických 
a politických vedách i v umení a podmieňujú ich rôznorodé faktory 
a historické udalosti. Silnejú národnoobrodenecké hnutia, národné 
spoločenstvá sa začínajú aktivizovať v snahách o svojbytnosť. V zá-

padnej Európe sú to najmä snahy po zjednotení Itálie a Nemecka, 



ktoré boli rozdelené na množstvo štátov a štátikov. Silnejú tiež po-

hyby u balkánskych národov (Gréci, Bulhari, Srbi Čiernohorci), kto-

ré neskôr ústia do vymanenia sa z osmanskej nadvlády. Národné 
uvedomenie je v tomto období všeobecným pohybom, v našich pod-

mienkach je to na jednej strane úsilie maďarských predstaviteľov 
po osamostatnení sa spod rakúskej jurisdikcie, avšak za súčasného 
potláčania nemaďarských národov Uhorska. Nie je to len slovenské 
obrodenecké hnutie, tieto pohyby sú rovnaké u Chorvátov, Rumunov 
i Srbov, žijúcich v Uhorsku.

Pri celkovom vzraste národného uvedomenia sa začína pozornosť 
obracať k dejinám a k nadväzovaniu na staršie tradície. Preto aj his-

torické formy nadobúdajú úlohu symbolov dávnej slávy, ktorú je po-

trebné oživiť. Súčasne sa výrazne rozvíja priemysel a výroba – to na 
jednej strane prispieva k odcudzeniu človeka, vykoreneného z pôvod-

ného rurálneho, alebo mestsko-remeselného prostredia, ale rovnako 
to narúša dovtedajšie postavenie šľachty, ktorá stráca výlučné spo-

ločenské a hlavne ekonomické postavenie. Na jednej strane teda aj 
šľachta obracia svoju pozornosť na minulosť, ale rovnako nová trieda 
kapitalistov sa snaží vybudovať svoju tradíciu hľadaním podobných 
odkazov v minulosti.

Celý komplex príčin a klíma doby od začiatku 19. storočia prináša-

jú vo vývoji  umenia nástup romantizmu a v architektúre neoslohov 
(pseudoslohov). Romantizmus je reakciou na strohosť a kánonickosť 
klasicistickej tvorby. Umelecký prejav romantizmu je v opozícii voči 
dovtedajším klasicistickým princípom: namiesto rozumu je prefero-

vaný cit, veľký dôraz je kladený na umelcovo vnútro, na jeho preží-
vanie, čím sa oproti objektivistickým kritériám presadzuje individua-

lizmus. Obľúbenými motívmi sa stávajú prírodné a morské scenérie, 
zaujímavé atmosférické efekty, ale aj námety z dejín, či literárnych 
diel. Romantizmus vo výtvarnom umení nemá však vždy historizujúci 
rámec na rozdiel od architektúry. 

Situáciu v náboženskom a cirkevnom smere poznamenala nastú-

pená sekularizácia, ale i tragické udalosti francúzskej revolúcie (niče-

nie mnohých chrámov a prenasledovanie duchovných), Napoleonov-

ho cisárstva (Napoleon väznil v rokoch 1809 – 1814 pápeža Pia VII)1 
a neskoršie revolúcie v Európe. Mnohí cirkevní predstavitelia a in-

telektuáli začali vzhliadať na minulosť, ako na ideálny stav a silneli 
hlasy po návrate k uvedenému obdobiu. Joseph de Maistre vyslovil 
ťažiskový výrok „treba sa vrátiť do minulosti“, pričom nešlo o selek-

1	 JUDÁK,	Viliam	–	ČEKOVSKÁ,	Edita:	Prehľadné cirkevné dejiny.	Bratislava	:	Lúč,	1996,	s.	164-166.
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tívny výber vhodnej tradície, ale o obnovenie minulého v celom roz-

sahu.2 Ako ideálne obdobie sa chápala gotika – doba náboženského 
entuziazmu, duchovnosti a všeobecného uplatňovania kresťanských 
zásad. Doba stavieb veľkých katedrál, doba, ktorá postulovala pri-
mát ducha nad hmotou. Stredovek – a najmä gotika – sa chápe ako 
dosiahnutie vrcholu, ideálu. Chápe sa ako rýdzo kresťanský sloh, 
nadčasový vzor. Je preto potrebné tento ideál oživiť a opakovať.3 

Táto myšlienková klíma v cirkevnej oblasti sa spája s obdivom 
k stredovekým architektonickým formám v radoch umelcov a ar-
chitektov a súčasne s idealizovaním minulosti v radoch národnoob-

rodzovacích dejateľov. Takto sa zachované architektonické prejavy 
stávajú hmotným dokladom slávnej minulosti pre všetky uvedené 
zložky. A začína sa na ne sústreďovať odborný záujem, ktorý súvisí 
s výrazným rozvojom pamiatkovej starostlivosti. V architektúre sa 
začína venovať dôležitá pozornosť dielam minulosti, ktoré sa stávajú 
významnými z hľadiska ich historického dokumentu, stávajú sa vzo-

rom, ktorý má byť študovaný a aplikovaný aj pre súčasnú tvorbu. Je 
to proces sprítomnenia slávnej minulosti, ktorá je idealizovaná a tým 
je jej prejav vlastne legitimizovaný4. Vo voľnej tvorbe nastupuje éra 
neoslohov (pseudoslohov, historizmov), kedy sa, počnúc neogotikou 
(jej prvé prejavy sa datujú na prelom druhej a tretej dekády 19. stor.), 
postupne prejavuje neorománsky sloh, neorenesančný, neobarokový 
a neoklasicistický. Nastupujú v krátkych časových úsekoch po sebe, 
čo spôsobuje, že tvorcovia v priebehu ich tvorivého obdobia strieda-

jú viaceré štýly. Vyskytli sa dokonca teórie, aký sloh je vhodný pre 
aký typologický typ stavby. Tento „karneval štýlov“5 vyústil koncom 
storočia do eklektiky – miešania slohov, teda používania viacerých 
slohových znakov v rámci jednej stavby. 

 

Obnova sakrálnych objektov ako pamiatok 

A pretože v prvej dejinnej fáze tohto fenoménu „podriadenia sa mi-
nulosti“ je v centre pozornosti architektúra stredoveká – prevažne 
gotická, ktorej najtypickejšími reprezentantmi sú sakrálne stavby, 
architektonická tvorba, ale aj záujem formujúcich sa pamiatkových 
odborníkov sa prirodzene k týmto objektom s najväčšou  pozornosťou 

2	 HANUS,	Ladislav:	Kostol ako symbol. Kapitoly o sakrálnej architektúre. Bratislava	:	Lúč,	1995,	s.	272.
3	 Tamže,	s.	275.
4	 ŠEVČÍKOVÁ,	Zuzana:	Historizmus	 ako	 fenomén	 tvorby	 v	 architektúre.	 In:	 Architektonická tvorba 

v historickom prostredí. Bratislava	:	Katedra	ochrany	a	tvorby	v	historickom	prostredí,	FA	STU,	2001,	
s.	11.

5	 HANUS,	Ladislav:	Kostol ako symbol,	s.	281.
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obracia. „V historizme 19. storočia sa umenie spojilo s umelecko-histo-
rickým bádaním.“6

Je preto logické, že pozornosť architektov sa upiera nielen na po-

chopenie tohoto slohového historického prejavu, ale aj na jeho sa-

motné doklady – teda na historické architektúry. Je to vedomá sna-

ha o ich zachovanie – už nielen zabezpečenie kontinuity funkcie, ale 
zabezpečenie ďalšej existencie ako dokladu, svedectva. Pamiatka sa 
stáva základným materiálom pre dejiny umenia. Z pamiatkovej sta-

rostlivosti sa vytráca intuitívna živelnosť a nastupuje proces vedec-

kého zdôvodňovania jej princípov, i keď sa uprednostňuje stredovek 
na úkor mladších etáp. Treba zdôrazniť zmenu vzťahu k staršej sub-

stancii, ktorá sa stáva hodnotou pre vlastné umelecké kvality i ako 
svedectvo historických súvislostí. Mení sa teda aj vzťah k sakrálnej 
architektúre, ktorý súvisí i s rozvojom jej ponímania ako pamiatky. 

Situácia súvisí i s výrazným rozvojom legislatívnej pamiatkovej 
starostlivosti v mnohých krajinách od začiatku 19. storočia.7 Vonkaj-
šia forma slohového prejavu sa stáva „zhmotnením“ aj jej ideového 
významu. Stavba sa stáva pamiatkou – nie pre udalosť, ktorá sa v nej 
odohrala, ale pre vlastné hodnoty vyjadrené v jej slohovosti. Príčinou 
zásahu do pamiatky sa teda stáva ona sama. Hlavným dôvodom zá-

sahu do nej nie sú funkčno-kapacitné a podobné príčiny, ale príčiny 
jej zachovania. A činnosti smerujúce k jej zachovaniu sa rozvíjajú 
v oblasti pamiatkovej starostlivosti. Tá sa uplatňuje predovšetkým na 
veľkých sakrálnych stavbách. Pravdaže, jej formovanie je vývinovým 
procesom a prechádza rôznymi zmenami. 

Z čisto dispozično-technického hľadiska môžeme nové zásahy na 
historických sakrálnych stavbách hodnotiť ako neoslohové dostavby, 
prestavby a prístavby. Pri dostavbách máme na mysli také činnos-

ti, kde sa dopĺňa hmota, ktorá bola pôvodne zamýšľaná, ale nebola 
zrealizovaná. Prestavbou rozumieme priamy zásah do staršej hmoty, 
ktorý časť ponecháva a časť nanovo formuje a mení, pričom temer 
vždy ide aj o rozmerový nárast novej substancie. Táto metóda prináša 
najväčšie zásahy do pôvodnej stavby. Prístavbou rozumieme samo-

statné zväčšovania dispozícií, ktoré sa napájajú na staršiu hmotu 
a spravidla zväčšujú jej kapacitu. K úbytkom pôvodnej hmoty dochá-

dza len v mieste napojenia novšej a staršej časti.

6	 KARASOVÁ,	Zuzana:	Pamiatková	starostlivosť	19.	storočia	ako	jeden	z	prejavov	historizmu.	Reštau-
rátorský	purizmus.	In:	ARS, časopis Ústavu dejín umenia SAV,	1991,	roč.	24,	č.	3,	s.	204.

7	 Bližšie:	VINTER,	Vlastimil:	Úvod do dějin a teorie památkové péče I. Nástin vývoje a základní ideové 
otázky památkové péče. Praha	:	Státní	pedagogické	nakladatelství,	1971,	najmä	s.	17-20.
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Obnova stredovekých katedrál

K nástupu neoslohov dopomohlo okrem už spomenutého hľadania 
historického ideálu či už v umeleckej tvorbe, alebo cirkevnej tradí-
cii, aj široké hnutie dostavieb gotických katedrál, z ktorých mnohé 
neboli v stredoveku dokončené. Koncom druhej dekády 19. storočia 
boli objavené pôvodné stredoveké plány kolínskeho dómu a vznikla 
široká iniciatíva za jej dostavbu, podporovaná i pruskými panovník-

mi Friedrichom Wilhelmom III. a Friedrichom Wilhelmom IV.8 Do-

stavba kolínskeho dómu v rokoch 1820 – 1880 sa stala prejavom 
nemeckého patriotizmu a nemeckej štátnosti, posilnenej víťazstvom 
v napoleonských vojnách a postupným zlučovaním nemeckých štá-

tov.9 Prebiehala vo viacerých etapách a na jej výstavbu bola dokonca 
založená aj stavebná huta podľa vzoru stredovekých dielní. 

Stavebná neukončenosť mnohých katedrálnych stavieb stredove-

ku a príklad Kolína podnietili celú vlnu dostavieb chýbajúcich hmôt 
v zmysle vedomej snahy po realizácii pôvodného dobového konceptu. 
Dostavba kolínskeho dómu teda vyvolala v Európe širokú aktivitu 
(Regensburg, Ulm, Viedeň, Pécs, Záhreb). Tým sa mení celkový cha-

rakter tvorby a jednou z jej domén sa stávajú práve veľké dostav-

by katedrál, ktorými nastupuje svoje ťaženie vedecké reštaurovanie, 
regotizácia a purizmus. Jednou z posledných ukončených realizácií 
bola dostavba Chrámu sv. Víta v Prahe (1873 – 1929).10 I keď pri uve-

dených akciách ide predovšetkým o uvedomelú reakciu na pamiat-
kovú hodnotu diela, tieto zásahy sú vzhľadom na predošlé obdobia 
nové i v zmysle typologicko-morfologického riešenia. Nechcú prinášať 
nové hmoty, ani rozširovať staré. Chcú jednoducho dopovedať to, na 
čo dobová snaha „nestačila“. Nosnými a novými sa však stávajú zá-

sahy, ktoré nielen typologicko-morfologickým, ale najmä spôsobom 
teoreticky zdôvodneným v zmysle metódy reagujú na zachované star-
šie architektúry. Pre tento prístup je charakteristické predovšetkým 
poznanie historického vývoja stavby, jej zákonitostí a vytvorenie kon-

cepcie zásahu pri zohľadnení rozličných analýz.11

8	 Veľkými	propagátormi	boli	bratia	Sulpice	a	Melchior	Boisseré.	HANUS,	Ladislav:	Kostol ako symbol, 
s.	276.	

9	 ŠEVČÍKOVÁ,	Zuzana:	Historizmus	ako	fenomén	tvorby	v	architektúre,	s.	12.
10	 Stavba	sa	začala	podľa	projektov	Josefa	Mockera	a	pokračovala	aj	po	jeho	smrti	(1899).	GREGOR,	

Pavel:		Vývoj	teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	dedičstva.	In:	GREGOR,	Pavel	a	kol.:	Obnova 
pamiatok.	Bratislava	:	Perfekt,	2008,	s.	27.

11	 BOTEK,	Andrej:	Sakrálna architektúra. Tvorba vo vzťahu k historickej štruktúre. Dizertačná práca. 
Bratislava	:	Fakulta	architektúry	STU,	2005,	s.	55.
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Romantické reštaurovanie

Zatiaľ čo sa na dovtedajších neskorších úpravách stredovekých sta-

vieb prejavoval vtedajší barokový alebo klasicistický výraz, nastu-

pujúce a rozvíjajúce sa historické vedomie pristupovalo k úpravám 
historických objektov s ohľadom na ich pôvodný štýl. Pritom sa k es-

tetickým hodnotám dostáva do popredia aj historický či náboženský 
význam stavby.12 V počiatočnom štádiu obnov sakrálnych pamiatok 
– „romantickom reštaurovaní“, alebo „romantickom historizme“,13 sa 
však postupuje intuitívne, bez vedomého štúdia a pochopenia slo-

hovej tektoniky (napr. Schinkelove návrhy obnovy kolínskeho dómu 
z roku 1833). Uplatňujú sa skôr tvarové charakteristiky spôsobom 
architektonického tvaroslovia či ornamentu, pričom z dôvodu nedo-

konalého poznania sa uplatňujú doplnky vo forme analógií. 
Architekti a stavitelia, ktorí navrhovali tieto úpravy boli poznačení 

„ideami klasicistickej uniformity a hľadania krásy v jednoduchosti, 
ignorujúc skutočný charakter gotických stavieb“.14 To malo za ná-

sledok aj odstraňovanie neskorších vnútorných prístavieb a členení. 

V snahách dosiahnuť symetriu, ucelený, jednotný vzhľad hodnota 
veku bola potlačovaná.15 

Napr. v prípade obnovy románskej katedrály v Durhame dopĺ-
ňali vežičky podľa katedrály v Yorku a dokonca čiastočne asanovali 
západnú kaplnku. Nezriedka šlo aj o technicky neodborné zásahy, 
ktoré neposilnili narušenú statiku, ale boli iba kozmetickými úpra-

vami a len zhoršili technický stav objektu, ako v prípade kostola 
v Saint-Denis (1805 – 1813 a 1813 – 1846).16 Podobne pri obnove 
katedrály v Amiens nevhodné cementové zmesi a oceľové skoby spô-

sobili praskanie kamenných blokov.17 Zdôvodňovanie agresívnych 
zásahov do pôvodnej substancie bolo často obhajované „zjednotením“ 
výrazu. Proti devastačným aktivitám vystupovali literáti a intelektuá-

li, napr. V. Hugo, či P. Merimée.18 

V našich podmienkach dalo impulz vystúpenie Imricha Henszl-
manna na zasadnutí Spolku uhorských lekárov a bádateľov príro-

dy v Košiciach v roku 1846, následkom čoho sa rozbehla aj orga-

12	 GREGOR,	Pavel:	Vývoj	teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	dedičstva,	s.	17.
13	 LUKÁČOVÁ,	Elena	–	POHANIČOVÁ,	Jana:	Rozmanité 19. storočie. Architektúra na Slovensku od 

Hefeleho po Jurkoviča.	Bratislava	:	Perfekt,	2008,	s.	67.
14	 GREGOR,	Pavel:	Vývoj	teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	dedičstva,	s.	17.
15	 Tamže,	s.	19.
16	 KARASOVÁ,	Zuzana:	Pamiatková	starostlivosť	19.	storočia	ako	jeden	z	prejavov	historizmu,	s.	205.
17	 GREGOR,	Pavel:	Vývoj	teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	dedičstva,	s.	20.
18	 VINTER,	Vlastimil:	Úvod do dějin a teorie památkové péče I, s.	20-21.
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nizovaná sieť dobrovoľných spolupracovníkov a korešpondentov 
v oblasti dokumentácie historických pamiatok.19 V praxi sa to týka 
najmä prvej obnovy košického dómu v rokoch 1856 – 1863 za bisku-

pa Ignáca Fábryho (keď sa u nás oneskorene uplatnilo romantické 
reštaurovanie), kde okrem statických zásahov podstatnú časť tvorili 
interiérové výmaľby a umelecké stvárnenie exteriéru. Stavebné práce 
boli zverené staviteľovi Karolovi Gersterovi, ktorý v tom čase pôsobil 
v Spolku pre dostavbu dómu spolu s architektom Ľudovítom Freyom 
a kunsthistorikom Henszlmannom. Podobne ako aj pri obnove chrá-

mov v Saint-Denis alebo Amiens, aj pri tomto reštaurovaní došlo 
k mnohým chybám a nedôslednostiam.20 Centrálna kráľovská komi-
sia odporúčala vykonať len najnutnejšie stavebné práce. Z hľadiska 
stavebného zabezpečenia dómu bolo potrebné zamerať sa na statické 
zabezpečenie obvodového muriva, klenieb a južnej predsiene, obno-

venie kamennej galérie hlavnej lode a celkovú interiérovú výmaľbu.21  

Pri oprave prasklín v stenách a rebrách použitím drevených klinov, 
ktoré v priebehu nasledujúcich rokov zhnili, a zatretím omietkou do-

šlo k posunu rebier a uvoľneniu stien. Podobne aj pri neodbornom 
osadení kameňov došlo k trhlinám a následnému poškodeniu kle-

nieb. Obnova striech zmenou ich tvarov pozmenila kostol aj proporč-

ne.22 Realizované zásahy, ktorých cieľom bola estetická jednotnosť 
architektonického celku, v značnej miere ovplyvnili aj hmotu stavby 
(strhnutie barokovej balustrády na galérii a nahradenie neogotickým 
motívom, či spomínané úpravy strechy a výmena šindľov za glazova-

nú škridlu). Napriek všetkým úpravám a zásahom statické narušenie 
budovy nebolo vyriešené, čo vyústilo neskôr do jeho druhej obnovy.23 

Akcia bola súbežná so začiatkom obnovy Dómu sv. Štefana vo Viedni 
a nezasiahla do stredovekého pôdorysu katedrály.24

Vedecké štúdium pamiatky, štýlové rekonštrukcie, purizmus 

Od dôrazu na zachovanie estetickej formy a dokumentačných hodnôt 
zo začiatku 19. storočia sa s narastajúcim počtom realizovaných ob-

19	 LUKÁČOVÁ,	Elena	–	POHANIČOVÁ,	 Jana:	Rozmanité 19. storočie, s.	 66.	Medzi	 najznámejších	
patrili	A.	Ipolyi-Stummer,	F.	Romer,	V.	Miškovský,	ale	aj	štúrovský	dejateľ	V.	Pauliny-Tóth.		

20	 KARASOVÁ,	Zuzana:	Pamiatková	starostlivosť	19.	storočia	ako	jeden	z	prejavov	historizmu,	s.	205.
21	 GREGOR,	Pavel:	Vývoj	teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	dedičstva,	s.	26.	Vzhľadom	na	naru-

šený	stav	vplyvom	zlých	základových	pomerov,	zemetrasenia	či	viacerých	požiarov,	chcelo	mesto	jeho	
obnovu	začať	už	od	roku	1848. 

22	 KARASOVÁ,	Zuzana:	Pamiatková	starostlivosť	19.	storočia	ako	jeden	z	prejavov	historizmu,	s.	205.
23	 GREGOR,	Pavel:	Vývoj	teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	dedičstva,	s.	26.
24	 LUKÁČOVÁ,	Elena	–	POHANIČOVÁ,	Jana:	Rozmanité 19. storočie, s.	66-67.
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nov začalo zdôrazňovať aj využitie historických stavieb. Ako už bolo 
spomenuté, pri mnohých obnovách absentoval starostlivý výskum, 
dôsledkom čoho boli často nepriaznivé až ničivé zásahy do pôvodnej 
stavebnej substancie. Kritický postoj k takýmto počinom zaujali aj 
archeológ a historik A. N. Didron či P. Merimée, vtedajší inšpektor 
historických pamiatok, ktorí zastávali ochranu a konzerváciu pôvod-

nej architektúry, s prípadnými doplnkami v podobe kópií. To si však 
tiež vyžadovalo poznanie tvorby v rôznych obdobiach a regiónoch, čo 
teda v praxi smerovalo k obnovám formou analogickej rekonštrukcie. 
Didron a Merimée svojimi názormi vytvorili cestu pre tzv. štýlové re-

konštrukcie, ktoré vo svojej tvorbe uplatňovali vo Francúzsku najmä 
Viollet-le-Duc, či v Anglicku George Gilbert Scott.25

Vedecké štúdium zákonitostí gotického slohu viedlo pri obnove 
sakrálnych architektúr k uplatňovaniu takto získaných poznatkov, 
i keď s neblahým zovšeobecňovaním. Čelný predstaviteľ týchto snáh 
– francúzsky architekt E. Viollet-le-Duc, vyslovil názor, ktorý sa stal 
heslom nasledujúcich desaťročí a v konkrétnych realizáciách našiel 
svoje uplatnenie aj na počiatku 20. storočia. Reštaurovať (obnoviť) 
stavbu podľa neho znamená „uviesť ju do kompletného stavu, ktorý 
možno v istom momente nikdy nejestvoval“.26 Zdôrazňoval princíp, že 
každá stavba a jej časť by mali byť reštaurované v jej vlastnom štýle 
a že architekti by mali byť presne oboznámení s regionálnymi obme-

nami jednotlivých štýlov rovnako ako s rôznymi architektonickými 
školami a musia poznať aj stavebnú (statickú) štruktúru pamiatky.27 

V popredí sú otázky štýlové. V zásade, ak sa pozeráme z nášho po-

hľadu, tu šlo o riešenie hodnotovej skladby a prezentácie pamiatky 
na jednej a v tomto súvise s riešením tvaroslovných prostriedkov na 
druhej strane. V dobovej polemike (40. roky) archeológ Adolphe Na-

poleon Didron zastával názor, že krása sa s krásou znáša vždy (použil 
príklad rokokovej mreže v gotickom objekte). Architekt César Daly, 
naopak tvrdil, že krása s krásou sa znáša, len ak majú obe spoločný 
jazyk a vytvárajú jednotu.28 

Metóda „vedeckého reštaurovania“ (ako ju propagoval Viollet-le-
Duc) ústi do „puristických“ metód obnovy, ktoré prinášajú stratu 
mladších hodnotových vrstiev stavby a najmä početné „regotizácie“. 
Viacerí autori označujú le Duca za puristu, nie je to však celkom 

25	 GREGOR,	Pavel:	Vývoj	teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	dedičstva,	s.	20.
26	 KRUFT,	Hanno	Walter	:	Dejiny teórie architektúry,	s.	312.	
27	 GREGOR,	Pavel:	Vývoj	teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	dedičstva,	s.	21.
28	 KARASOVÁ,	Zuzana:	Pamiatková	starostlivosť	19.	storočia	ako	jeden	z	prejavov	historizmu,	s.	208.

VERBUM HISTORIAE 1/2022                                                                                                                                29



pravda. Viollet le Duc sa zaslúžil predovšetkým o exaktné štúdium 
gotickej architektúry, jej zákonitostí, proporčných, tvaroslovných 
i konštrukčných väzieb. Je pravda, že realizoval aj puristické zásahy 
a slohové rekonštrukcie, ako napr. nedávno požiarom zničenú vežicu 
nad krížením lodí Katedrály Notre Dame v Paríži. Vo svojej tvorbe pri 
obnove objektov odstraňoval aj mladšie časti, chýbajúce slohovo do-

tváral a korigoval tie, ktoré pokladal za nedokonalé.29 Sám dokonca 
uplatňoval pri dopĺňaní chýbajúcich častí aj metódu „bossy“, ktorú 
zaviedol. Šlo o doplnenie síce v tvarovom a proporčnom súlade, ale 
v inom materiálovom, či povrchovom prevedení, čím sa doplnok vi-
zuálne odlíšil. 

Na území Anglicka v tomto období bola zvláštna pozornosť ve-

novaná stredovekým kostolom. V diskusiách o postupoch stáli pro-

ti sebe dva prevládajúce smery – reštaurovanie oproti konzervácii. 
Pri reštaurovaní boli v popredí funkčné a praktické stránky obnovy 
a možnosť presnej rekonštrukcie pôvodného výrazu. Na druhej stra-

ne pri konzervačnom prístupe šlo o ochranu pôvodných materiálov 
a hmôt vypovedajúcich o charakteristických kultúrnych a časových 
súvislostiach života pamiatky, ktoré sú osobité a neopakovateľné. Po-

stup reštaurovania do jedného – „najlepšieho a najčistejšieho slohu“ 
bol preferovaný pred ochranou osobitých prvkov v ich existujúcej po-

dobe a uplatňovaný aj pri obnove anglických kostolov, ktorým mal 
byť zjednotený ich výraz.30

Purizmus, regotizácia, neo(pseudo)slohové rekonštrukcie

Iným prejavom tohto zmeneného vzťahu k pamiatkam boli zásahy, 
ktoré na dochovanej hmotovej substancii neprinášali nárasty, ale ich 
snahou bolo prinavrátenie „pôvodného“ výzoru architektúre, pozna-

čenej mladšími zásahmi. Ide o puristické rekonštrukcie a neblahé 
regotizácie, pri ktorých sa „dobovému“ pôsobeniu pamiatky obeto-

vávali mladšie hodnotné vrstvy a úpravy. Vzhľad pamiatky mal byť 
dokumentom doby svojho vzniku v podobe očistenej od rušivých prv-

kov. Vyústilo to „v praktickej ochrane pamiatok k architektonickému 

29	 ŠTULC,	Josef:	Vývoj	teorie	památkové	péče	a	její	vztah	k	architektonické	tvorbě.	In:	Architektonická 
tvorba v historickom prostredí. Bratislava	:	Katedra	ochrany	a	tvorby	v	historickom	prostredí,	FA	STU,	
2001,	s.	22.

30	 Myšlienku	„najlepšieho	a	najčistejšieho	slohu“	pre	obnovu	anglických	kostolov	vyjadrili	vtedajší	ar-
chitekti	vo	svojich	názoroch	na	pamiatkovú	starostlivosť	o	historické	budovy	v	dokumente	The Eccle-
siologist	v	 roku	1841.	GREGOR,	Pavel:	Vývoj	 teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	dedičstva,	
s.	22.
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purizmu a teoreticky k dogme o čistom slohu pamiatky“.31 Purizmus“ 
(od slova „čistý“) vychádzal zo snahy po odstránení mladších  „nehod-

notných“ (podľa názoru jeho predstaviteľov) nánosov na stredovekých 
stavbách a prezentovaní čistej, pôvodnej slohovej podoby. Zapríčinil 
odstraňovanie barokových oltárov a iných interiérových mobiliárov, 
v najkrajnejšej podobe aj stavebných doplnkov (portálov, kaplniek, 
veží, sakristií a pod.), aby obnovil stredoveký výraz.

Tento výraz však často voľne dotváral v nezachovaných častiach 
novými doplnkami v štýle gotiky, pričom bežne používal prvky odvo-

dené od veľkých francúzskych a nemeckých katedrál a nezohľadňo-

val miestne špecifiká. Negatívom týchto metód bolo teda odstraňo-

vanie všetkých mladších vrstiev než stredovekých a nahradzovanie 
pseudoslohovými doplnkami, čo viedlo k strate hodnôt i k tvorbe fa-

lošného obrazu o pôvodnom výraze. 32 Ako princíp sa stáva prevláda-

júcim spôsobom obnovy s jeho jednotlivými metódami, ako sú puris-

tická dostavba, puristická rekonštrukcia a puristické reštaurovanie. 
Je evidentné, že pri takto chápaných princípoch sa vyjadrovacím 
prostriedkom nových zásahov stáva neo(pseudo)slohové tvaroslovie. 
A tento pohľad sa v zásade uplatňuje ojedinelo ešte aj v nasledujú-

com storočí. 
Jednou z prvých realizácií v duchu regotizácie na Slovensku bola 

nová veža Dómu sv. Martina v Bratislave v 40. rokoch 19. storočia, 
realizovaná po zrútení staršej v roku 1833.33 

Následne môžeme spomenúť regotizáciu interiéru Dómu sv. Marti-
na (1865 – 1878, Josef Lippert), pri ktorej odstránili celý mladší mo-

biliár (vrátane mohutného barokového hlavného oltára s jazdeckou 
sochou sv. Martina) a nahradili ho pseudogotickými oltármi.34 Okrem 
toho staršiu omietku s fragmentmi výmaľby z 15. storočia nahradili 
cementovou omietkou s novou gotizujúcou výmaľbou. Pri obnove ne-

boli uskutočnené radikálne priestorovo-hmotové zmeny, vniesla však 

31	 GREGOR,	Pavel:	Vývoj	teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	dedičstva,	s.	20.
32	 August	W.	N.	Pugin	vyslovil	názor,	že	gotika	je	„jediný	morálne	opodstatnený	štýl	pre	sakrálnu	archi-

tektúru“,	čím	v	Anglicku	podnietil	znovuzrodenie	gotiky.	Viedlo	to	aj	k	vzniku	„ekleziologických	hnu-
tí“	na	obnovu	historických	kostolov.	GREGOR,	Pavel:	Vývoj	teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	
dedičstva,	s.	18.

33	 Veža	zhorela	následkom	úderu	blesku	a	bola	bezprostredne	nahradená	nízkym	provizóriom.	Bližšie:	
BAXA,	Patrik:	Požiar	veže	bratislavského	dómu	a	jeho	následky.	Sonda	do	dejín	každodennosti	mesta	
Prešporka.	In:	Alfa. Architektonické listy Fakulty architektúry,	2019,	roč.	24,	č.	3,	s.	4-13.	Neogotická	
veža	sa	v	staršej	literatúre	pripisuje	I.	Feiglerovi	ml.,	v	skutočnosti	bol	jej	autorom	L.	Berger.	LUKÁ-
ČOVÁ,	Elena	–	POHANIČOVÁ,	Jana:	Rozmanité 19. storočie, s.	66.

34	 BAGIN,	Anton	–	KRAJČI,	Jozef: Kostoly a kaplnky Hlavného mesta SSR Bratislavy.	Trnava	:	Spolok	
sv.	Vojtecha,	1988,	s.	60.
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do tunajšej architektúry aj nepôvodné štýlové prvky, čo bolo typic-

kým znakom puristických obnov.35

V rokoch 1898 – 1899 prebehla aj regotizácia klariského kostola, 
pri ktorej barokovú helmicu nahradili neogotickou (F. Schulek).36 

Temer súbežne bola neogotickou replikou nahradená aj veža bra-

tislavského františkánskeho kostola, poškodená zemetrasením.37 

Spomenúť možno dve následné obnovy premonštrátskeho román-

skeho kostola v Bíni. V roku 1861 došlo napr. k prestrešeniu pred-

siene, prekrytiu niektorých románskych okien a naneseniu omietko-

vej úpravy s novými plastickými prvkami (J. Hild). Razantnejšia bola 
puristická akcia 1896 – 1898 (G. Czigler), keď došlo k nadstavbe 
predsiene a pseudorománskym úpravám podľa vzorov uhorských 
kostolov.38

Viaceré akcie realizované v 70. – 80. rokoch 19. storočia F. Stor-
nom sú na pomedzí romantického reštaurovania a purizmu. Storno 
v zásade uplatňoval hlavne voľné regotizačné úpravy (veží, okien, por-
tálov, fasád) temer bez zásahov do pôdorysnej schémy (Hronský Be-

ňadik, Spišská Kapitula).39 Najrazantnešie uplatnil puristické zásahy 
pri úprave Kostola sv. Kataríny v Kremnici (1883 – 1886), kde okrem 
interiérových úprav neogoticky prestaval vežu. Súbežne s obnovou 
kostolov sa pozornosť zameriavala aj na nástenné maľby. Z nich 
mnohé sa v tomto období odokryli, mnohé sa reštaurovali a vyhotovil 
sa aj kvalitný dokumentačný materiál vo forme akvarelových kópií.40

35	 GREGOR,	Pavel:	Vývoj	teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	dedičstva,	s.	25.
36	 BAGIN,	Anton	–	KRAJČI,	Jozef: Kostoly a kaplnky Hlavného mesta SSR Bratislavy, s.	70.
37	 BERECZKY,	Zoltán:	The	reconstruction	of	the	Bratislava	Fransican	Monastery´s	tower	in		the	19th	

century.	Pyramide	or	dome?	In:	ARS, časopis Ústavu dejín umenia SAV,	2015,	roč.	48,	č.	1,	s.	100.	
Keďže	zložená	veža	v	Sade	Janka	Kráľa	má	homolovitý	tvar,	autor	analyzuje	aj	staré	rytiny	a	prichádza	
k	názoru,	že	ide	o	chybu	pri	vyskladaní	aj	vzhľadom	na	jej	chýbajúce	viaceré	časti.	Na	rovnaké	príčiny	
homolovitého	ukončenia	zloženej	časti	veže	sme	upozornili	už	pri	umelecko-historickom	vyhodnotení	
reštaurovania	uvedenej	stredovekej	veže.	Poukázali	sme	aj	na	fakt,	že	hmota	je	dopĺňaná	novými	teh-
lami	a	niektoré	kamenné	články	sú	uložené	opačne.	BOTEK,	Andrej:	Umelecko-historické	vyhodno-
tenie.	Veža	františkánskeho	kostola	v	Sade	Janka	Kráľa.	In:	SABO,	Ľubomír:	Reštaurátorský výskum 
a návrh na reštaurovanie gotickej helmice veže v sade Janka Kráľa v Bratislave-Petržalke,	elaborát,	
2008,	nepaginované.	

38	 JELÍNKOVÁ,	Martina:	Restorations	in	post-war	period.	In:	Alfa. Architecture papers of the Faculty of 
Architecture and design STU,	2021,	vol.	26,	n.	4,	s.	39-40.

39	 PAULINYOVÁ,	Anna:	Puristické	tendencie	v	reštaurátorských	projektoch	F.	Storna.	In:	Umenie na 
Slovensku v kultúrnych a historických súvislostiach 2010. Trnava	:	Vydavateľstvo	M.	Uličný,	2011,	
s.	167.

40	 Porovnaj:	KOWALSKI,	Tomáš:	Prieskum	a	reštaurovanie	stredovekých	nástenných	malieb	na	Sloven-
sku	(od	Vládneho	komisariátu	na	ochranu	pamiatok	po	založenie	Pamiatkového	ústavu).	In:	Najnovšie 
poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste 3. Zborník Gotická cesta 3/2018.	Rož-
ňava	:	Občianske	združenie	Gotická	cesta,	2020,	s.	7-8.	Okrem	F.	Storna	menuje	v	tomto	období	F.	
Daberta,	Š.	Groha,	J.	Hanulu,	J.	Huszku.
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Najznámejšou je puristická regotizácia Dómu sv. Alžbety v Koši-
ciach prebiehajúca pod vedením staviteľa Imre Steidla, 1877 – 1896. 
V čase tejto druhej obnovy v Uhorsku vyvrcholilo regotizačné a pu-

ristické hnutie.41 Kompletná prestavba dómu v interiéri bola reali-
zovaná podľa umelecko-historického predpokladu I. Henszlmanna 
o plánovanej dispozícii kostola. Cieľom bolo teda navrátiť dómu jeho 
domnelú pôvodnú dispozíciu. Vychádzali z predpokladu, že podľa 
existujúcich proporcií museli kostol zamýšľať ako päťloďový, pretože 
„šírka bočných lodí v podobných väčších kostoloch nikdy nedosa-

hovala rozpätie lode“.42 Takáto hypotéza mohla byť pretavená aj do 
reality a pre závažné statické poruchy a hrozbu deštrukcie chrámu 
to schválila aj vtedajšia Uhorská pamiatková komisia.43 Puristická 
regotizácia košického dómu razantným spôsobom zasiahla do jej vý-

razovej individuálnosti. Odstránenie individualizovaných klenbových 
obrazcov krížovými klenbami a hviezdicovou schémou, ako i prestav-

ba na päťlodie a dopĺňanie tvaroslovných prvkov fasád podstatne 
zmenili charakteristiky tejto architektúry, ktorá stratila najmä svoj-
ský charakter autorských rukopisov, dokladajúcich transformáciu 
dobových prejavov a ich prispôsobenie lokálnym podmienkam. Pô-

vodná neskorogotická podoba bola úplne zmenená  – ostali len obvo-

dové múry a tri portály. Stala sa tak „príkladom negatívneho vplyvu 
„zvedečtenia“ pamiatkovej starostlivosti v 19. storočí.“44

Neslohové prestavby a prístavby

Množstvo regotizačných a reromanizačných úprav sa udialo na vý-

chodnom Slovensku – úpravy južných kaplniek a dostavba veže 
bardejovského kostola (1879 – 1899), úpravy veží farských kostolov 
v Prešove, Spišskej Novej Vsi, Levoči a inde. Malý rozsah predstavu-

jú úpravy fasád, pričom dispozícia ostáva nezmenená. V roku 1860 
takto Ignatz Feigler ml. upravil v neorománskom slohu fasádu Kapu-

cínskeho kostola v Bratislave.45 Dochádzalo aj k novému pridávaniu 
hmôt k staršej substancii, ktoré vytvárajú nové nárasty v tradičnom 
tvarosloví. Takéto zásahy nereagujú na nerealizované (ale v koncepte 
navrhované, prípadne zaniknuté) substancie. Vytvárajú nové hmoty 

41	 GREGOR,	Pavel:	Vývoj	teórie	a	praxe	obnovy	architektonického	dedičstva,	s.	26.
42	 KARASOVÁ,	Zuzana:	Pamiatková	starostlivosť	19.	storočia	ako	jeden	z	prejavov	historizmu,	s.	207.
43	 Tamže,	s.	207-208.
44	 Tamže,	s.	208.
45	 BOTEK	Andrej:	Kostol	a	kláštor	kapucínov	v	Bratislave.	In:	Bratislava. Zborník Mestského múzea 

v Bratislave, 2005,	roč.	XVII,	s.	75-76.	Feigler	riešil	i	prestavbu	kláštora,	kde	pôvodný	dvojtrakt	zme-
nil	na	trojtrakt.
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tam, kde pôvodne neboli, ale v duchu historizujúceho tvaroslovia. 
V našich podmienkach možno spomenúť zväčšenie románskej pseu-

dobaziliky v Diakovciach o nové neorománske trojlodie so štítovou 
fasádou (F. Schulek, 1872 – 1875). Novostavba predĺžila objekt zá-

padným smerom, pričom je šírkovo rovnaká, ale dĺžkovo dlhšia ako 
pôvodná románska časť. Nové jednolodie s presbytériom bolo prista-

vané k ranogotickému jednolodiu kostola v Moste pri Bratislave po 
jeho bočnej strane (1910). Pre prepojenie oboch hmôt bola vybúraná 
originálna stredoveká bočná stena. Hmotová prevýšenosť novej „prí-
stavby“ dominuje v kompozícii tak, že pôvodný kostol pôsobí skôr 
ako kaplnka a aj dispozične je ťažisko prenesené do novej stavby. 
V tomto prípade ide o jednu z posledných pseudoslohových realizácií, 
navyše v inom tvarosloví (románskom), než je pôvodná ranogotická 
hmota. Mnohé kostoly boli poznačené neoslohovými prestavbami, pri 
ktorých z pôvodnej substancie ostali len niektoré časti, najčastejšie 
presbytériá. Takto bol v dvoch radikálnych neogotických zásahoch 
(1857 a 1891) neogoticky prestavaný evanjelický kostol v Dobšinej. 
Z pôvodnej gotickej architektúry ostalo práve presbytérium.46

Záver

Stúpajúce spoločenské, národné i cirkevné sebauvedomovanie pri-
náša v 19. storočí z rozličných príčin vedomý obrat k minulosti ako 
doby slávy a úspechu národa, štátu i cirkvi. Je to súčasne i reakcia 
na racionalistické zmýšľanie osvietenstva a v oblasti cirkevno-ná-

boženskej i reakcia na sekularizačné tendencie. Nové spoločenské 
i myšlienkové podnety nevyvolali nové smery v architektúre, ale vy-

ústili do neoslohov (pseudoslohov) – opakovania historických prin-

cípov ako ideálu. V tomto zmysle je logické, že historické architek-

túry sa stávajú dôležitým svedectvom dobových hodnôt, čo má za 
následok rozvoj teórie a praxe pamiatkovej ochrany. Vznikajú viaceré 
dôležité teoretické úvahy ovplyvňujúce architektonickú prax. Návrat 
k ideálom minulosti inšpiruje nielen cirkevných, ale aj štátnych a ná-

rodných predstaviteľov k záujmu o sakrálnu architektúru, ktorá bola 
najvýznamnejším prejavom idealizovaného stredoveku. Nastupuje 
éra dostavieb mnohých európskych katedrál, ktoré vo svojej dobe os-

tali neukončené. Obdiv k stredoveku a snaha o štýlovú jednotu vedú 
nielen k aplikácii historizujúceho tvaroslovia pri doplnkoch a dostav-

bách, ale aj k „čisteniu“ architektúr od mladších (hlavne barokových) 

46	 KRESÁNEK,	Peter:	Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok.	Bratislava	:	Simplicissimus,	2007,	
s.	452.
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doplnkov. Tieto „puristické“ metódy tak vedú k výrazným stratám 
hodnotných vrstiev a tiež často k razantným zásahom do starších 
substancií. Tento vývoj, ktorý anachronicky pokračuje aj v prvej tre-

tine 20. storočia, však má v sebe aj zárodok budúcich problémov, 
ktoré vtedy nik netušil. V 2. polovici 20. storočia nastupuje výrazná 
sekularizácia a veľké sakrálne objekty realizované v predošlom sto-

ročí sa stávajú kapacitne naddimenzované. Nastáva tak nový druh 
otázok o ich ďalšom osude, transformácii i zachovaní ich hodnôt. To 
je už ale otázka ďalšieho vývoja.
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Kornel Stodola pri budovaní základov 
Československej republiky 
(1918 – 1920)*

 Ivan Stodola

STODOLA, Ivan: Kornel Stodola in Building the Foundations of the Czecho-
slovak Republic. VERBUM HISTORIAE, 2022, 10, 1, pp. 41-67, Bratislava.

ABSTRACT: After the establishment of the Czechoslovak Republic in 
1918, Kornel Stodola, was immediately involved in building the founda-
tions of the newly established state. He joined a delegation of politicians 
heading to Skalica, who had the ambition to take over the administration 
of Slovakia. This attempt ended in failure, but Kornel Stodola continued 
his political activities. He was a member of the Revolutionary National 
Assembly in Prague. As a member of the so-called Žilina government, he 
was in charge of the railways and the postal service. He prepared the ar-
rival of the government headed by Vavro Šrobár in Bratislava in February 
1919. After the outbreak of the workers’ strike in the city, he negotiated 
with the representatives of the strikers. At the Ministry of Administration 
of Slovakia he was the clerk for the railways and postal service. As railway 
officer, he played an important role during the war with the Hungarian 
Bolsheviks in 1919. He became a member of the agrarian political par-
ty, for which he stood in the 1920 elections, becoming a member of the 
National Assembly. In the year under review, he began to realise his vi-
sion of an International Danube Fair in Bratislava. In addition, he was 
involved in a large number of social, cultural and economic activities. 
Research focusing on 1918-1920 is based on a large number of historical 
sources such as the press, archival materials, memoirs, as well as the 
works of historians.

Key words: Slovakia, Kornel Stodola, First Czechoslovak Republic, 
Bratislava, Vavro Šrobár, International Danube Fair.

Kornel Stodola, ktorý patril v medzivojnovom období k politickým 
a hospodárskym elitám Slovenska, je v súčasnosti pomerne zabud-
nutou a historickou vedou takmer nedotknutou osobnosťou. Predlo-
žená štúdia sa zameriava na jeho pôsobenie pri budovaní základov

* Táto štúdia vznikla v rámci projektu KEGA 059UK-4/2020 Vysokoškolská učebnica 
Dejiny strednej Európy (15. – 20. storočie).



Československej republiky v rokoch 1918 – 1920. Prvý zvolený medz-
ník, ktorým je 28. október 1918, je pomerne zrejmý. Druhým je rok 
1920, keď došlo po počiatočnej revolučnej fáze budovania republiky 
k stabilizácii štátu, jeho územia a inštitúcií. V apríli roku 1920 sa 
uskutočnili prvé demokratické voľby, v ktorých Kornel Stodola ob-
hájil svoj „revolučný“ mandát a zároveň skončil svoje pôsobenie na 
poste vládneho referenta pre železnice a poštu na Ministerstve s pl-
nou mocou pre správu Slovenska. V tomto roku taktiež začal organi-
zovanie svojho veľkého projektu, ktorým bol Orientálny trh, hoci prvý 
ročník sa konal až v roku 1921. Pôsobenie Kornela Stodolu v sledo-
vanom období bolo dosiaľ spracované len veľmi okrajovo a heslovite 
v rámci širšie koncipovaných publikácií a štúdií.1

Cieľom predloženej štúdie je čo možno najpresnejšie zrekon-
štruovať politické pôsobenie Kornela Stodolu v sledovanom období 
a zhodnotiť jeho význam. Text rekonštruuje jeho pôsobenie v prvých 
týždňoch po vzniku ČSR, keď bol členom Revolučného národného 
zhromaždenia a neskôr vládnym referentom. Časť štúdie sa venuje 
jeho angažovaniu v agrárnej strane, za ktorú kandidoval do volieb 
v roku 1920. Nechýba ani časť sledujúca zrod a postupnú realizáciu 
myšlienky Orientálneho trhu v Bratislave. Štúdia vychádza z rôznych 
historických prameňov. Dôležitým zdrojom informácií je dobová tlač, 
ktorá prinášala správy o jeho aktivitách, pričom aj sám príležitostne 
publikoval. Z archívnych dokumentov bol využitý predovšetkým fond 
Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska umiestnený v Sloven-
skom národnom archíve a pramene z Literárneho archívu Slovenskej 
národnej knižnice v Martine. Zdrojom informácií k poslaneckému 
pôsobeniu sú zápisnice zo zasadnutí Klubu slovenských poslancov 
a stenoprotokoly zo zasadnutí Revolučného národného zhromažde-
nia. Dôležitými prameňmi sú aj memoáre súčasníkov, ktorí s ním 
na rôznej úrovni spolupracovali. Samotný Kornel Stodola, na rozdiel 
od obdobia počas prvej svetovej vojny, nepublikoval vlastný ucelený 
text, ktorý by detailnejšie približoval jeho aktivity a uvažovanie v sle-
dovanom období.

 

1 PETRÁŠ, Milan: Najväčší z veľkých – Aurel Bohuslav Stodola. Bratislava : Vydavateľstvo STU, s. 120-
123; KOMORA, Pavol: Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave. Bratislava : Slovenské národné 
múzeum, 2021, 342 s.; FABRICIUS, Miroslav: Kornel Stodola (29. 8. 1866 – 21. 10. 1946). In: MA-
ŤOVČÍK, Augustín (ed.): Biografické štúdie 26. Martin : Matica slovenská, 1999, s. 130-134; FABRI-
CIUS, Miroslav: Kornel Stodola. Tretí z rodu slávnych. In: MICHÁLEK, Slavomír (ed.): Do pamäti 
národa. Osobnosti slovenských dejín prvej polovice 20. storočia. Bratislava : VEDA, 2003, s. 539-542.
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Kornel Stodola a preberanie moci na Slovensku

Vyhlásenia Československej republiky v Prahe 28. októbra 1918, 
ani prijatia Martinskej deklarácie sa Kornel Stodola osobne nezú-
častnil, hoci tieto udalosti boli do istej miery výsledkom aj jeho poli-
tického snaženia počas prvej svetovej vojny.2 Do Prahy nevycestoval, 
keďže sa necítil dobre3 a do Martina bol vyslaný iný člen tzv. vieden-
skej skupiny – Ivan Dérer, pričom Kornel Stodola zostal v hlavnom 
meste rozpadajúcej sa monarchie „na stráži“.4 Už čoskoro sa však 
pripojil k práci na budovaní základov nového štátu aj mimo rámca 
Slovenskej národnej rady, v ktorej bol členom výkonného výboru.5 

Dňa 5. novembra, prichádzajúc z Viedne, sa Kornel Stodola v Ho-
doníne na vlakovej stanici pripojil k Vavrovi Šrobárovi, Pavlovi Bla-
hovi, Antonovi Štefánkovi, Ivanovi Dérerovi a ďalším členom výpra-
vy vybaveným mandátom národného výboru na prebratie politickej 
moci na Slovensku. 6 Na návrh Pavla Blahu sa v Hodoníne politici 
usídlili v dome lekára Jozefa Hrubého, ktorý dal dočasnej, tzv. ska-
lickej vláde k dispozícii svoj príbytok. Po raňajkách zasadol úzky po-
litický kruh k porade vedenej Vavrom Šrobárom a účastníci si me-
dzi sebou rozdelili funkcie a z nich vyplývajúce rámcove právomoci. 
Koncipovali taktiež text proklamácie k slovenskému národu a redi-
govali propagačné letáky.7 Podľa Štefana Janšáka: „Jazykové znalos-

ti a národohospodárske vzdelanie predurčili Kornela Stodolu, aby sa 
ujal obchodu a priemyslu. I on sa stal akýmsi kooptovaným členom 
vlády, hoci ani nemal poverenie pražského ústredia.“8 Na druhý deň 
pricestovali členovia vlády a ich sprievod do Skalice, kde slávnostne 
vyhlásili prevzatie štátnej moci a vytvorenie československého štátu. 
V rámci proklamácie pritom uviedli iba pôvodnú štvoricu vládnych 
komisárov.9 Vavro Šrobár však napokon nestrávil v Skalici ani jed-
nu noc, keďže bol telegrafickým spojením požiadaný, aby sa vrátil 

2 STODOLA, Ivan: Kornel Stodola a rozpad habsburskej monarchie. In: Verbum historiae, 2021, roč. 9, 
č. 2, s. 7-29. [online] Dostupné na internete: <https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Kated-
ry/KH/Verbum_Historiae/VH_1-2021.pdf>

3 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom. Bratislava : Novina, 1938, s. 102.
4 DÉRER, Ivan: Spomienky na dra Milana Hodžu. In: Slovenský denník, roč. 21, 30. 1. 1938, č. 25, s. 5.
5 Výkonný výbor slovenskej Národnej rady. In: Národnie noviny, roč. 49, 7. 11. 1918, č. 131, s. 1.
6 JANŠÁK, Štefan: Príchod prvej československej vlády na Slovensko. In: DRAHOŠOVÁ, Viera: Skali-

ca 1918. Spomienky na príchod a pôsobenie dočasnej vlády pre Slovensko. Skalica : Záhorské múzeum, 
2018, s. 18; JANŠÁK, Štefan: Prvá slovenská vláda. In: Slovenský denník, roč. 10, 25. 12. 1927, č. 293, 
s. 3.

7 JANŠÁK, Štefan: Príchod prvej československej vlády na Slovensko, s. 18.
8 Tamže, s. 20.
9 Slovenskému národu! In: Sloboda, roč. 1, b. d., 1918, č. 1, s. 2.
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späť do Prahy. Svojím zastupovaním poveril Pavla Blahu. Je možné 
predpokladať, že Kornel Stodola odišiel spolu s ním,10 hoci samot-
ný Šrobár ho vo svojich memoároch neuvádza ako člena vlády, ani 
ako spolucestujúceho pri spiatočnej ceste.11 Podobne je to uvedené aj 
v správe o činnosti tzv. skalickej vlády, ktorú vypracovali so Šrobá-
rom aj Pavel Blaho, Anton Štefánek, Ivan Dérer a Ľudovít Okánik.12 
Je nepravdepodobné, že by účastníci na prítomnosť Kornela Stodolu 
zabudli. Dôvodom, prečo ho v retrospektíve neuvádzali, bola zrejme 
absencia mandátu národného výboru a jeho mimoriadne krátke zotr-
vanie v samotnom meste.

Paralelne s pokusom o etablovanie novej moci prostredníctvom 
dočasnej vlády prebiehalo obsadzovanie Slovenska československým 
vojskom. S cieľom udržania poriadku sa formovali národné gardy 
a národné stráže. Z vojenských a politických dôvodov sa pražské 
centrum rozhodlo zvýrazniť slovenskú účasť vo vojsku, a preto sa 
začala organizácia slovenských dobrovoľníkov do Gardy slovenskej 
slobody, ktorá bola pod patronátom Vrchného veliteľstva operujúce-
ho čs. vojska na Slovensku. Prvým veliteľom útvaru, ktorý bol zria-
dený v Uherskom Hradišti 10. novembra, bol generál Jozef Štika.13 
Do Čiech medzičasom navrátivší sa Kornel Stodola bol pridelený ku 
generálovi ako jeho pobočník.14 Po príchode čs. vojsk na Slovensko sa 
v jeho spoločnosti zúčastnil zasadnutia výkonného výboru Slovenskej 
národnej rady 13. novembra vo Vrútkach, kde referoval o svojej praž-
skej ceste. Vo svojom vystúpení Stodola predostrel možnosti okupá-
cie Slovenska, pričom sa vyslovil za obsadenie prevedené samotnými 
Čechmi a Slovákmi. Podľa zápisnice prízvukoval, že „navonok celá 
akcia nesmie mať náter okupácie, ale ten, že české vojská prichádzajú 
sem jedine s cieľom udržovania  poriadku a na stanovenie hrádzí proti 
boľševizmu. Preto upozorňuje výkonný výbor a Radu, aby sa nerobily 
nijaké okupačné pronunciácie“.15 Vyjadril sa taktiež za dočasné nepla-
tenie daní. Za najsúrnejšiu úlohu SNR považoval organizáciu miest-
nych národných výborov, národnej stráže a dobrovoľníckeho zboru, 

10 JANŠÁK, Štefan: Príchod prvej československej vlády na Slovensko, s. 39; Zástupcovia Slovákov 
v Prahe. In: Sloboda, roč. 1, b. d., 1918, č. 1, s. 1.

11 ŠROBÁR, Vavro: Osvobodené Slovensko, sväzok I. Praha : ČIN, 1928, s. 206-210.
12 Tamže, s. 341-342.
13 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav: Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4. (1914 

– 1939). Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, s. 94.
14 28. říjen a první dny svobody: Když okovy zlomeny: Dějiny naší revoluce slovem i obrazem. Praha : 

E. Šolc, 1919, s. 48.
15 MEDVECKÝ, Karol A.: Slovenský prevrat, sväzok IV. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1931, s. 9.
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ktorý by mohli doplniť české okupačné sily. Upozornil taktiež, že je 
potrebné pripraviť sa na „sabotáž úradníkov“.16 

V rámci prvej fázy okupácie vedenej generálom Štikom sa pomerne 
rýchlo podarilo obsadiť obce na Záhorí, Považí a v Turci. Už 17. no-
vembra však bolo československé vojsko donútené maďarskými jed-
notkami k výrazným ústupom a pod jeho kontrolou zostala len malá 
časť západného Slovenska.17 O generálovi Štikovi a jeho jednotkách 
nemal v retrospektíve vysokú mienku ani Vavro Šrobár: „Jednak mal 
vojsko zverbované z periférií Prahy, ktoré bolo bez všetkej disciplíny, 
zbratríčkované so šaržami a dôstojníkmi, vojsko, ktoré šlo na Sloven-

sko viac z jakéhosi okamžitého, slameného nadšenia a z túhy po ko-

risti; jednak bolo ho málo, nemalo ani dostatočnej výzbroje, ani pev-

ných formácií, ani intendantúry a pomocných úradov, pošty, telefona, 
kádra a zásobovania [...] I sám veliteľ nemal vlastnosti, ktorými sa 
mal vyznačovať vodca revolučného vojska a národne bol viac rakúske-

ho, ako českého smýšľania. Zdá sa mi, že na fronte ani nebýval, a tak 
mu chýbovaly zkúsenosti, ktorých by mal mať veliteľ idúci z nadšenia 
a z lásky oslobodzovať bratov Slovákov“.18 Už 15. novembra sa Kor-
nel Stodola vrátil spolu s generálom zo Žiliny do Prahy, kde priniesol 
správu, že vojsko poslané na Slovensko, aby tam udržovalo poriadok 
je ohrozené, ako aj obyvatelia, ktorí ho vítali. V dôsledku poplaš-
ných správ vydal najvyšší správca čs. vojsk Josef Scheiner prevolanie 
k vojakom, ktorí sa mali pridať k plukom a ísť bojovať na Slovensko.19 

Kornel Stodola v Klube slovenských poslancov

Dňa 14. novembra, začalo svoju činnosť Revolučné národné zhro-
maždenie ako najvyšší zastupiteľský a zákonodarný orgán nového 
štátu. Pri prideľovaní mandátov určených pre Slovensko mal hlavné 
slovo Vavro Šrobár, ktorý vymenoval Kornela Stodolu za poslanca 
hneď v prvej skupine politických reprezentantov.20 Poslanecký sľub 
zložil 27. novembra 1918.21 V ťažkých dňoch pre československé voj-
sko na Slovensku prehovoril 17. novembra Kornel Stodola z balkóna 

16 Tamže.
17 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav: Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4. (1914 

– 1939), s. 97-98.
18 ŠROBÁR, Vavro: Osvobodené Slovensko, sväzok I., s. 251.
19 28. říjen a první dny svobody, s. 48. 
20 LIPSCHNER, Ladislav: Klub slovenských poslancov v rokoch 1918 – 1920. In: Historický časopis, 

1968, roč. 16, č. 2, s. 136.
21 6. schôdza Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia. Praha 27. 11. 1918. [online]. In: Spoloč-

ná Česko-Slovenská digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na internete: <https://www.nrsr.sk/dl/
Browser/Document?documentId=11343> 
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na Pražskom hrade k protestnému a manifestačnému zhromaždeniu 
občanov. Referoval o situácii na Slovensku, pričom okrem neho vy-
stúpili aj Rudolf Pilát či Matej M. Bella.22 

K celkovému pôsobeniu Kornela Stodolu v Klube slovenských 
poslancov možno povedať, že v prvých týždňoch sa jeho zasadnutí 
zúčastňoval pomerne pravidelne, pričom sa aj aktívne zapájal do roz-
práv. Na schôdzi konštituovaného klubu 18. novembra Vavro Šro-
bár tematizoval potrebu prípravy materiálu pre mierovú konferenciu, 
v ktorej by boli syntetizované informácie o útlaku Slovákov v Uhorsku 
a doklady o maďarizácii. „Hospodárske útisky“ mali okrem Kornela 
Stodolu spracovať Fedor Houdek a Igor Hrušovský.23 Na schôdzi ko-
nanej 29. novembra Josef Scheiner opísal vojenskú situáciu a plány 
obsadzovania Slovenska, pričom sa prítomných poslancov opýtal, či 
sa má popri vojenskej diktatúre zriaďovať aj civilná správa. K. Stodola 
sa v diskusii vyjadril, že „s vojskom musí ísť župný aparát úradníkov“. 
Taktiež odporučil obsadiť najprv Žilinu a Turiec a potom postupo-
vať na Nové Zámky.24 Pri diskusii o potenciálnej autonómii Slovenska 
upozornil, že „je vážne vedieť, či bude mať istú autonómiu Morava“.25 
Po odchode do Žiliny, kde pôsobil ako člen tzv. žilinskej vlády, frek-
vencia jeho účasti v klube pochopiteľne výrazne poklesla, čo platí aj 
o zasadnutiach národného zhromaždenia. Z účasti bol permanentne 
ospravedlňovaný z dôvodu výkonu úradnej funkcie referenta.26 Ako 
člen klubu však bol medzi signatármi, ktorí odsúdili cestu a konanie 
Andreja Hlinku v Paríži, pričom zdôraznili, že „za jediné smerodatné 
a rozhodujúce forum o ústave a sriadenia českoslov. republiky a jed-

notlivých jej častí, teda aj na Slovensku, považuje Národné shromažde-

nie a budúce zákonodárne shromaždenie a vládu českoslov. republiky. 
Zdôrazňuje tiež (Klub slovenských poslancov, pozn. I. S.), že slovenský 
národ a jeho zastupiteľstvo majú dosť vecí a možnosti, aby uhájili záuj-
my a uplatnili požiadavky slovenské cestou ústavnou pred zákonným 
forom českoslov. republiky“.27 Na začiatku výkonu poslaneckého man-
dátu bol členom branného, železničného a poštového výboru.28 

22 28. říjen a první dny svobody, s. 47.
23 PETRANSKÁ-ROLKOVÁ, Natália (ed.): Zápisnice Klubu slovenských poslancov I (1918 – 1919). 

1. vyd. Bratislava : Národná rada Slovenskej republiky, 2014, s. 39.
24 Tamže, s. 109.
25 Tamže, s. 128.
26 29. schôdza Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia. Praha 13. 2. 1919. [online]. In: Spo-

ločná Česko-Slovenská digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na internete: <https://www.psp.cz/
eknih/1918ns/ps/stenprot/029schuz/s029001.htm>

27 Politické zprávy. In: Sloboda, roč. 2, 13. 9. 1919, č. 39, s. 3. 
28 Ukazatel osobní k tiskům a těsnopiseckým zprávám o schůzích Národního shromáždění republiky Čes-
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Kornel Stodola a tzv. žilinská vláda
Keďže tzv. skalickej vláde ani Slovenskej národnej rade sa nepoda-
rilo reálne prevziať moc a administratívu na území Slovenska, došlo 
10. novembra 1918 k prijatiu Zákona č. 64/1918 o mimoriadnych 
prechodných ustanoveniach na Slovensku. Do funkcie ministra s pl-
nou mocou pre správu Slovenska, ktorá bola zákonom etablovaná, 
bol vymenovaný Vavro Šrobár. K jednotlivým referátom, ktoré mali 
štruktúru ministerstiev, boli pridelené osobnosti podľa Šrobárovho 
výberu. Kornel Stodola sa ujal postu vládneho referenta pre železnice 
a pošty.29 Už 11. decembra vycestovali referenti spolu s Vavrom Šro-
bárom z Prahy do Žiliny,30 ktorá bola od 6. decembra obsadená čes-
koslovenským vojskom.31 Pri zastávke vlaku vo Veľkej Bytči Šrobár 
vydal Kornelovi Stodolovi rozkaz, aby na hraniciach Slovenska zadr-
žiavali všetky maďarské časopisy prichádzajúce na Slovensko a aby 
boli slovenské tlačiarne vo väčších mestách vyzvané k vydávaniu pe-
riodík, ktoré by čelili protičeskoslovenskej agitácii.32 Predstavitelia 
novej moci dorazili do Žiliny predpoludním 12. decembra. Na prvej 
porade konanej v ten istý deň, okrem iných referentov, vystúpil aj 
Kornel Stodola s informáciou, že železniční zamestnanci v Žiline chcú, 
okrem jedného, ktorý neovláda slovenský jazyk, slúžiť ČSR. Navrhol, 
aby zamestnanci na pripravovanom zhromaždení zložili prísahu re-
publike. Šrobára a referentov informoval o vagónoch a ich obsahu na 
stanici v Žiline. Referoval taktiež o prechode armády nemeckého poľ-
ného maršála Augusta von Mackensena cez mesto.33 Na druhý deň sa 
na porade preberalo nedostatočné zásobovanie železničných zamest-
nancov a expedícia tovaru nachádzajúceho sa vo vagónoch. Stodola 
informoval, že „zo Žiliny odcudzili Maďari asi 70 lokomotív, takže nám 
zostali len tri osobné stroje“. Taktiež referoval o skorom sfunkčnení 
telefonického spojenia medzi Žilinou, Brnom a Prahou.34 Na porade 
sa preberala aj situácia internovaných Židov a „maďarónov“, prijímali 

koslovenské za dobu od 14. listopadu 1918 do 15. dubna 1920. Praha : Národní shromáždění, 1924, 
s. 107.

29 Oficiálna pečiatka na archívnych dokumentoch používa označenie ako Vládny referát pre premávku 
a poštu. Pozri: Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Minister Československej repub-
liky s plnou mocou pre správu Slovenska, kartón (ďalej k.) 300.

30 ŠROBÁR, Vavro: Osvobodené Slovensko, sväzok I., s. 367.
31 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav: Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4. (1914 

– 1939), s. 103.
32 ŠROBÁR, Vavro: Osvobodené Slovensko, sväzok I., s. 369.
33 Tamže, s. 376.
34 Tamže, s. 381.
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sa deputácie zástupcov rôznych spoločenských skupín.35 Na porade 
15. decembra Stodola informoval o tom, že „maďarský pancierový 
vlak“ odňal 13 vagónov s majetkom tatranských kúpeľov a znovu 
upozornil na Meckensenovu armádu. Taktiež, že železničiari zabavili 
18 vagónov uhlia pre budapeštiansku firmu a do Rajca vypravili vlak 
na odpoludňajšie zhromaždenie.36 Na druhý deň vycestoval Kornel 
Stodola spolu s Fedorom Houdekom do Liptovského Sv. Mikuláša, 
kde „odobral v mene česko-slovenskej vlády nádražie“.37 Pokračova-
li ďalej na východ, kde dvojica „inšpicírovala trať po Spišskú Novú 
Ves“.38 Úrad referátu v Žiline sa nachádzal najprv priamo na železnič-
nej stanici a neskôr v budove okresného súdu.39 Na prácu referátu 
pre železnice a poštu si neskôr zaspomínal úradník a poslanec Ján 
Liška: „Úradovalo sa v čakárni košicko-bohumínskej dráhy v Žiline. 
Boly to skutočne primitívne začiatky. Nemali sme písacieho papieru, 
ceruzky, slovom ničoho, len staré železničné tlačivá. Keď som nastúpil 
službu dňa 23. decembra 1918 k vládnemu referentovi železníc K. Sto-

dolovi v budove okresného súdu, nemali sme ani kníh k zaprotokolova-

niu spisov a konečne nebolo ich ani treba, lebo sme vybavovali všetko 
‚depešami‘, ktorých opisy sme nosili vo vreckách. Bolo to zaujímavé 
úradovanie. Na sudcovskom stupánku úradoval vl. referent K. Stodola 
a ja pod stupátkom. Odtiaľto vychádzaly železničné rozkazy. Kornel 
Stodola, ako vládny referent železníc a pôšt bol iste na svojom mieste. 
Jeho smelosti a bystrej iniciatívnosti možno ďakovať, že nedošlo v tej-
to neobyčajnej pohnutej dobe k vážnejším poruchám na železniciach. 
Vedel oduševňovať prichádzajúcich českých železničiarov na Sloven-

sko do takej miery, že zabudli i na hladné žalúdky, len aby poslúžili 
a pomohli čím ďalej skôr oslobodiť slovenský národ. Nesmieme zabú-

dať, že naši železničiari, všetko Česi, bojovali i so zbraňou v ruke proti 
nepriateľovi a že mnohí z nich nechali svoje životy na oslobodenie Slo-

venska.“40 V oslavne ladenom článku vydanom pri príležitosti jubilea 
K. Stodolu pripomenul, že „generálne riaditeľstvo československých 
štátnych železníc v Prahe po príchode slovenskej vlády do Žiliny 11. 
decembra (12. decembra, pozn. I. S.) vyslalo do Žiliny šesť člennú or-

35 Dopisy. In: Sloboda, roč. 1, 19. 12. 1918, č. 14, s. 1.
36 ŠROBÁR, Vavro: Osvobodené Slovensko, sväzok I., s. 392.
37 Česko-slovenské vojsko v Liptovskom Sv. Mikuláši. In: Národnie noviny, roč. 49, 21. 12. 1918, č. 153, 

s. 2. 
38 Naše vojsko v Novej Vsi. In: Slovenský denník, roč. 1, 18. 12. 1918, č. 39, s. 1.
39 SNK LA, zpráva o činnosti senátora Kornela Stodolu 1905 – 1926, sign. 87 U 40.
40 LIŠKA, Ján: Kornel Stodola sedemdesiatnik. In: K sedemdesiatke Kornela Stodolu 1966 – 1936. Bra-

tislava : Novina, 1936, s. 93.
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ganizačnú komisiu, aby pripravovala a organizovala spolu s vládnym 
referentom K. Stodolom železnice na Slovensku. Táto komisia došla 
do Žiliny 13. decembra 1918, kde ju privítal K. Stodola. Postavil sa 
v čelo tohto organizačného krúžku a svojím organizačným talentom, 
svetovým rozhľadom, znalosťou miestnych pomerov, svojím politickým 
vplyvom veľmi účinne napomáhal týchto šiestich pionierom, ktorí prišli 
na Slovensko bez akýchkoľvek informácií. Jeho osoba bola pri všet-
kých podnikoch, či išlo o to opatriť miestnosti pre kancelárie, ubytovať 
a stravovať na Slovensko dochádzajúci český personál, stanoviť zá-

sady pre prijímanie býv. uhorského personálu, štylizovať sľuby, ktoré 
títo prevzatí úradníci boli povinní skladať Čs. republike. Jeho vede-

niu treba ďakovať, že organizačné práce stretaly sa hneď na začiat-
ku s úspechom.“41 Situácia referátu nebola jednoduchá. V súvislosti 
s pomermi na pošte K. Stodola uviedol, že „už počas vyprázdnenia 
Slovenska od maďarských gárd odvliekli Maďari všetky movitosti, 
z poštových úradov: pokladničnú hotovosť, známky, tiskopisy, pomôc-

ky, telegr. a telef. materiál, menovite ambulančné vozne“.42 
Zo Žiliny Stodola a ďalší referenti pravidelne cestovali po obsade-

nom území. Ako jeden z rečníkov vystúpil 22. decembra na zhromaž-
dení v Spišskej Novej Vsi za účasti 2 000 ľudí. Ako posledný z reční-
kov vystúpil so zapáleným prejavom Andrej Hlinka.43 Dňa 3. januára 
sa v Žiline konala prehliadka 35. pluku československej národnej 
armády, ktorý prišiel z Talianska pod vedením plukovníka Ettorea 
Grassiliho. Pri obede s dôstojníkmi prehovoril, okrem iných, aj Kor-
nel Stodola o „nekonečných zásluhách talianskeho národa v bojoch za 
veľké zásady rovnosti, bratstva a slobody“ vo francúzštine.44 Dňa 8. 
januára vítal generála Picciona na jeho inšpekčnej ceste, pričom tl-
močil generálov prejav zhromaždenému obyvateľstvu.45 Dňa 20. janu-
ára navštívil spolu s ministrom verejných prác Františkom Staněkom 
Ružomberok.46 Celkovo možno konštatovať, že v rámci druhej a tretej 
etapy obsadzovania Slovenska, ktorá napokon skončila obsadením 
územia až po demarkačnú čiaru, v januári 1919 boli železnice veľ-
mi dôležitým faktorom.47 Referát postupoval za vojskom a obsadzoval 

41 Tamže, s. 92-93.
42 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300.
43 Chýrnik. In: Slovenský denník, roč. 1, 24. 12. 1918, č. 39, s. 5; Slávnostný deň v Spišskej Novej Vsi. 

In: Národnie noviny, roč. 49, 27. 12. 1918, č. 157, s. 1.
44 Vojenská slávnosť v Žiline. In: Slovenský denník, roč. 2, 8. 1. 1919, č. 5, s. 1.
45 Gen. Piccione v Žiline. In: Slovenský denník, roč. 2, 10. 1. 1919, č. 7, s. 1.
46 Minister verejných prác Staněk v Ružomberku. In: Slovenský denník, roč. 2, 21. 1. 1919, č. 16, s. 2.
47 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav: Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4. (1914 
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jednotlivé železničné úseky a stanice. Stodola vydával pracovníkom 
referátu pokyny ako preberať inventár či pokladnice. Bol taktiež au-
torom textu prísahy republike, ktorú museli zamestnanci skladať.48

Príchod vlády do Bratislavy
Už koncom decembra 1918 sa ukázalo, že Žilina svojimi kapacitami 
ako sídlo ministerstva nepostačuje. Rozhodlo sa teda o jeho presu-
ne do Bratislavy,49 kde však boli nálady veľkej časti verejnosti voči 
novým pomerom pomerne nepriaznivé.50 Kornel Stodola odišiel do 
mesta skôr, aby zabezpečil potrebné priestory pre železničné úrady 
a zaistil hladký a neporušený príchod vlády. Podľa spomienok Jána 
Lišku „(d)eň pred príchodom dr. Šrobára do Bratislavy, keď už stála 
obrovská slávobrána na Štefánikovej ulici, sišli sa u župana dr. Zocha 
dr Milan Hodža, Kornel Stodola a ešte niekoľkí vedúci ľudia. Prítomný 
bol i taliansky generál. Radili sa o príchode ministra Šrobára a jeho 
sprievodu. Taliansky generál trval na tom, iste na vyšší rozkaz, aby sa 
Bratislava nestala sídlom slovenskej vlády, aby ju neokupovali Česi 
a Slováci a bol neústupný v tomto svojom predsavzatí a staval sa roz-

hodne proti slovenskej vláde. Svoje stanovisko odôvodňoval tým, že 
ak Šrobár a jeho vláda prejdú cez slávobránu, že to bude stáť mno-

ho životov, lebo sa vraj chystá tajná masakra.“51 Hodža sa postavil 
rezolútne proti a prehlásil, že celú zodpovednosť slovenskí predsta-
vitelia preberajú na seba. Podľa J. Lišku: „Ako sa takto spomenutí 
páni o príchode vlády radili, dochádzali neustále zprávy o situácii na 
železniciach a o tom, že sa chystá generálna stávka železničiarov. Tu 
napadla vlád. referentovi Stodolovi myšlienka volať na pomoc sokolov 
z Moravy. Nebezpečie bolo tým väčšie, že koncom januára 1919 bolo 
spoľahlivých železničiarov len 1400, pomocou ktorých sa mala zlomiť 
stávka 30.000 železničiarov iných. Bolo to v krajnej chvíli najväčšie-

ho nebezpečenstva a Stodola sa hneď po porade odobral na hlavné 
nádražie, kde celú noc vítal s prednostom Dědkom jeden za druhým 
prichodiace vlaky moravských sokolov. Toto všetko dialo sa neuveri-
teľnou rýchlosťou a opravdovou pohotovosťou sokolstva, ktoré na vý-

– 1939), s. 105-109.
48 SNK LA, zpráva o činnosti senátora Kornela Stodolu 1905 – 1926, sign. 87 U 40.
49 Napriek tomu, že v sledovanom období sa pre označenie dnešnej Bratislavy používali aj iné názvy 

(Pozsony, Pressburg, Prešporok), v predloženom texte je používané jednotné pomenovanie Bratislava.
50 ŠROBÁR, Vavro: Oslobodené Slovensko. Pamäti z rokov 1918 – 1920. Bratislava : AEP-Academic 

Electronic Press, 2005, s. 13.
51 LIŠKA, Ján: Kornel Stodola sedemdesiatnik, s. 94.
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zvu hrnulo sa zvláštnymi vlakmi do oslobodenej Bratislavy.“52 Do Bra-
tislavy prišlo okolo 2 500 Sokolov, ktorí vítali vládu a zabezpečovali 
poriadok. Mnohí z nich v meste zostali, pričom začali vypomáhať na 
železnici, pošte, v telegrafných a telefónnych úradoch, čím veľmi na-
pomohli etablovanie novej administratívy.53 Referát železníc a pošty, 
riaditeľ železníc a zásobovacie skupiny sa usadili vo vládnej budove 
na nábreží Dunaja, kde dnes sídli Filozofická fakulta UK.54 Prichá-
dzajúci personál železníc K. Stodola ubytoval v bývalých žandárskych 
kasárňach a v škole na vtedajšej Telocvičnej ulici. Potrebné lôžka sa 
zháňali z vojenských táborov, ktoré vojsko nepotrebovalo.55 Kornel 
Stodola v tomto období býval zrejme v Grasalkovičovom paláci.56 

Bratislavský štrajk vo februári 1919
Po československej okupácii Bratislavy sa u veľkej časti domácej 
populácie objavovala nespokojnosť s novými pomermi. Príčinami 
boli okrem politických dôvodov aj personálna politika novej admi-
nistratívy, konkrétne prepúšťanie štátnych zamestnancov z dôvodu 
neznalosti slovenského jazyka či z dôvodu odmietnutia zloženia prí-
sahy ČSR. Zvyšovala sa taktiež miera nezamestnanosti, znížila sa 
výška sociálnej podpory, administratívne pozície začali obsadzovať 
prichádzajúci Česi. Nespokojnosť obyvateľstva umocnilo nariadenie 
zakazujúce dovoz a predaj zahraničnej tlače a zatvorenie Alžbetín-
skej univerzity, ktorej predstavitelia sa odmietli zúčastniť slávnostnej 
recepcie usporiadanej vládou. Časť obyvateľstva, najmä maďarskej 
a nemeckej národnosti, vnímala príchod Šrobárovej vlády do mes-
ta ako provokáciu. Vyvrcholením napätia v meste bol štrajk vedený 
sociálnymi demokratmi, ktorý vypukol 3. februára 1919, pričom sa 
do neho zapojila väčšina z 22 000 organizovaných bratislavských ro-
botníkov. Jadrom boli zamestnanci železníc a pôšt, ku ktorým sa pri-
dali zamestnanci ďalších sektorov.57 Okrem samotného štrajku do-
chádzalo aj k poškodzovaniu zariadenia na železniciach. Poškodená 
bola elektráreň na bratislavskom zriaďovacom nádraží, ktorá dodá-

52 Tamže.
53 STODOLA, Kornel: Sokoli v boji proti nepriateľom Slovenska. In: ZIMÁK, Jozef (ed.): Vpád maďar-

ských boľševikov na Slovensko v roku 1919. II. doplnené a opravené vydanie. Bratislava : Slovenský 
Chýrnik; J. Zimák, 1936, s. 127.

54 LIŠKA, Ján: Kornel Stodola sedemdesiatnik, s. 95.
55 ŠROBÁR, Vavro: Oslobodené Slovensko. Pamäti z rokov 1918 – 1920, s. 23.
56 STODOLA, Kornel: Momentky z boľševického vpádu, s. 121.
57 KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Slovensko na ceste k demokracii. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009, 

s. 33.
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vala prúd pre všetky bratislavské nádražia. Maďarský strojný perso-
nál opustil službu, zanechal kotle a stroje úplne bez dohľadu, takže 
hrozilo nebezpečie výbuchu.58 K poškodeniam rušňov dochádzalo aj 
v iných mestách.59 Po prepustení zadržiavaného vodcu sociálnych de-
mokratov 6. februára padlo rozhodnutie o prerušení štrajku a o vstu-
pe do rokovaní so Šrobárovou vládou. Štrajkujúci predniesli svoje 
požiadavky konkrétneho hospodárskeho, sociálneho a politického 
rázu. Prvé kolo rokovaní stroskotalo a nasledovali dva ďalšie kolá 
9. a 10. decembra,  v ktorých vládu zastupovali Kornel Stodola, Mi-
lan Ivanka a Emanuel Lehocký. Aj tie však skončili neúspešne a 11. 
februára vypukol štrajk opäť. Na druhý deň bolo zvolané zhromažde-
nie, ktoré však v dôsledku vzájomných provokácií medzi protestujú-
cimi a legionármi skončilo chaosom s obeťami na zdraví i životoch. 
Aj následkom tragických udalostí bol štrajk 12. januára definitív-
ne ukončený.60 Štrajk mal svoje personálne konzekvencie. Úradníci 
na železnici, ktorí sa ho zúčastnili boli vylúčení zo služby.61 Kornel 
Stodola „vydal prednostom jednotlivých staníc prísnu úpravu, aby zo 
štrajkujúcich mohli prijať naspäť do služieb tých, ktorí dokážu svo-

ju nevinu. Prvou takouto asentírkou prešlo 239 zamestnancov z počtu 
30.000 stávkujúcich. Že táto očista bola potrebná, dokázalo sa I. mája 
1919, keď z Pešti došiel znovu rozkaz na všeobecnú stávku.“62 Ako 
kompenzácia za prepustený železničný personál prišlo na Slovensko 
okolo 3 000 zamestnancov z Čiech.63 K sabotážam na železnici však 
dochádzalo aj po ukončení štrajku. V marci bol napríklad prerušený 
telegrafický kábel medzi Vrútkami a Turčianskym Sv. Martinom.64 
Objavili sa aj sabotáže na trati za použitia výbušnín.65 Kornel Stodola 
pod vplyvom štrajku a pasívnej rezistencie zamestnancov dokonca 
požadoval „zmilitarizovanie poštovníctva na východnom Slovensku“. 
Podľa jeho návrhu by „na ministerstve pre Národnú obranu muselo by 
byť zvláštne oddelenie poštové, na ktorého čele by stál ako prednosta 
jeden administratívny úradník poštoví /právnik/. Postavenie tohoto 

58 LIŠKA, Ján: Kornel Stodola sedemdesiatnik, s. 96.
59 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300, č. j. 805.
60 VAN DUIN, Pieter: Vavro Šrobár, bratislavský štrajk vo februári 1919 a umenie propagandy. In: PEK-

NÍK, Miroslav (ed.): Dr. Vavro Šrobár: politik, publicista a národnoosvetový pracovník. Bratislava : 
VEDA, 2012, s. 350-364.

61 Obežník čis. 25. zo dňa 11. februára. O prepustení stávkujúcich železničiarov. In: Úradné listy riadi-
teľstva československých železníc v Bratislave, roč. 2, 1919, č. 3, s. 4.

62 LIŠKA, Ján: Kornel Stodola sedemdesiatnik, s. 97.
63 KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Slovensko na ceste k demokracii, s. 31.
64 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300, č. j. 813.
65 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300, č. j. 814.
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úradníka by muselo byť úplne samostatné a úplne nezávislé. Jemu 
by podliehala celá pošta, telegrafy a telefóny na východnom Sloven-

sku.“66 Rozpracovaný návrh však Ministerstvo pôšt a telegrafov, ako 
aj Ministerstvo národnej obrany odmietlo.67 Vo vyhrotených situáci-
ách konal Kornel Stodola niekedy direktívne. Pri jednej príležitosti 
zvolal veľkú časť maďarského personálu do školskej miestnosti a vy-
svetlil aktuálnu situáciu s tým, že pohrozil prepustením a uväznením 
každého, kto sa „sprotiví novému poriadku“.68 Pokiaľ niekto narazil na 
zamestnanca pošty alebo železníc, ktorý si nekonal svoju povinnosť 
v záujme verejnosti a v intenciách sľubu republike mal ho osobne 
upovedomiť na jeho úradnú adresu, pričom avizoval, že „každý taký-

to prípad bude vyšetrený a prísne trestaný“.69 Ako vládny referent bol 
Stodola informovaný Zemským četníckym veliteľstvom pre Slovensko 
o politických pomeroch a nespoľahlivých osobách. Ako uviedol pri 
bilancovaní svojej činnosti: „Bolo a je mojím najsvätejším presved-

čením, že každý exponent starého režimu nechže už je v akomkoľvek 
postavení je jed, je toxín, ktorý otravuje náš zdravý organismus, ktorý 
rozširuje, ako tie náhrobky o ktorých som hovoril, okolo seba morálnu 
skazu a porušenie.“ Objavovali sa prípady, že pokiaľ dostal sťažnosť 
na provokatívne správanie zamestnanca, dal ho následne preradiť 
na iné miesto.70 Dlhodobo najväčší odpor zamestnancov bol pritom 
na košicko-bohumínskej trati.71 Pokiaľ bol niekto prichytený pri „ne-

jakom priestupnom skutku“, Stodola požadoval internovanie. V retro-
spektíve sa objavilo aj K. Stodolom značne zdramatizované hodnote-
nie situácie v čase štrajku: „Známo nám je všetkým, ktorí sme hlavne 
železničiari počas stávky, tie neistoty prežili, ako chceli sprisahanie 
v Bratislave, ako popísali naše byty, a ako nás, uprostred veľkého, 
úplne nepriateľského mesta, v ktorom nebolo viac garnisony než 500 
Sokolov chceli povraždiť v jedenej bartolomejskej noci.“72

Vojna s Maďarskou republikou rád
Koncom apríla 1919 vypukol vojenský konflikt medzi ČSR a Maďar-
skou republikou rád odohrávajúci sa v dvoch fázach. V prvej sa čes-
koslovenské vojsko pokúsilo dostať k druhej demarkačnej línii, čo 

66 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300, b. č. j.
67 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300, b. č. j.
68 ŠROBÁR, Vavro: Oslobodené Slovensko. Pamäti z rokov 1918 – 1920, s. 21.
69 Chýrnik. In: Slovenský denník, roč. 22, 6. 2. 1919, č. 36, s. 2.
70 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300, b. č. j.
71 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300, č. j. 2215.
72 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300.
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však skončilo neúspechom. V druhej fáze zaútočila maďarská Čer-
vená armáda na územie dnešného Slovenska, pričom sa jej podarili 
významné úspechy. Ako neskôr K. Stodola skonštatoval z pohľadu 
referátu: „Pri vpáde boľševikov Maďari nám vyplienili aj všeliaké po-

môcky dopravné, sobrali sebou plán trať, grafikony. Ba šli ešte ďa-

lej, znivočili nám mosty u Vreknu, u Bajči, porúchali blokový systém, 
silne poškodené boli telegrafné a telefónne vedenie, prístroje na trati 
Trnava-Bratislava ešte v loni Maďarmi rozbité alebo odnesené, ale-

bo celé budovy vydrancované. Mnoho úradníkov utieklo.“ Niektoré 
železničiarske budovy boli podpálené, na niektorých boli poškodené 
strechy, rozbité okná či dvere. Dochádzalo k poškodeniam osvetle-
nia, odneseniu inventára z úradovní či reštaurácií. Odvlečené bolo 
taktiež veľké množstvo vozňov a materiálu.73 Veľkým problémom pre 
železničnú dopravu bol nedostatok rušňov, pričom mnoho z nich bolo 
odtiahnutých do Miškovca, kde sa K. Stodola vybral v máji riešiť situ-
áciu po obsadení mesta čs. armádou.74 O situácii na bojiskách a na 
tratiach počas bojov Stodola priebežne informoval ministra Isidora 
Zahradníka telegramami. Jeden z nich, z 12. júna 1919, informuje: 
„V Leviciach stále urputný ťažký boj trvá, boľševici dostávajú stále 
veľké posily stop Na stanici Levice sú zavreté dva pancierové vlaky, 
ktoré nemôžu vynsť veru, lebo trate okolo Levíc sú v našich rukách 
stop...“75 V júni prebral velenie Západnej armádnej skupiny po ge-
nerálovi Piccionem generál Eugène-Désiré-Antoine Mittelhausser, 
s ktorým K. Stodola veľmi úzko spolupracoval: „Počas boľševického 
vpádu dostavil sa vlád. referent Stodola každé ráno presne o 8. hodi-
ne ku generálovi Mittelhauseserovi, od ktorého dostával inštrukcie.“76 
Kornel Stodola sa s generálom Mittelhausserom účastnil aj inšpekč-
nej cesty do Nových Zámkov, kde prebiehal boj s maďarskou armá-
dou, pričom sa obidvaja ocitli v nebezpečenstve ohrozenia života.77 
Generál Mittelhausser písal vo svojich pamätiach o Stodolovi, ako 
o vládnom referentovi nasledovne: „Tu sa osvedčil Stodola ako silná 
veža. Podrobnosti nemožno tu uviesť, ale odvažujem sa tvrdiť že v me-

siaci júni 1919 vyvinula organizátorská sila Stodolova robila zázraky, 
takže len tento zázrak umožnil veliteľstvu kombinovať manéver u Levíc 

73 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300, č. j. 2215.
74 STODOLA, Kornel: Momentky z boľševického vpádu, s. 123-124.
75 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300, č. j. 1912.
76 LIŠKA, Ján: Kornel Stodola sedemdesiatnik, s. 98.
77 Tamže; STODOLA, Kornel: Momentky z boľševického vpádu, s.123; SNK LA, zpráva o činnosti 

senátora Kornela Stodolu 1905 – 1926, sign. 87 U 40.
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a vďaka rýchlemu transportu železníc docielili sme úspechu.“78 V júni 
1919 boli železnice vstave plne splniť strategické úlohy, ktoré armáde 
generála Mittelhaussera umožnili úspešnú operáciu na južnom Slo-
vensku. Za svoje zásluhy počas bojov s Maďarskou republikou rád bol 
Kornel Stodola neskôr odmenený francúzskym rádom čestnej légie. 
Generál Mittelhausser spomínal s odstupom času na K. Stodolu ako 
na svojho najlepšieho priateľa v Československu. Ich vzájomné kon-
takty presiahli profesionálnu rovinu a počas svojho pobytu napríklad 
spoločne navštevovali Kornelovho brata Emila Stodolu, ktorý zhro-
maždenej spoločnosti hrával na piano. Vzájomné kontakty udržiavali 
aj po odchode  generála z Československa.79 Možno pripomenúť, že 
generál Mittelhausser bol autorom plánu obsadenia bratislavského 
predmostia a pričlenenia Petržalky k ČSR. Táto akcia bola pritom po-
slednou vojenskou akciou medzi ČSR s Maďarskou republikou rád.80

K pôsobeniu Kornela Stodolu vo funkcii referenta pre železnice 
a pošty možno dodať, že bol zástancom systematického budovania 
železničných magistrál smerom z východu na západ81 a podporova-
teľom výstavby železničných spojok medzi českou a slovenskou že-
lezničnou sieťou. Jeho myšlienky boli zapracované aj do dôležitého 
zákona č. 235/1920, o stavbe nových železných dráh a stanovení 
stavebného a investičného programu na roky 1921 až 1925.82 Trať 
Handlová – Horná Štubňa si pritom K. Stodola doslova vynútil.83 Ako 
argumentoval: „Naša politika nesmie byť úzkoprsá, ale založená na 
širokom podklade budúceho, očakávať sa majúceho veľkého vývoju 
hospodárskeho našej republiky. My skutočne stojíme v znamení sve-

tovej dopravy.“84 Počas jeho pôsobenia došlo k výmene skla v oknách 
mnohých vozňov. Referát staval „baráky“ pre provizórne ubytovanie 
železničiarov. Zasadzoval sa, aby boli vo všetkých väčších mestách 
postavené „personálne kuchyne“. V Bratislave pomáhali železničiari 
postaviť kuchyňu, ktorá bola schopná od 1. decembra 1919 poskyt-
núť obedy pre 1 000 ľudí. Stodola sa zasadzoval za založenie žen-

78 KŇAZOVIČ, Miloslav: V záujme Slovenska. In: K sedemdesiatke Kornela Stodolu 1966 – 1936. Bra-
tislava : Novina, 1936, s. 132.

79 MITTELHAUSSER, J.: b. n. In: K sedemdesiatke Kornela Stodolu 1966 – 1936. Bratislava : Novina, 
1936, s. 53-55.

80 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav: Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4. (1914 
– 1939), s. 128.

81 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300, b. č. j.
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ského železničiarskeho kurzu v Bratislave, pričom prvý takýto kurz 
začal 10. júla 1919 a jeho úspešné absolventky boli následne roz-
miestnené ako pokladníčky po rôznych železničných staniciach na 
Slovensku. S cieľom zefektívnenia pošty zaviedol „ustanovizne“ ako 
„kurýri pre županov, poštoví spedisti, civilní poštoví inšpektori k novi-
nám a podobné inštitúcie“. Kornel Stodola sa osobne angažoval aj za 
zamestnávanie žien na pošte. Riešil situáciu železničiarov-penzistov, 
ktorým maďarská vláda prestala po prevrate vyplácať penzie. Počas 
jeho pôsobenia však pretrvávali aj viaceré negatíva ako napríklad veľ-
ká nečistota „na dráhach“. Mnoho ľudí taktiež cestovalo bez platných 
cestovných lístkov, čo si vyžadovalo zamestnávanie pomerne veľkého 
množstva revízorov. Na margo poštovej situácie, v nedatovanom re-
feráte, konštatoval: „Náš budúci úkol v poštovom referáte je zdokona-

lenie služby, vybudovanie telegrafickej a telefonickej sieti a konečne 
náprava škôd zapríčinených boľševickým nábehom. Prehĺbenie národ-

ného prebudenia, keďže dôkladná protiboľševická propaganda je bez 
dobre sorganisovanej pošty nemožnou vecou.“85

Ako vládny referent taktiež participoval na vytváraní štátneho roz-
počtu určeného pre Slovensko.86 Ján Liška v oslavnom článku uvie-
dol: „Stodola prekonával všetky nesnáze a ťažkosti. Železničiari si ho 
vážili. Kdekoľvek sa objavil, bol vítaný, keď prichádzal do úradu, či už 
zo stanice, kde vítal vždy prichádzajúce transporty českých železničia-

rov, alebo z inej príležitosti.“87 Bývalý minister Šrobár si na pôsobenie 
K. Stodolu zaspomínal v článku pri príležitosti jeho jubilea: „Ako re-

ferent pre železnice v mojej slovenskej vláde patril si medzi najspoľah-

livejších pracovníkov, ktorý neznal únavy vo vykonávaní ťažkej, často 
nebezpečnej funkcie pacifikátora nepriateľského osobníctva u dráh, 
pôšt a telegrafu. Často len Tvojej opatrnosti a prezieravosti možno ďa-

kovať, že sme mohli Slovensko spravovať, že sme bez katastrof prežili 
rok 1918 a 1919. Pripomínam si len nekonečnej nespokojnosti, zrady, 
špionáže s štrajkov na našich železniciach v takých ťažkých rokoch! 
Tvojím pričinením vyviazli sme z toho všetkého bez pohromy. Bol si 
vždy ochotný, pohotový, pripravený previesť úkoly; nikdy si sa neod-

ťahoval od práce, ba zdalo sa, že je tej práce vždy pre Teba málo!“88 
Kornel Stodola v neskoršom liste V. Šrobárovi považoval toto obdobie 

85 SNK LA, zpráva o činnosti senátora Kornela Stodolu 1905 – 1926, sign. 87 U 40.
86 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300, č. j. 1817.
87 LIŠKA, Ján: Kornel Stodola sedemdesiatnik, s. 97.
88 ŠROBÁR, Vavro: Milý priateľu. In: K sedemdesiatke Kornela Stodolu 1966 – 1936. Bratislava : Novi-
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za „kulminačný bod svojho života“: „Ach, akoby ešte rád raz prežil 
ako Tvoj vládny referent znovu tú dobu! Aké to boli rozkošne utešené 
časy. Ovšem ja som nebol svoj pán, plaval som vždy niekde v aéthere, 
v nejakom mori illusie lebo nebolo mi možné uveriť, že je to pravda.“89 

Z funkcie referenta bol uvoľnený po voľbách v roku 1920, keď sa do 
čela ministerstva postavil Ivan Dérer.90

Kornel Stodola a agrárna strana
Čoskoro po vzniku Československej republiky nastala aj v sloven-
skom politickom tábore ideologická a stranícka diferenciácia, kto-
rá vyústila do konštituovania troch základných smerov slovenskej 
politiky; socialistického, agrárneho a ľudáckeho. Najagilnejším slo-
venským politikom, ktorý sa postavil do čela konštituovania strany 
zameranej na roľníkov bol Milan Hodža. Jedným z prvých krokov 
vedúcich k jej vzniku bolo založenie Ústredného družstva.91 Už v ja-
nuári 1919 boli zakladané Slovenské roľnícke jednoty (SRJ) a roľníc-
ke besedy, pričom už začiatkom leta toho roku možno hovoriť o SRJ, 
ako o silnej a programovo zjednotenej organizácii. Organizačné prá-
ce pritom podporovali aj českí agrárnici. Intenzívne snahy o založení 
roľníckej strany napokon vyústili do vzniku Národnej republikánskej 
strany roľníckej, ktorej ustanovujúci zjazd sa konal v Bratislave 14. 
septembra.92 Kornel Stodola sa zrejme pri jej konštituovaní neaktivi-
zoval do takej miery, ako niektorí jeho neskorší stranícki kolegovia. 
Iste zohrala úlohu i jeho pracovná vyťaženosť vyplývajúca z postu 
vládneho referenta. Milan Hodža mal v tomto smere ruky voľnejšie. 
Stodola sa nezúčastnil valného zhromaždenia Roľníckej jednoty,93 nie 
je možné nájsť ho v zozname jej funkcionárov,94 ani medzi rečníkmi 
na zhromaždeniach.95 Ešte pred ustanovujúcim zjazdom strany bol 
však v tlači uvádzaný ako člen jej výkonného výboru.96 Keď bol na 
schôdzi Klubu slovenských poslancov oznámený zoznam členov re-
publikánskej strany, Kornel Stodola medzi nim nechýbal.97 

89 SNK LA, list Kornela Stodolu Vavrovi Šrobárovi, b. d., sign. 173 F 18.
90 ZEMKO, Milan – BYSTRICKÝ, Valerián (eds.): Slovensko v Československu (1918 – 1938). Bratisla-

va : VEDA, 2004, s. 597.
91 HANULA, Matej: Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR. Bratisla-

va : Historický ústav SAV, 2011, s. 26.
92 Tamže, s. 24-32.
93 I. valné shromaždenie Roľníckej Jednoty. In: Slovenský týždenník, roč. 17, 15. 4. 1919, č. 15, s. 1.
94 I. valné shromaždenie. In: Slovenský týždenník, roč. 17, 22. 4. 1919, č. 16, s. 1.
95 Za národnú roľnícku stranu. In: Slovenský týždenník, 26. 9. 1919, roč. 17, č. 38, s. 1.
96 Domáce zprávy. In: Sloboda, roč. 2, 20. 9. 1919, č. 60, s. 4.
97 ZUBEREC, Vladimír: Príspevok k dejinám vzniku agrárnej strany na Slovensku. In: Historický časo-
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Strana napokon vstúpila do volieb v roku 1920 spoločne so Slo-
venskou národnou stranou pod názvom Slovenská národná a roľníc-
ka strana.98 K zlúčeniu oboch strán došlo 10. januára v Turčianskom 
Sv. Martine. Kornel Stodola bol členom širšieho výkonného výboru,99 
čo bol podľa organizačného štatútu najdôležitejší orgán strany.100 Už 
na jeseň 1919 vyvinula strana výraznú agitačnú činnosť. Jej predsta-
vitelia začali intenzívne obchádzať slovenské obce, pričom na verej-
ných zhromaždeniach približovali účastníkom stranícky program.101 
Kornel Stodola vystúpil 5. októbra v Zlatých Moravciach,102 no ako 
kandidát za prešovský kraj sa zameriaval predovšetkým na obce na 
východnom Slovensku. V októbri bolo ohlásené zhromaždenie s jeho 
účasťou vo Vranove,103 začiatkom novembra vystúpil na straníckom 
zhromaždení v Lemešanoch. Vo svojom prejave k zhromaždeným 
okrem iného pripomenul: „V týchto búrlivých dobách osvedčili sa aj 
roľníci slovenskí, ktorí ukázali, že majú srdce na pravom mieste a ne-

dali sa sviesť ľuďmi, ktorí by boli radi uviedli národ slovenský opäť do 
otroctva a poroby. Ukázali, že sú uvedomelí roduverní Slováci a pomá-

hali pracovať na vzbudzovaní našej slobodnej vlasti. Rekvírovačky po 
starom spôsobu prestaly, ale je treba, aby sa roľníci organisovali, aby 
postavenie zlepšili. Vláda Maďarov teraz už prestala a už nikdy sa 
nevráti, už nám nebudú porúčať, už je koniec nášho otročenia. Ľud má 
teraz všade prístup a keď sa organisuje, ešte sa jeho postavenie zlep-

ší. V organisacii bude sa gazda nielen starať o svoje blaho, ale bude sa 
aj vzdelávať. V našej novej vlasti je treba, aby sme pracovali spoločne 
s našimi bratmi Čechmi, pretože Slovákov nie je mnoho. Často možno 
počúvať, že vraj nám Česi berú vieru, a to rozkrikujú Maďari a Maďa-

róni. Vieru nám nikto nemôže vziať, lebo je to čosi vnútorného, je to dar 
Boží a už práve preto nám ju nemôže nikto vziať ako kabát od krajčíra. 
My stojíme na základe kresťanskom, lebo kresťanstvo nemôže nikto 
znivočiť.“104 

pis, 1967, roč. 15, č. 4, s. 573-585.
98 K procesu zlučovania strán pozri viac: HANULA, Matej: Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí 

agrárnici v prvom polčase 1. ČSR, s. 34-42.
99 Sjednotenie slovenskej národnej a národnej republikánskej roľníckej strany v Turčianskom Sv. Marti-

ne. In: Naša Orava, roč. 3, 17. 1. 1920, č. 3, s. 2.
100 HANULA, Matej: Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR, s. 37.
101 Tamže, s. 34.
102 Shromaždenia Národnej Republikánskej Strany Roľníckej dňa 5. októbra. In: Slovenský denník, roč. 

2, 4. 10. 1919, č. 215, s. 4.
103 Shromaždenia Národnej Republikánskej Strany Roľníckej dňa 12. októbra. In: Slovenský denník, roč. 

2, 7. 10. 1919, č. 217, s. 2.
104 Shromaždenie ľudu v Lemešanoch. In: Šarišské hlasy, roč. 1, 9. 11. 1919, č. 28, s. 3. 
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V nasledujúcich mesiacoch vystupoval na zhromaždeniach v Me-
dzilaborciach,105 Sabinove,106 Michaľanoch107 či v Podvyšovke.108 Na 
veľkom zhromaždení vystúpil v Prešove 2. februára 1920, pričom 
vo svojom emocionálne ladenom prejave porovnával pomery pred 
a po prevrate. Vyjadril sa taktiež k „hlavným zásadám“ strany: „My 
chceme mať autonómiu. Žiadame, aby vo veciach školstva, adminis-

trácie, hospodárstva a cirkevnokultúrnych otázkach rozhodovali si Slo-

váci sami; my zabezpečíme Slovensku v týchto otázkach autonómne 
(samosprávne) práva. Žiadame samosprávu obcí a žúp, aby o všetkom 
rozhodoval ľud svojimi zástupcami. [...] Žiadame, aby boly rozdele-

né veľké majetky, ale aby bolo zachované súkromné vlastníctvo. [ ] 
Pôda bude majetkom toho, kto na nej pracuje. [...] Naša strana bojuje 
proti drahote a úžere a žiada, aby úžera bola prísne trestaná. Ženy 
musia mať tie isté práva ako mužovia. Čo sa náboženstva týka, ako 
som už vravel, je naša národná a roľnícka strana utvorená na zákla-

de kresťanského náboženstva. Náboženstvo je nám sväté, vznešené 
a sme proti tomu, aby ho ktokoľvek snižoval. [...] Naša strana bojuje 
tiež za blahobyt všetkých úradníkov, robotníctva, remeselníctva a ob-

chodníctva. Licencie a trafiky musia byť udeľované tým, ktorí boli utlá-

čaní a trpeli. Budem sa tiež usilovať, aby bolo náležite vybudované 
naše školstvo, aby aj po stránke kultúrnej mohol sa náš národ posta-

viť vedľa iných vyspelých národov kultúrnych. [...] Keď budeme držať 
dovedna, keď budeme silní, bude naša republika mohutná, nebudeme 
sa báť ani vnútorných ani zovnútorných nepriateľov a slobodný ná-

rod náš pokvitne po boku iných kultúrnych národov.“109 V prešovskom 
kraji sa uchádzal o priazeň voličov ako dvojka kandidátky po Mila-
novi Hodžovi.110 Na volebných zhromaždeniach hovoril „plnozvučnou 
slovenčinou“, pokusy o napodobenie šarišského nárečia vyvolávali 
v auditóriu skôr úsmev.111

Politická kampaň v rámci historicky prvých demokratických vo-
lieb na Slovensku prebiehala v podmienkach tvrdého straníckeho zá-
pasu, pričom hlavnými konkurentmi a protivníkmi agrárnikov boli 

105 Chýrnik, In: Slovenské hlasy, roč. 1, 9. 11. 1919, č. 33, s. 3.
106 Chýrnik. In: Šarišské hlasy, roč. 1, 23. 11. 1919, č. 30, s. 4.
107 Shromaždenia Národnej Republikánskej Strany Roľníckej 30. novembra 1919. In: Slovenský denník, 

roč. 1, 28. 11. 1919, č. 33, s. 3.
108 Shromaždenia Národnej Republikánskej Strany Roľníckej 7. a 8. decembra 1919, In: Slovenský den-

ník, roč. 2, 4. 12. 1919, č. 260, s. 4.
109 Reč p. vládneho referenta Kornela Stodolu na ľudovom shromaždení v Prešove. In: Šarišské listy, roč. 

2, 8. 2. 1920, č. 6, s. 1-2. 
110 Vzkriesenie slovenského východu. In: Šarišské hlasy, roč. 2, 18. 4. 1920, č. 16, s. 1.
111 STODOLA, Kornel: Duch slovenského východu. Dojmy z ľudových shromaždení, s. 13.
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ľudáci a sociálni demokrati. Začiatkom februára bol Kornel Stodola 
v denníku Slovák obvinený z vykrádania ľudáckeho programu svo-
jím akcentovaním náboženstva a autonómie Slovenska.112 O niekoľko 
dní, v tom istom denníku, kritizoval Ľudovít Labay priebeh a vede-
nie predvolebnej kampane na východe: „V Zemplíne vládni korteši už 
od roka všemožnými prostriedkami na tom pracujú, aby neuvedomelý 
a k poslaneckým voľbám nenaučený (v Zemplíne, v Humennom pod 
maďarským režimom snemových poslancov tak volili, že zavolali 50-
60 opilých voličov do Humenného, a títo potom daktorého grófa An-

drássyho jednohlasne vykričali za poslanca a ostatných voličov o voľ-
be ani len neupovedomili) zemplínsky ľud do národno-roľníckej strany 
vohnali. Pán vládny referent a poslanec Kornel Stodola pri assistencii 
pána zemplínskeho župana Milutina Križku – ktorý ako župan mal 
by pri voľbách nad stranami stáť – na županskom automobile behal 
z dediny do dediny a nahováral ľud do nár. roľníckej strany. Títo páni 
najímali si rôzneho charakteru kortešských náhončíkov, ktorí poznajúc 
dychtivosť zemplínskeho ľudu za pôdou, túto jeho slabosť využívali 
a hodili medzi ľud tie najbolševickejšie heslá: ideme deliť veľkostatky, 
len ten dostane zeme, ktorý vstúpi do roľníckej strany.“113 

Pri inej príležitosti označili Kornela Stodolu za „hlavného agrárnic-

keho korteša-bucharóna“, pričom nechýbal osobný útok, podľa ktoré-
ho mal skončené „tri elementárky“,114 čo nebola pravda, hoci možno 
pripomenúť, že stredoškolské vzdelanie sa mu v mladosti skutočne 
dokončiť nepodarilo.115 Predvolebný článok s názvom Duch vývodí! 
publikoval Kornel Stodola 18. apríla v periodiku Slovenský východ. 
Pripomenul v ňom: „Ešte nie je naša sloboda zabezpečená. Ešte vnú-

torní a zovnútorní nepriatelia pracujú na rozvrate nášho štátu. Ešte 
potrebná je koncentrácia všetkých našich produktívnych síl. Preto hor 
sa bratia, nech znovu našimi dušami vzplápolá svätý oheň ideálnej 
predvojnovej rodolásky! Žime v tradíciách našich mŕtvych buditeľov! 
Treba je, aby sme si upovedomili celú historickú zodpovednosť, ktorá 
sa na nás valí pri terajších voľbách. Nik nemôže sa z nej vymaniť, 
hanba tomu, kdo dnes v poslednej hodine nekoná svoju povinnosť tak, 
ako by to mohol.“116

112 Ľudák: Farizejstvo na Východe. In: Slovák, roč. 2, 19. 2. 1920, č. 26, s. 2. 
113 LABAY, Ludevít: Aziatické pomery v Zemplíne. In: Slovák, roč. 2, 18. 2. 1920, č. 25, s. 3. 
114 Spectátor: Kalvária slovenských umelcov. In: Slovák, roč. 2, 1920, č. 31, s. 2. 
115 PETRÁŠ, Milan: Najväčší z veľkých – Aurel Bohuslav Stodola. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 

s. 110-111.
116 STODOLA, Kornel: Duch vývodí! In: Slovenský východ, roč. 2, 18. 4. 1920, č. 89, s. 2.
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Politický boj často prebiehal aj fyzicky a priamo na politických 
zhromaždeniach. V Trnave čelil minister Šrobár nadávkam stúpen-
cov ľudovej strany a v Čachticiach prinútili sociálni demokrati ukon-
čiť prednášku Jána Cablka.117 Kornel Stodola bol zranený v Prešove 
12. apríla 1920,118 keď v meste vypukli nepokoje kvôli problémom so 
zásobovaním, ku ktorým zrejme prispeli aj politické dôvody. Dav za-
útočil s pomocou kameňov a palíc na župný úrad, pričom bol župan 
Pavol Fábry zranený kameňmi a dokopaný davom. Kornel Stodola 
utrpel úraz v oblasti ucha. Dvojicu napokon zachránil príchod voj-
ska.119 Objavovali sa však aj tragickejšie prípady. V dôsledku fyzické-
ho útoku zo strany mladých ľudákov v kombinácii s predošlými zdra-
votnými problémami zahynul farár, spisovateľ a kandidát agrárnej 
strany Ján Donoval.120 

Výsledky volieb boli napokon pre Slovenskú národnú a roľnícku 
stranu sklamaním. Ich celoštátnym víťazom sa stala sociálna demok-
racia, ktorá predbehla SNaRS vo všetkých volebných krajoch. Agrár-
nici v spojení s národniarmi získali celkovo 12 mandátov v poslanec-
kej snemovni – rovnako ako ľudáci. Ľudovú stranu spojené agrárnické 
a národniarske sily porazili v novozámockom, martinskom, prešov-
skom a liptovsko-mikulášskom volebnom kraji.121 V prešovskom vo-
lebnom kraji strana zaznamenala úspech v okresoch Giraltovce, Ka-
pušany, Lemešany a predovšetkým Michalovce.122 Výsledky v kraji 
postačovali na to, aby sa Milan Hodža a Kornel Stodola dostali do 
poslaneckej snemovne. Čoskoro po voľbách publikoval K. Stodola 
útlu publikáciu s názvom Duch slovenského východu. Dojmy z ľudo-

vých zhromaždení, ktorej dominuje opis krajiny a dôsledky revoluč-
ných zmien na východné Slovensko.123 Medzi príčiny neúspechu stra-
ny možno zaradiť slabú organizačnú štruktúru, vnútorné rozpory, 
ako aj politickú exponovanosť Vavra Šrobára, kvôli ktorej bola vládna 

117 HANULA, Matej: Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR, s. 34.
118 Demonštrácia v Prešove. In: Šarišské hlasy, roč. 2, 18. 4. 1920, č. 16, s. 8. 
119 Pavel Fábry Tomášovi G. Masarykovi (Košice 15. 4. 1920) In: RYCHLÍK, Ján – VAŠEK, Richard 

– LACKO, Miroslav, Ivan: Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918 – 1937). 
Praha : Masarykův ústav a Archív AV ČR, 2019, s. 105-106; SNK LA, zpráva o činnosti senátora 
Kornela Stodolu 1905 – 1926, sign. 87 U 40; Demonštrácie v Prešove. In: Šarišské hlasy, roč. 2, 18. 
4. 1920, č. 16, s. 8.

120 Ján Donoval (Tichomír Milkin). In: Slovenská vlasť, roč. 2, 12. 11. 1920, č. 45, s. 1.; Chýrnik. In: Naša 
Orava, roč. 3, 13. 11. 1920, č. 43, s. 2.

121 HANULA, Matej: Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR, s. 43.
122 Tamže, s. 44.
123 STODOLA, Kornel: Duch slovenského východu. Dojmy z ľudových shromaždení, 16 s.
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politika stotožňovaná s politikou strany.124 Už čoskoro po voľbách sa 
začali rokovania SNaRS o „spojení alebo kooperácii“ strany s českými 
agrárnikmi, čo narušilo už aj tak pomerne napäté vzťahy s národ-
niarmi.125 Tie vyvrcholili osamostatnením SNS a neskorším vytvore-
ním Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu.126 
V novozvolenom Národnom zhromaždení sa Kornel Stodola stal čle-
nom viacerých výborov; dopravného, štátno-zriadeneckého a výboru 
pre záležitosti živností, priemyslu a obchodu.127 Zo štátno-zriadenec-
kého128 a dopravného129 však čoskoro vystúpil. Voľby a zmena vo ve-
dení Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska znamenali 
pre Kornela Stodolu uvoľnenie z funkcie vládneho referenta, do ktorej 
sa už nikdy nevrátil.130 

Poslanecký sľub zložil Kornel Stodola spolu s desiatkami ďalších 
poslancov 26. mája 1920. V prvom polroku výkonu mandátu sa v ste-
noprotokoloch zo zasadnutí snemovne nachádza len výnimočne. Dňa 
27. októbra podal spolu s Milanom Hodžom a Jurajom Sopkom návrh 
„ohľadom vystěhovalectva na slovenskím východe“, keďže „ze sloven-

ského východu houfne sa stěhuje obyvatelstvo do Ameriky. Stav tento 
hrozný vo svojich následkoch, lebo republika jest zbavovaná dobrých 
pracovníkov“, mala vláda vyslať do krajov východného Slovenska 
komisiu, ktorá by preskúmala príčiny vysťahovalectva a na základe 
prieskumu siahla „k radikálnemu riešeniu otázok slovenského ľudu 
na východě, jehož biedu zažehnať možno len pronikavou pomocou 
a podporou štátnou.“131 V ten istý deň trojica podala „návrh na výpo-

moc pri vybudování bytov a hospodárskych pribytkov počas svetovej 
vojny rozrumených obcí severného Šaryša a Zemplina“ z dôvodov, že 

124 HANULA, Matej: Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR, s. 44.
125 Čo ďalej? In: Slovenský denník, roč. č. 97, 29. 4. 1920, s. 1. 
126 HANULA, Matej: Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR, s. 46-

60.
127 Rejstřík (vybory). [online]. In: Spoločná Česko-Slovenská digitálna parlamentná knižnica. Dostupné 

na internete: <https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=15842>
128 8. schôdza Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia. Praha 16. 6. 1920. [online]. In: Spoloč-

ná Česko-Slovenská digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na internete: <https://www.nrsr.sk/dl/
Browser/Document?documentId=15916>

129 10. schôdza Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia. Praha 19. 6. 1920. [online]. In: Spoloč-
ná Česko-Slovenská digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na internete: <https://www.nrsr.sk/dl/
Browser/Document?documentId=15936>

130 ZEMKO, Milan – BYSTRICKÝ, Valerián (eds.): Slovensko v Československu (1918 – 1938). Brati-
slava : VEDA, 2004, s. 597.

131 Návrh poslance Sopku, Dr. Hodžu, Stodolu a spol. ohladom vystěhovalectva na slovenskím východe. 
Praha 27. 10. 1920. [online]. In: Spoločná Česko-Slovenská digitálna parlamentná knižnica. Dostupné 
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„krvavá vina svetovej vojny za sebou zanechala rumy. A snad nikde 
nie viac ako v Karpatoch, kde dlhé mesiace zuril bezohľadný boj. Po 
mnohých obciach nezostalo skoro ani znaku. Tak na pr. mesto Zborov 
bolo skoro úplne rozrumené. Mnohé velké budovy kamenné padly ra-

kúskému delostrelectvu v obeť. V početných obciach následkom toho 
mládež nemože navštěvovať školy a vydána je úplnej mravnej spust-
losti v obeť. Náš bídný ľud bydlí v podzemných dirách, vystavený všet-
kým zmenám pohody. V týchto podzemných, preplnených pribytkách 
panuje skorbut, rozširuje sa tuberkulosa. Ľud znechutený chce hufom 
utekať do Ameriky, pole leží úhorom. Pomoc je nutná.“ Podávatelia žia-
dali, aby vláda formou „mimoriadneho úveru poskytla našim svetovou 
vojnou zničeným karpatským obcím rýchlej podpory, aby si pribytky 
a hospodarske stavy znovu vybudovať mohli.“132 Funkciu poslanca 
vykonával K. Stodola do volieb v roku 1925.

Orientálny trh
Od začiatku roku 1920 sa Kornel Stodola začal, ako hlavný iniciátor, 
aktivizovať v prípravách Orientálneho trhu. Zriadenie medzinárod-
ného veľtrhu bolo pritom súčasťou jeho širších predstáv o pretvorení 
Bratislavy na silné centrum obchodu medzi Východom a Západom. 
Na 14. januára 1920 zvolal poradu národohospodárskych, obchod-
ných a finančných činiteľov o prípravách k zriadeniu „orientálneho 
trhu a orientálnej a koloniálnej spoločnosti“ v Bratislave. Kornel Stodo-
la „(v)o svojej národne veľkorysej reči, plnej dôležitých návrhov a pod-

netov uviedol, že po zabezpečení poriadku a po konsolidovaní našej 
republiky musí byť prvou našou starosťou riadny hospodársky vývin 
našej republiky. Jedným z najdôležitejších krokov k uskutočnení tohto 
cieľa má byť sriadenie orientálneho trhu v Bratislave, ktorá už svojou 
ideálnou polohou má mimoriadnu dôležitosť pre široký obchodný styl 
Východu so Západom. Občania Bratislavy musia nazerať, že mesto 
neni ani predmestím Viedne alebo exponentom Pešti, ale strediskom 
obchodným našej Československej republiky. Ako základ budúcich 
obchodných stykov, treba založiť v prvom rade orientálnu a koloniálnu 
spoločnosť, ktorej prvým cieľom bude sriadenie oriental-bazáru za sú-

činnosti nie len vysokých finančných kruhov, ale i drobného slovenské-

132 Návrh poslancov Juraja Sopku, Dr. M. Hodžu, Kornela Stodolu a súdruhov na výpomoc pri vybu-
dování bytov a hospodárskych pribytkov počas svetovej vojny rozrumených obcí severného Šaryša 
a Zemplina. Praha 27. 10. 1920. [online]. In: Spoločná Česko-Slovenská digitálna parlamentná kniž-
nica. Dostupné na internete: <https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=19974>
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ho peňažníctva.“133 Následne vystúpili aj ďalší rečníci z ministerstva 
a podnikateľských kruhov, ktorí Stodolov návrh privítali. 

S cieľom organizácie veľtrhu bol 18. marca založený spolok Orien-
tálny trh a boli vypracované jeho stanovy. Prvého valného zhromaž-
denia spolku sa zúčastnili aj diplomati, konzuli Francúzska a Britá-
nie či zástupca Ukrajiny. Kornel Stodola vo svojom prejave zdôraznil, 
že „demokratická Československá republika poskytuje na východe 
najpevnejšiu záruku sporiadaného spoločenského poriadku a kon-

štruktívnej práce. Československá republika je povolaná na východe 
prevziať ideálne vedenie ľudstva, je jej povinnosťou, aby sa venovala 
rozvoju svojej kultúry a hospodárskeho rozvoja vo veľkom štýle.“134 
Podobné myšlienky sa objavili aj v jeho referáte o železniciach: „Pri-
zvukoval som vždy, že jedine duševné obrodenie nám umožní prevziať 
historickú tradíciu západnej kultúry a jej missiu na východe a to v zna-

mení svetovou válkou vybojovaných ideálov ľudskosti a toho pravého 
človečenstva, že jedine renaissancia duševná umožní geniusa nášho 
národa, vytvorenie samobytnej československej a poskytuje zabezpe-

ku skvelej veľkej budúcnosti našej republiky.“135 Za protektora spolku 
bol zvolený Vavro Šrobár, za predsedu Kornel Stodola. Do čestného 
predsedníctva bolo zvolených množstvo významných osobností z poli-
tického a hospodárskeho života, ako napríklad Vlastimil Tusar, Milan 
Hodža či Edvard Beneš. Spolok prijal svoje stanovy136 a v nasledu-
júcom období uskutočnil niekoľko prednášok o hospodárskom výz-
name Dunaja, ako aj o význame samotného veľtrhu.137 

V máji 1920 uskutočnil Kornel Stodola propagačnú a poznávaciu 
cestu do Paríža. Na ministerstve obchodu vyzval ministra na fran-
cúzsku účasť na veľtrhu v roku 1921, pričom argumentoval aj tým, 
že jedine „Bratislava následkom svojej výtečnej zemepisnej polohy 
na Dunaji je vstave strhnúť na seba en masse návštevu kupcov z Bal-
kánu, z Levanty a tým kupecký obrat centrálnej Europy pre Východ. 
Orientálny trh v Bratislave by tvoril výtečnú plattformu pre reklamu 
priemyslu Francie na Východe.“138 Navštívil aj Parížsky veľtrh, ktorý 
na neho mimoriadne zapôsobil. Po svojom návrate predstavil svoju 

133 Orientálny trh a Bratislava. In: Slovenský denník, roč. 3, 15. 1. 1920, č. 11, s. 1. 
134 Orientálny trh. In: Slovenský denník, 1920, roč. 3, 19. 3. 1920, č. 65, s. 1. 
135 SNA, f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 300.
136 Bližšie informácie k stanovám, ako aj k celkovému pôsobeniu Kornela Stodolu v rámci veľtrhov 

pozri: KOMORA, Pavol: Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave, 342 s.
137 Národné hospodárstvo. Orientálny trh. In: Slovenský denník, roč. 3, 21. 3. 1920, č. 68, s. 3.
138 STODOLA, Kornel: Orientálny trh v Bratislave a Francia. In: Slovenský denník, roč. 3, 1. 22. 5. 1920, 

č. 114, s. 1.
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víziu veľtrhu a požiadal o širokú podporu. Trh sa mal podľa jeho 
predstáv konať dvakrát do roka, čo sa však v konečnom dôsledku ne-
realizovalo.139 Minister financií Karel Engliš mu prisľúbil, že dá prís-
lušnú sumu na zriadenie trhu do rozpočtu.140 Na podporu myšlienky 
veľtrhu sa konalo dokonca manifestačné zhromaždenie.141 

V októbri deputácia spolku získala podporu pre myšlienku u pred-
sedu vlády Jana Černého.142 V októbri 1920 poverilo čestné predsed-
níctvo a správny výbor spolku predsedníctvo spolku, aby sa trh konal 
najneskôr v roku 1922. Myšlienka trhu získala podporu ministerstva 
obchodu, ako aj bratislavského školského referátu, ktorý sa zaviazal 
dať všetky školy v Bratislave počas letných prázdnin k dispozícii.143 
Spolok začal plánovať stavbu monumentálnej budovy Orientálneho 
trhu, ktorá sa mala nachádzať vedľa vládnej budovy na mieste, kde 
sa dnes nachádza Právnická fakulta UK, pričom jej mala dominovať 
18-poschodová veža, ako „znak budúceho najväčšieho vnútrozemské-

ho prístavu.“ Nachádzať sa v nej mali burzové miestnosti, sklady, 
hotelové izby, kúpeľné banky, kancelárie, kaviarne, zábavné miest-
nosti, ako aj „Orientakademia“ a „Orientmúzeum“.144 Pokiaľ by sku-
točne došlo k realizácii budovy aj s vežou v štýle amerických mra-
kodrapov, išlo by o najvyššiu budovu v Bratislave.145 Vzhľadom na 
prípravy veľtrhu upevnilo pozíciu Kornela Stodolu aj to, že bol vyme-
novaný za predsedu Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, 
ktorú mohol účinne zapojiť do príprav. Cenné boli taktiež skúsenosti 
z organizácie veľtrhov v Prahe a Liberci. Do funkcie riaditeľa brati-
slavského veľtrhu bol menovaný Emanuel Grégr, ktorý bol predtým 
riaditeľom pražských vzorkových veľtrhov a s K. Stodolom vytvoril 
jedinečný tandem.146 Vďaka priaznivému vývoju príprav veľtrhu a fi-
nančnej podpore zo strany ministerstva hospodárstva bol stanovený 
termín konania prvého ročníka už na 6. – 15. júla 1921.147 Orientálny 
trh, od roku 1923 Medzinárodný dunajský veľtrh, sa stal úspešným 
podujatím, ktorého posledný ročník sa konal v roku 1942.

139 KOMORA, Pavol: Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave, s. 52.
140 Orientálny trh. In: Slovenský denník, roč. 3, 1. 6. 1920, č. 121, s. 3. 
141 Bratislava brána východu. In: Slovenský denník, roč. 3, 26. 6. 1920, č. 142, s. 3.
142 Ministerský predseda o význame Orientálneho trhu v Bratislave. In: Slovenský denník, roč. 3, 20. 8. 

1920, č. 239, s. 3. 
143 Orientálny trh v Bratislave. In: Slovenský denník, roč. 3, 13. 10. 1920, č. 233, s. 5. 
144 „Orientálny trh“ v Bratislave. In: Slovenský denník, roč. 3, 31. 8. 1920, č. 248, s. 2.
145 KOMORA, Pavol: Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave, s. 56.
146 Tamže, s. 57.
147 Tamže, s. 61.
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Kornel Stodola a ďalšie spoločenské, kultúrne a hospodárske 
aktivity
Okrem úloh vyplývajúcich z funkcie vládneho referenta, poslanca, 
straníka a národohospodárskeho pracovníka sa Kornel Stodola an-
gažoval aj pri mnohých ďalších organizáciách a spoločenských uda-
lostiach. Uvádzame len niekoľko príkladov: 24. februára 1919 bolo 
v Bratislave zriaďujúce zhromaždenie telocvičnej jednoty Sokol a K. 
Stodola bol zvolený za „náhradného výborníka“,148 ako člen „komité“ 
sa podieľal na založení Československého domu v Bratislave,149 viedol 
anketu, ktorej výsledkom boli návrhy na „okamžité a trvalé odstráne-

nie bytovej mizérie“.150 Pri mnohých povinnostiach si dokázal nájsť 
čas na založenie Tatranského spolku turistického,151 spolu s ďalší-
mi referentmi vyzýval na upisovanie podielového kapitálu Družstva 
Národného Divadla slovenského.152 Bol medzi zakladateľmi podniku 
Turčianske Teplice účastinársky spolok, ktorého cieľom bolo zmoder-
nizovať kúpele v Štubnianskych Tepliciach.153 Spolu zakladal Americ-
ko-slovenskú drevospracujúcu účastinársku spoločnosť.154 Spoločne 
s francúzskym veľvyslancom bol pri zakladaní Alliance Française 
v Bratislave.155 Angažoval sa pri Trapovej spoločnosti zameranej na 
chov koní a dostihy.156 Bol revízorom spolku Detva v Bratislave, ktorý 
sa zaoberal ľudovým umením na Slovensku, jeho podporou a propa-
gáciou v zahraničí.157 Bol protektorom prvého plesu Československej 
obchodníckej besedy v Bratislave.158 Na základe predložených aktivít 
možno súhlasiť s vyjadrením Václava Schustera, že „po štátnom pre-

vrate mu (K. Stodolovi, pozn. I. S.) boli zverené  na Slovensku dôležité 
vládne funkcie a nebolo politickej a najmä hospodárskej akcie na Slo-

vensku, na ktorej by Kornel Stodola aktívne nespolupracoval.“159 

148 Založenie Sokola v Bratislave. In: Slovenský denník, roč. 2, 28. 2. 1918, č. 38, s. 2.
149 Chýrnik. In: Slovenský denník, roč. 2, 22. 7. 1919, č. 155, s. 4; Československý dom v Bratislave. In: 

Slovenský denník, roč. 2, 27. 8. 1929, č. 185, s. 3. 
150 Bytová anketa v Bratislave. In: Slovenský denník, roč. 2, 6. 9. 1919, č. 194, s. 3. 
151 Tatranský spolok turistický. In: Sloboda, roč. 2, 28. 1. 1919, č. 11, s. 2.
152 Vyzvanie na upisovanie podielového kapitálu Družstva Národného divadla slovenského. In: Sloven-

ský denník, roč. 2, 12. 10. 1919, č. 222, s. 3. 
153 Prospekt. In: Slovenský denník, roč. 2, 14. 5. 1919, č. 99, s. 6.
154 Zakladajúci prospekt Americko-Slovenskej Drevospracujúcej Účastinárskej Spoločnosti. In: Sloven-

ský denník, roč. 3, 21. 5. 1920, č. 113, s. 5. 
155 Chýrnik. In: Slovenský denník, roč. 3, 7. 5. 1920, č. 102, s. 2. 
156 Bratislavská Trapová Spoločnosť pre dostihy a jej časopis. In: Sulky, roč. 1, 1. 5. 1920, č. 1, s. 4.
157 Chýrnik. In: Slovenský denník, roč. 3, 1920, 28. 2. 1920, č. 48, s. 2.
158 Chýrnik. In: Slovenský denník, roč. 3, 23. 1. 1920, č. 22, s. 3.
159 SCHUSTER, Václav: Vzpomínka. In: K sedemdesiatke Kornela Stodolu 1966 – 1936. Bratislava : 

Novina, 1936, s. 72.
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Záver
Kornel Stodola sa ihneď po vyhlásení Československej republiky 
v Prahe dokázal veľmi dobre zorientovať v domácej politickej situácii. 
Pochopil, že Slovenská národná rada nebude kľúčovým aktérom pri 
začleňovaní Slovenska do novej republiky. Preto sa pridal k pokusu 
o etablovanie dočasnej vlády v Skalici. Následne pôsobil ako poboč-
ník pri čs. vojsku, poslanec Revolučného národného zhromaždenia 
a predovšetkým ako vládny referent na Ministerstve s plnou mocou 
pre správu Slovenska, ktoré pôsobilo v Žiline a neskôr v Bratislave. 
V rámci výkonu svojej funkcie zohral výraznú rolu pri začleňovaní 
územia dnešného Slovenska do ČSR, ako aj pri dvoch významných 
pokusoch o destabilizáciu a narušenie pomerov v novej republike, 
ktorými boli februárový štrajk, no predovšetkým vojna s Maďarskou 
republikou rád. V krízových momentoch dokázal pohotovo reagovať 
a udržať si dôveru ministra Šrobára, ako aj dohodových vojenských 
predstaviteľov. Výkon funkcie vládneho referenta výrazne obmedzil 
jeho pôsobenie v Revolučnom národnom zhromaždení a Klube slo-
venských poslancov. Stal sa popredným predstaviteľom novovznik-
nutej politickej strany orientovanej na roľníctvo, pričom sa výraz-
ne angažoval v jej predvolebnej kampani. Vzhľadom na stranícku 
štruktúru Stodolove ideologické východiská a ambície bola agrárna 
strana jasnou voľbou. Vo svojom volebnom kraji sa mu napriek celo-
republikovému neúspechu strany podarilo získať mandát poslanca. 
Okrem zmienených ťažiskových politických aktivít bol aktívny v ce-
lom rade spoločenských, kultúrnych a hospodárskych podujatí. Jed-
nou z najvýznamnejších aktivít bolo nepochybne položenie základov 
Orientálneho trhu, ktorý sa, hoci pod zmeneným názvom, organizo-
val každoročne až do roku 1942. Vzhľadom na vysoké postavenie, 
šírku a kvalitu pôsobenia Kornela Stodolu ho možno zaradiť medzi 
najvýznamnejších slovenských politikov sledovaného obdobia.

Mgr. Ivan Stodola
Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra histórie
Račianska 59, SK-813 34 Bratislava
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Martin Vašš

VAŠŠ, Martin: Italy’s Cultural Influence on Slovak Artists in the Interwar 
Period. VERBUM HISTORIAE, 2022, 10, 1, pp. 68-85, Bratislava.

ABSTRACT: Focusing on a representative sample of Slovak artists (Martin 
Benka, Janko Blaho, Irena Blühová, Valentín Beniak, and Štefan Hoza), 
this paper examines Italy’s cultural influence on these figures in the in-
terwar period. In doing so, it maps the considerable intensity of the Slo-
vak–Italian intercultural dialogue at that time. Second only to Paris, Italy 
was a highly desired inspirational destination for Slovak artists and writ-
ers, who were attracted by its works of art and historical monuments. In 
particular, Slovak pioneers in operatic art cherished the opportunity to 
study in Milan, where La Scala – the most important operatic stage of that 
time – was located. Italy’s cultural influence on Slovak artists stemmed 
from their time studying and holidaying there. In the interwar period, this 
influence had several dimensions, with the inspiration gained from Italian 
artworks and historical monuments being dominant. No less importantly, 
Italy proved to be fascinating for its admirable Mediterranean landscape 
and breathtaking rural and urban panoramas and buildings.

Key words: Slovakia, Italy, Slovak artists, culture, art, the interwar period.

ABSTRAKT: Štúdia na základe reprezentatívnej vzorky slovenských umel-
cov (Martin Benka, Janko Blaho, Irena Blühová, Valentín Beniak, Štefan 
Hoza) reflektuje kultúrny vplyv Talianska na uvedené osobnosti sloven-
ského umenia v medzivojnovom období. Dokumentuje pritom pomerne 
značnú intenzitu slovensko-talianskeho interkultúrneho dialógu v da-
nom období. Taliansko sa po Paríži stalo pre slovenských umelcov druhou 
najvyhľadávanejšou inšpiračnou destináciou v medzivojnovom období. 
Slovenských výtvarníkov a spisovateľov tam lákali umelecké diela a his-
torické pamiatky. Priekopníci operného umenia na Slovensku zasa vyhľa-
dávali možnosť študijného pobytu v Miláne, kde sa nachádzala vtedy naj-
významnejšia operná scéna La Scala. Východiskami kultúrneho vplyvu 
Talianska na slovenských umelcov boli ich študijné, štipendijné alebo do-
volenkové pobyty v Taliansku. Kultúrny vplyv Talianska na slovenských 
umelcov v medzivojnovom období prebiehal vo viacerých dimenziách, 
v rámci ktorých bola dominantná inšpirácia talianskymi umeleckými die-
lami a historickými pamiatkami. V neposlednom rade Taliansko fascino-



valo ako krajina s obdivuhodnou stredomorskou prírodou a úchvatnými 
vidieckymi i mestskými panorámami a stavbami. 

Kľúčové slová: Slovensko, Taliansko, slovenskí umelci, kultúra, umenie, 
medzivojnové obdobie

Until the establishment of Czechoslovakia in 1918, Slovakia was 
something of a backwater on the European cultural scene, which 
it only accessed via the cultural capitals of the Habsburg Monar-
chy. The establishment of Czechoslovakia saw the beginning of the 
process of “opening the windows” to Europe, presenting in turn un-
precedented opportunities for Slovak artists. Understandably, the in-
terwar period represents a highly dynamic period for Slovak culture 
and art.  Between 1918 and 1938, Slovak artists had many opportu-
nities to come into direct contact with the main currents of modern 
and avant-garde art in Europe. This was a period of searching for 
new perceptions and stimuli and travelling in search of such inspi-
ration. In this regard, Italy was a special place for Slovak artists. It 
had not been an entirely unvisited place before Czechoslovakia came 
into being. For instance, the Slovak painter and writer Milan Thomka 
Mitrovský (1875 – 1943) spent a long time in Florence between 1898 
and 1901. 

There was certainly a more systematic level of contact and cultur-
al engagement between Slovak artists and Italy in the first half of the 
1920s if one overlooks the fact that many Slovak artists had spent 
part of the First World War on the Italian Front. The experiences and 
horrors of that conflict formed a specific and separate chapter of cul-
tural experience and would find a form of expression among several 
artists.1

The painter Martin Benka and his trips to Italy (1922 and 1924)
Martin Benka (1888 – 1971) was aware of the need to make study 
trips to Paris and to Italy. Although he had initially expected to go to 
Paris, in 1922 the opportunity arose for him to go to Venice instead. 
He was eager to study the fine artworks of the Venetian School and 
of Tintoretto. The opportunity for Benka to visit Venice presented 
itself thanks to the Czech painter Josef Koudelka, who, along with 

1* The paper is a publication output of VEGA grant 1/0139/21: Slovak Intellectuals at the Crossroads 
     of Tradition and Modernism.
1  This is a sample of two visual artists (Martin Benka and Irena Blühová), two opera singers (Janko Blaho 
   and Štefan Hoza), and one poet (Valentín Beniak).
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his wife, was going for a seaside holiday to Portorosa in the summer 
of 1922. After having been assured that this trip would not cost him 
much, Benka decided to accompany them to Italy. After arriving in 
Trieste at the beginning of July 1922, they sailed by boat to Porto-
rosa and Benka saw the sea for the first time in his life. However, 
he was much more interested in getting to Venice, where he arrived 
on a cruise ship. Benka was impressed by the silhouette of Venice 
looming out of the sea. Looking at the work of the Venetian School 
painters, he wondered why the colours in their paintings were so 
dark. After all, Venice seemed to be literally bursting with sunshine. 
During his examination of the artworks, he was particularly interest-
ed in the paintings by Giovanni Segantini and by Tintoretto, noting 
their compositions and proportions. Despite having a limited amount 
of time, he recorded all his findings in a notebook and made several 
sketches. He then halted his study of the Italian masters to board 
a ship bound for Trieste. There at a local gallery he continued to col-
lect inspiration from paintings by Italian and other master painters. 

He received another form of artistic surprise in the town of Pirai-
no, near Portorosa, where he was captivated by a monument to the 
violinist Giuseppe Tartini. Benka made some sketches and did some 
painting to get a better idea of the difference between the colours 
of southern and northern Europe. However, he did not exhibit this 
work, choosing instead to sell it to several interested parties. In ad-
dition to making contact with Italian art, Benka enjoyed the charms 
of the local flora, bathing in the sea, and Portorosa’s light wine. His 
time in Italy was so pleasant that by the time he returned home he 
was already planning another trip deeper into that country.

Benka made his second trip to Italy in 1924, accompanied this 
time by the painter Jindřich Hlavín and his wife, who was also an art-
ist. He arrived in Venice by train and stayed in a cheap guesthouse 
simply called “Pensionato”; it was situated in an alley near St Mark’s 
Basilica. During this trip, Benka was able to enjoy the atmosphere 
of Venice in peace. He had plenty of time to visit the galleries and 
process the impressions he had gained. During his walks around 
Venice, he came across many remarkable things that attracted his 
painter’s eye. He was greatly helped by Hlavín, who was familiar with 
Venice and who spoke Italian very well. Benka also visited Bologna, 
Florence, Rome, Frascati, and Ostia. His ten-day stay in Rome, where 
he was able to see the art of the old masters and ancient monu-
ments, left the greatest impression on him. This time remained in 
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his memory and made him appreciate the fundamental importance 
of the Italian masters in the development of European art before the 
ascendence of Paris. After his return, he said that he envied the Ital-
ian painters for quite some time for having created such remarkable 
work.2 

These two sojourns in the early 1920s were not Benka’s only con-
tact with Italy. In the 1930s, he participated in the Venice Biennale 
exhibition. Indeed, his work at the 19th Biennale in 1934 was praised 
and promoted by Italian critics.3

     

The opera singer Janko Blaho and his two trips to Milan (1925 
and 1928)
Milan was an extremely attractive destination for the first profes-
sional Slovak opera singers. The first Slovak tenor and soloist at the 
Slovak National Theatre, Janko Blaho (1901 – 1981), had the oppor-
tunity to go to Milan twice between 1925 and 1928. He became the 
first Slovak opera singer to spend time studying in Italy. Blaho was 
convinced of the need to continue his singing studies in Milan by 
the director of the Slovak National Theatre, Oskar Nedbal, who also 
recommended to him the singing teacher Štefan Idzikovský, better 
known under the artistic name of Steva.4 Blaho chose Steva as his 
singing teacher after arriving in Milan at the beginning of November 
1925. During his active career, Steva performed for seven years at 
the Paris Opera and one year at the opera in Boston; he was well-
liked because he was a relatively inexpensive teacher who possessed 
a remarkable quality.

In addition to singing lessons, Blaho tried to learn more by at-
tending opera performances at La Scala; he soon discovered that he 
could learn an awful lot from them.5 He went to La Scala often, even 
though the tickets were quite expensive given his financial means. 
The cheapest seats at that time cost thirty lire, which equalled for-
ty-five Czechoslovak crowns. Nonetheless, Blaho was able to buy dis-

2 BENKA, Martin: Za umením. Spomienky a úvahy. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej litera-
túry, 1957, pp. 279-290.

3 WOLF, Veronika: Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920 – 1970. Olomouc : Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2005, pp. 113-115.

4 PALOVČÍK, Michal: Priekopníci slovenského operného divadelníctva Helena Bartošová a Dr. Ján 
Blaho. Bratislava : Alternatívna reklamná manufaktúra 333, 2001, p. 29.

5 JURASOVOVÁ, Helena: Neznáma korešpondencia Janka Blaha zo štúdií v Miláne 1915 – 1928. In: 
BLAHYNKA, Miloslav (ed.): Pocta Jankovi Blahovi. Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 
2001, p. 55.

VERBUM HISTORIAE 1/2022                                                                                                                                 71



counted tickets that cost only eight lire each, and this enabled him 
to make frequent visits to La Scala. In addition to his study of sing-
ing, which included an hour of practice each day, the environment 
and the highly valuable artistic life of Milan influenced Blaho’s own 
artistic development. The visits to La Scala, where the greatest con-
ductors and singers of the time were performing, were an extremely 
valuable educational tool for Blaho and helped him refine his taste 
and perfect his artistic expression.6

Blaho lived a restrained life while in Milan and fully concentrated 
on studying new operatic characters. In January 1926 he finished 
studying the character of Faust from Charles Gounod’s opera of the 
same name, and he moved on to studying the character of the Duke 
of Mantua from Giuseppe Verdi’s Rigoletto. He also continued to at-
tend opera performances frequently at La Scala. In March 1926, Bla-
ho was able to announce in a letter to the opera singer (and his future 
wife) Helena Bartošová that he felt that he was becoming a singer 
both in body and spirit.7 In the letter, he repeatedly praised Steva, 
who he thought had taught him a lot.

Blaho’s first stay in Milan lasted six months. During this time, 
Jaromír Žid, the manager of the Belcanto concert agency in Prague, 
went to Milan with the aim of recruiting young singers for concert 
performances in Czechoslovakia. Blaho was his interpreter, and he 
introduced Žid to several singing teachers and helped him discover 
the young Italian baritone Umberto Urbano. In return for Blaho’s 
help, Žid promised him the chance to participate in Urbano’s concert 
in Bratislava. When Blaho returned to Bratislava at the beginning 
of May 1926, he had already rehearsed six Italian operatic roles.8

Žid kept his word, and Blaho and Urbano performed in Bratislava 
on 22 June 1926 in the present-day concert hall of the Slovak Phil-
harmonic. The concert was organized by the Bratislava city council, 
headed by mayor Ľudovít Okánik, who was also Blaho’s uncle. Inter-
est in Urbano’s and Blaho’s concert was enormous. Accompanied by 
Zděnek Hoblík on the piano, Blaho sang half of the ten arias. His per-
formance of “Nessun dorma” from Giacomo Puccini’s Turandot was 
received with the greatest outburst of enthusiasm and many ova-

6 PALOVČÍK, Michal: Priekopníci slovenského operného divadelníctva Helena Bartošová a Dr. Ján 
Blaho, p. 29.

7 JURASOVOVÁ, Helena: Neznáma korešpondencia Janka Blaha zo štúdií v Miláne 1915 – 1928, p. 57. 
8 PALOVČÍK, Michal: Priekopníci slovenského operného divadelníctva Helena Bartošová a Dr. Ján Bla-

ho, p. 29; PEHAL, Jaroslav: Taliansky repertoár v interpretácii Janka Blaha. In: BLAHYNKA, Miloslav 
(ed.): Pocta Jankovi Blahovi. Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 2001, pp. 40-44. 
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tions. Blaho showed that his six months in Milan had considerably 
increased the quality of his performance; indeed, he was now worthy 
of a place alongside the young Urbano, a baritone with a masterful 
singing technique.9

Blaho had developed his voice in a truly remarkable way; it had 
become stronger, and in a short period he had developed a surprising 
technical fluency which gave him the opportunity to excel when sing-
ing in sophisticated coloratura roles. Although he had not yet eradi-
cated his effeminate colouring of the higher pitches that had resulted 
from previous singing schools, Blaho had grown so much vocally, 
technically, and musically that he achieved well-deserved success 
alongside Urbano, thus fulfilling the hopes that had been placed in 
him at the beginning of his singing career.10

Blaho also showed his mastery during guest appearances in 
Košice, where on 7 July 1926 he made his debut as Alfredo in Verdi’s 
La Traviata and two days later in the role of Rudolph in Puccini’s La 

Bohème. Blaho’s mastery was due to the fact that he had rehearsed 
both roles in Italy with only a piano accompaniment. Although there 
had been no time for an orchestral rehearsal in Košice, he sang very 
well. These achievements, together with his performance in Bedřich 
Smetana’s The Bartered Bride, convinced the director of the Slovak 
National Theatre, Oskar Nedbal, to accept Blaho into the theatre’s 
opera ensemble at the beginning of the 1926/1927 season.11

Blaho’s final stay in Milan took place in the spring of 1928. He 
arrived at the end of April. In a letter to Bartošová dated 2 May, he 
wrote that he was staying in his old apartment again but that he had 
also brought in a piano so he could study operatic roles there. With-
in four hours from arriving, he was already getting ready to study 
Puccini’s Madame Butterfly. As with his first stay in Milan, Blaho 
frequently attended performances at La Scala. He was particularly 
impressed by the performance of Verdi’s Don Carlos, conducted by 
the renowned Arturo Toscanini.12 Blaho made the most of this time 
in Milan, and every day he had lessons with a good singing teacher.13 

9 PALOVČÍK, Michal: Priekopníci slovenského operného divadelníctva Helena Bartošová a Dr. Ján 
Blaho, pp. 30-31.

10 HOŘEJŠ, Antonín: Koncert italských árií U. Urbano a dr. Janka Blahu. In: Slovenský denník, 24 June 
1926, Vol. 9, No. 142.

11 PALOVČÍK, Michal: Priekopníci slovenského operného divadelníctva Helena Bartošová a Dr. Ján 
Blaho, pp. 31-32.

12 JURASOVOVÁ, Helena: Neznáma korešpondencia Janka Blaha zo štúdií v Miláne 1915 – 1928, p. 58.
13 Ibid., p. 54.
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Similarly to his first stay, this teacher contributed significantly to the 
improvement of Blaho’s voice and singing technique. It can be stated 
with certainty that without the time spent in Milan, Blaho would not 
have reached such a high level of excellence in performance that saw 
him written into the history of Slovak opera.

The photographer Irena Blühová and her holidays in Italy 
(1928 – 1931)
Inspiration from Italy did not escape the attention of the Slovak pho-
tographer Irena Blühová (1904 – 1991). From 1928 to 1931, she had 
several holidays there which allowed her to create her Italy series 
of photographs.14 Due to the extremely small amount of surviving 
information regarding her stays in Italy, it is somewhat difficult to 
specify the time they were taken. It is nonetheless possible to date 
them, thus making it possible to determine when she was working as 
an artist there. Of the many photographs that Blühová took while in 
Italy, the most artistically interesting is that of Michelangelo’s David 

which was taken in Florence in 1929.15 Blühová used a completely 
new technique for that time which was characteristic of the Bauhaus 
movement. David was something unique in the context of her work. 
Indeed, this is the only surviving image of a series that was made by 
Blühová with a curved mirror; this was a favourite trait of the Bau-
haus photographers. In this way, Blühová confirmed that she had 
a sense for capturing the zeitgeist of that period. Indeed, she was 
one of the first non-professionals to adopt features that were typical 
of international photography. Even before she studied at the Bau-
haus in Dessau from 1931 to 1932, she used diagonal composition, 
sub-angles, and other peculiar perspectives in her pictures from the 
late 1920s.16 

Her left-wing orientation – she was a member of the Communist 
Party of Czechoslovakia – and her associated work in social photogra-
phy saw this perspective became naturally apparent during her Ital-
ian holidays. It is apparent in the abovementioned series of Italy pho-
tographs, which were produced between 1928 and 1931. As with her 

14 ŠKVARNA, Dušan: Príbeh Ireny Blühovej. In: ŠKVARNA, Dušan – MACEK, Václav – MOJŽIŠO-
VÁ, Iva (eds.): Irena Blühová. Martin : Osveta, 1991, p. 8; MACEK, Václav: Blühová – fotografka. 
In: Ibid., pp. 16-20; HLAVÁČ, Ľudovít: Dejiny slovenskej fotografie. Martin : Osveta, 1989, p. 199.   

15 BLÜHOVÁ, Irena: Fotografie (Výstava Apríl – máj 1984 Mirbachov palác). Bratislava : Galéria mesta 
Bratislavy, 1984.

16 MOJŽIŠOVÁ, Iva: Blühová a Bauhaus. In: ŠKVARNA, Dušan – MACEK, Václav – MOJŽIŠOVÁ, 
Iva (eds.): Irena Blühová. Martin : Osveta, 1991, p. 34.
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photography in Slovakia, Blühová focused on the lower social classes 
when in Italy; she undertook a documentary style of photography in 
an effort to capture the everyday life of Italian fishermen. With the 
exception of David, which, after all, had been photographed in Flor-
ence, Blühová’s (social) photographs were taken in seaside Italian 
towns where fishermen were prominent among the lower classes. Her 
visits to these places were due to the fact that Slovakia was a poor 
and landlocked country; this made her visits to the seaside regions 
all the more precious.

Blühová repeatedly returned to Fiume (Rijeka), where two impor-
tant photographs were taken. “The Fisherman’s Return at Dawn” was 
taken there in 1928, and in 1929 “Ready Nets” was as well. In 1930 
Blühová was also active in Genoa, where one of the most famous im-
ages of her Italy series, “Ready”, was taken. In 1931 Blühová enjoyed 
a holiday in Trieste, where “The Dealer on Board: Getting the Catch 
for Cheap Money” was taken.17 Her images, which showed a striking 
diagonal composition, provided a very different view of the Italian 
coastline. The fishermen in her compositions did not rest; instead, 
the hardship of their work and their struggle with the elements and 
the adversity of the weather was highlighted.18 Through her photo-
graphs, Blühová established a creative intercultural dialogue based 
on the application of the compositional techniques of Slovak social 
photography and the Bauhaus aesthetic to the Italian environment.

The poet Valentín Beniak and his 1931 trip to Italy
Italian inspiration did not escape Slovak poets, and Valentín Beniak 
(1894 – 1971) was a prime example in this respect. In May 1931, Be-
niak made a three-week trip to Italy which turned out to be crucial 
in terms of his artistic work and which became a prime example of 
Slovak–Italian intercultural dialogue in the interwar period. His three 
weeks travelling around Italy became a direct source of inspiration 
for his poetry collections entitled Ozveny krokov (Echoes of Steps, 
1931) and Kráľovská reťaz (Royal Chain, 1933).19 Based on a draft 

17 Fotografie Ireny Blühovej. In: ŠKVARNA, Dušan – MACEK, Václav – MOJŽIŠOVÁ, Iva (eds.): 
Irena Blühová. Martin : Osveta, 1991.

18 HRABUŠICKÝ, Aurel – BAJCUROVÁ, Katarína: Cestovanie/kultúrne centrá. In: HRABUŠICKÝ, 
Aurel (ed.): Nové Slovensko : (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1919 – 1949. Bratislava : SNG, 
2011, p. 153.

19 In Ján Gregorec’s Básnický svet Valentína Beniaka (The Poetic World of Valentín Beniak), Beniak’s 
time in Italy is incorrectly dated to three weeks in May 1929, which contradicts the dating of Beniak’s 
travel diary, which shows May 1931. GREGOREC, Ján:  Básnický svet Valentína Beniaka. Bratislava 
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of a poem written at the beginning of Beniak’s travel diary, it is no-
ticeable that the main motivation for this trip was to seek inspiration 
for his artistic direction.20 In this context, it is quite remarkable that 
Beniak’s entries from his trip in Italy contain several drafts of poems 
that would become part of his Fresky (Frescoes) cycle in the Echoes 
of Steps collection and the Rímske intermezzo (Roman Intermezzo) 
cycle in the Royal Chain collection.21 These “Italian” poems possessed 
a direct intercultural dialogue. In contrast to Beniak’s earlier work, 
which was characterized by symbolism and descriptive realism, the 
Frescoes and Roman Intermezzo cycles featured a number of inno-
vative approaches, including notable elements of poeticism, forms 
of montage, and experimentation.22 Beniak later reworked the draft 
of the poem Na cestu (“For the Road”) from the beginning of the travel 
diary and placed it at the end of the Frescoes cycle.23

The first stop on Beniak’s inspirational and exploratory journey 
was Venice, where he arrived on 9 May 1931. On the train journey 
there, he was so captivated by the surrounding landscape that he 
wrote the poem Lombardia (“Lombardy”), which was later included in 
the Frescoes cycle.24 Before even arriving in Venice, he was enchant-
ed by the greenness of the water of the Piave river. On the morning 
of 10 May 1931, he admired the beauty of Venice’s Grand Canal and 
enjoyed a walk to the Chiesa di San Moisè. In the evening, he was 
captivated by St Mark’s Square, which he thought presented “the 
most beautiful image in the world”.25 The Venetian bridges and gon-
dolas, an overheard serenade, and the night view of the sea resonat-
ed in Beniak’s creative consciousness. In this context, it is somewhat 
surprising that in his poem Pred odchodom z Venezie (“Before Leaving 
Venice”), which is also in the Frescoes cycle, that he did not include 
such impressions from his diary. At the same time, he maintained 
the sentimental and nostalgic tone that emerged from his entries re-
lating to his Venetian sojourn.26

: Slovenský spisovateľ, 1970, pp. 64, 194.
20 Slovenská národná knižnica, Literárny archív  (next SNK LA), Zápisky z cesty v Taliansku, sign. 131 

A H 13.
21 Ibid.; GREGOREC, Ján: Básnický svet Valentína Beniaka, p. 37.
22 GREGOREC, Ján: Básnický svet Valentína Beniaka, pp. 34-35.
23 Ibid.; BENIAK, Valentín: Ozveny krokov. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1931, p. 51.
24 Ibid. p. 39.
25 SNK LA, Zápisky z cesty v Taliansku, sign. 131 A H 13.
26 BENIAK, Valentín: Ozveny krokov, p. 45; SNK LA, Zápisky z cesty v Taliansku, sign. 131 A H 13.
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Venice was followed by Padua on 11 May 1931, from where he 
arrived in Rome late in the evening of the same day; he stayed at the 
Leoncino Hotel, which was located near the train station. Beniak trav-
elled by train for almost the entirety of his Italian journey, and under-
standably this was poetically recast into his Frescoes cycle, where the 
motif of a train journey occurs. Given Beniak’s Catholic faith, his time 
in Rome was spent mainly in that spirit. On 12 May 1931, Beniak had 
an audience with Pope Pius XI, during which a new pair of shoes gave 
him much discomfort. Moreover, he was offended that not everyone 
was wearing a black suit at the papal audience as he was.27 

Beniak spent almost four days in Rome. During this time, he man-
aged to see the Roman catacombs, where he even attended Mass. 
This was followed by a tour of St Paul’s Basilica, which made him 
very hungry by lunchtime. Beniak’s aim in every Italian city was to 
experience as many sensations as possible, which he then wanted 
to artistically exploit. The next day, he toured the Lateran Basilica 
and took a tour on an electric train that ended with him eating oys-
ters. He also attended the Papal Mass in Rome on 15 May 1931.28 

Since he had had an audience with the Pope a few days earlier, he 
used the rest of the day to visit the ancient monuments that inspired 
him to write his poem Forum Romanum.29

Beniak’s walks in Rome became a source of inspiration for his 
poems, almost all of which were published in the Roman Intermezzo 

cycle. The visit to the Vatican and St Peter’s Basilica inspired him to 
write the poem San Pietro, which opens the cycle.30 There is a poetic 
montage that is strongly present in Beniak’s poem Potulky Rímom 
(“Wanderings in Rome”), which mixes the ancient past with contem-
porary scenes.31 Beniak was captivated by the beauty of Rome’s mon-
uments. He dedicated a specific poem entitled Fontana di Trevi to the 
Trevi Fountain.32 His stay in Rome and his tour of the ancient monu-
ments also inspired him to write the poem Smrť básnika Neróna (“The 
Death of the Poet Nero”), where he reflected on the death of Emperor 
Nero, who appears here as a poet. The poem was written entirely in 
the first person.33

27 SNK LA, Zápisky z cesty v Taliansku, sign. 131 A H 13.
28 Ibid.
29 BENIAK, Valentín: Ozveny krokov, p. 49.
30 BENIAK, Valentín: Poézia I. Bratislava : Slovenský Tatran, 2000, p. 87.
31 Ibid., pp. 88-89.
32 Ibid., p. 90.
33 Ibid., p. 92.
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On the evening of 15 May 1931, Beniak continued his tour of Italy, 
travelling by bus from Rome to Naples, where he arrived at 12:15 the 
next morning. The night journey through the city lights of Naples fas-
cinated him. He stayed at the Washington Hotel in a room with a bal-
cony offering a view of the sea. After a short sleep, Beniak woke early 
and feasted on the view. After breakfast, he took a sightseeing bus 
tour around the city and the surrounding area, visiting churches in 
Naples and visiting Pompeii.34 Although he spent only one day in Na-
ples and the surrounding area, he gained a lot of poetic inspiration. 
The poem Neapol (“Naples”), which he placed in the Frescoes cycle, 
mixes historical motifs with his felt sensations at the time.35 There 
is another poem in the cycle that was inspired by his stay in Naples. 
However, the poem Smrť modistky v Neapoli (“The Death of a Female 
Hatmaker in Naples”) stands out in being dedicated to a tragic yet 
fictional tale. At the poem’s conclusion, Beniak contrasts the death 
of the hatmaker with the continuation of nature’s life cycle and that 
of other young women in Naples.36

During his travels in Italy, Beniak also took careful note of scenes 
from everyday life and transformed those that caught his eye into po-
ems. The poem Dievča z prístavnej krčmy (“The Girl from the Port Tav-
ern”) which appears in the Roman Intermezzo cycle, is an expression 
of Beniak’s dismissive yet compassionate attitude towards the harsh 
life of those from the excluded social classes who gathered in port 
taverns. For the poem’s compelling main motif, he chose the tragic 
fate of a young prostitute who has to offer her body to rough sailors 
at the tavern. Here Beniak tried to empathize with her experience 
without showing a moralizing attitude; he tried to portray the tragedy 
of her fate by contrasting her longing for sincere love with the harsh 
reality.37 Beniak’s visit to Pompeii was the inspiration for the poem 
Neznámy piktor z Pompejí (“The Unknown Painter of Pompeii”). This 
poem is a nostalgic linking of the destruction of Pompeii with the 
anticipation of the death of the subject.38 The poem U Filippi na stráži 
(“On Guard at Filippo’s”), which is also in the Roman Intermezzo cy-
cle, was written in a similar vein.39

34 SNK LA, Zápisky z cesty v Taliansku, sign. 131 A H 13.
35 BENIAK, Valentín: Ozveny krokov, pp. 41-42.
36 Ibid., pp. 43-44.
37 BENIAK, Valentín: Poézia I, p. 94.
38 Ibid., p. 93.
39 Ibid., p. 95.
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On the evening of 16 May 1931, Beniak travelled from Naples back 
to Rome, where he stayed overnight in a hotel. On the morning of 17 
May he visited the church of Santa Maria Maggiore, which inspired 
him to write the poem Spoveď v Santa Maria Maggiore (“A Confession 
in Santa Maria Maggiore”).40 Using the motif of the recurring confes-
sions of various types of personality, Beniak wanted to present his 
vision of the pain of life, which he believed was universal. Indeed, 
the main and recurring aphorism in the poem is the exclamation: 
“This life is painful.”41 On the afternoon of 17 May 1931, Beniak left 
Rome for Assisi; he stayed there overnight, and on 18 May he toured 
the Basilica and the Portiuncula.42 His visit to Assisi inspired him to 
write a poem of the same name. In this poem, he compared the life 
of St Francis of Assisi to his own unworthy fate.43 At 5 PM on 18 May, 
Beniak departed Assisi for Florence, where he arrived at dawn.

When in Florence, Beniak stayed at the Stella dʼItalia Hotel. On 
the morning of 19 May 1931, he began a tour of the city and took 
in the picture gallery and the Dominican monastery.  Fra Angelico 
made the strongest aesthetic impression on him.44 Indeed, it is no 
coincidence that he dedicated the poem Frà Angelico to this figure.45 

Beniak’s stay in Florence inspired him to write the poem Stoprvá 

rozprávka Boccaccia (“The One Hundred and First Tale of Boccac-
cio”), which is dominated by a montage of the past and present and 
a strong playfulness.46 Also playful is Krátky sen vo Firenze (“A Short 
Dream in Firenze”) from the cycle of the same name, where Beniak, 
drinking semi-dry wine and listening to music, plays with the idea 
of getting a little more intimate with a pretty Italian girl.47 With only 
fragmentary entries from Florence, Beniak’s travel diary then essen-
tially comes to an end. He still adds, without giving a time or place, 
that he attended a performance of La Traviata which he simply de-
scribed as “beautiful”.48 It is highly likely that this experience moti-
vated him to write the poem Operný motív (“The Opera Motif”).49

40 SNK LA, Zápisky z cesty v Taliansku, sign. 131 A H 13; BENIAK, Valentín: Poézia I, p. 91.
41 BENIAK, Valentín: Poézia I, p. 91.
42 SNK LA, Zápisky z cesty v Taliansku, sign. 131 A H 13.
43 BENIAK, Valentín: Ozveny krokov, p. 38.
44 SNK LA, Zápisky z cesty v Taliansku, sign. 131 A H 13.
45 BENIAK, Valentín: Ozveny krokov, pp. 36-37.
46 Ibid., p. 40.  
47 Ibid., p. 48.
48 SNK LA, Zápisky z cesty v Taliansku, sign. 131 A H 13.
49 BENIAK, Valentín: Poézia I, p. 99.
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Beniak wrote two more poems inspired by his trip to Italy, both 
of which were published in the Frescoes cycle. Capri is characterized 
by the use of the approach of poetic montage and the expression 
of Beniak’s sadness through the parallel between the rain and his 
tears.50 Ostia is a poem that stemmed from passages found in Be-
niak’s travel diary. It also carries a theme of sadness and emotional 
unfulfillment.51

Beniak’s poems from the Frescoes and Roman Intermezzo cycles 
are an excellent example of the cultural influence Italy had on a Slo-
vak poet in the interwar period. In his poems, Beniak created con-
glomerates and mosaics of various motifs which he drew from It-
aly’s history and present as well as from the visual arts, religious 
sphere, and even the mundane nature of everyday life. There is also 
a great deal of creative imagination, esprit, play, and experience in 
his work.52 In the Slovak context, Beniak’s “Italian” cycles of poems 
(Frescoes and Roman Intermezzo) are an example of an intense Slo-
vak–Italian intercultural dialogue in the interwar period.

The opera singer Štefan Hoza and his 1933 stay in Milan
Following Janko Blaho, another pioneering Slovak tenor, Štefan Hoza 
(1906 – 1982), also studied in Milan. Indeed, Hoza had intensively 
thought of studying in Milan from the start of the 1930s. This plan 
took shape during his performance in Prague in 1933, when he met 
the music publisher Mojmír Urbánek, who was the Czechoslovak 
representative for Riccordi, which was a Milanese music publishing 
house. Indeed, Hoza’s friendship with Urbánek was of great impor-
tance for his studies in Milan; Urbánek promised to give him a letter 
of recommendation for Riccordi which would ultimately allow Hoza 
to get into La Scala for rehearsals.53 Hoza had also taken a year-
long course in Italian with an emphasis on conversation while he 
was studying at the Academy of Music and Drama in Bratislava; this 
would prove very useful to him later on when he was in Milan. Hoza 
then continued to improve his Italian while staying in Prague in 1933 
by reading Edmondo De Amicis’s Cuore (The Heart) in the original.  

The decisive moment in securing his trip to Milan was the Živena 
Ball, which took place in Prague in January 1933. Hoza had been 

50 BENIAK, Valentín: Ozveny krokov, p. 35.
51 Ibid., p. 47.
52 GREGOREC, Ján: Básnický svet Valentína Beniaka, p. 38.
53 HOZA, Štefan: Ja svoje srdce dám 2. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1989, p. 50.
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invited there to perform a few authored songs and folk songs in Slo-
vak. Government minister Milan Hodža was at the ball, and Hoza dis-
cussed his artistic plans with him, including his intention to study in 
Milan. Hoza also had strong support from his friend Vladimír Ondre-
jček, who was a secretary at Hodža’s ministry. The fact that the Czech 
singer Jarmila Novotná had recommended Hoza study in Milan also 
played a role. Hodža invited Hoza to his ministry, where it was decid-
ed that he would receive a scholarship through the Farmers’ Mutual 
Treasury in Bratislava with a confirmation from a Milanese teacher 
meant to suffice as proof of studies. Unfortunately, despite Hodža’s 
helpfulness, Hoza was paid only half the amount of the scholarship. 
To make matters worse, Antonín Drašar, who was the director of the 
Slovak National Theatre, suspended Hoza’s salary for the duration 
of his Milan stay.

In spite of these constraints, Hoza and his wife travelled by ex-
press train from Prague to Milan on 30 March 1933. He had the letter 
of recommendation from Urbánek to assist him in securing rehears-
als at La Scala and in procuring sheet music and piano excerpts. 
Hoza made full use of the letter of recommendation at first, but later 
found that he no longer needed it thanks to the helpfulness of the 
staff of the Czechoslovak consulate in Milan.

Hoza and his wife arrived in Milan on 1 April 1933 and immedi-
ately checked into the Hotel Bristol near the railway station. Thanks 
to the help of the Czechoslovak consulate, they found an apartment 
on Viale Piceno. The landlords were two elderly ladies who were great 
lovers of opera. The advantage of the apartment was that it was close 
to Hoza’s singing teacher, Professor Piccoli. Hoza went to see him the 
day after his arrival, presenting him with a letter of recommendation 
from Novotná, who had been a student of Piccoli’s in the past. It was 
thanks to this recommendation that the professor accepted Hoza as 
his student.54 

Over the following days, Piccoli explored the parameters and 
abilities of Hoza’s voice and his singing technique. He praised his 
breathing and singing but also warned him that his technique would 
need some refinement. Hoza’s study programme with Piccoli included 
technical exercises in dynamics, mezzo voce, trills, embellishments, 
forms of expression, styles of expression, and most importantly 
a lightening of the voice. Given the parameters of Hoza’s voice, Piccoli 
assigned him the roles of Alfredo in La Traviata, Cavaradossi in Puc-

54 Ibid, pp. 83-86.
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cini’s Tosca, Canio in Ruggero Leoncavallo’s Pagliacci, and Manrico 
in Verdi’s Il Trovatore. As Hoza later recalled, this was a wonderful 
study programme meant for a longer period than what his limited 
financial means could allow. He was able to pay for full tuition in the 
first month of his studies, but he paid less for the second month. On 
Piccoli’s own initiative, Hoza’s studies were enriched by extra lessons 
that he had for free with an American soprano and an English mez-
zo-soprano who paid for them in full. Hoza sang duets and trios with 
them. Piccoli could be temperamental and even explosive during the 
singing rehearsals, especially when Hoza was not in harmony with 
his singing partners even after the second and third attempts. When 
this happened, Piccolo would jump out of his chair and hit the key-
board so violently that his eighteen-year-old daughter would come 
running from the next room to calm him down. Nonetheless, due to 
his kindness, Piccolo was secretly called “Papa”.55 

 Like Blaho before him, Hoza tried to see as many performances 
as possible at La Scala. Compared to Blaho, however, he saw fewer 
performances due to the shorter time of his stay and his financial 
limitations. In the context of the cultural influence Italy had on him, 
Hoza’s perception of La Scala as one of Italy’s key cultural objects 
is noteworthy. Hoza first went to La Scala to attend a performance 
of Verdi’s Aida conducted by Victor de Sabata. The first thing that 
struck Hoza was the La Scala building itself, which he thought did 
not look like a world-class theatre; it rather reminded him of a subur-
ban theatre building. Hoza was, however, in awe of the interior of La 
Scala as he took in the staggering number of lighting fixtures and the 
thousands of spectators.56 He was also impressed by the size of La 
Scala’s orchestra, which comprised 116 musicians. He spoke high-
ly of the acoustics and the harmony of sounds from the orchestra 
led by de Sabata, who was indeed a specialist in performing Verdi’s 
operas. Hoza also noted the behaviour and reactions of the Milanese 
audience. In the performance of Aida, he mostly saw its critical face 
as neither of the female singers were that popular with the Milanese 
public. He noticed how the audience would openly show its disap-
proval by whistling.57 

Hoza also had the opportunity to experience “larger” expressions 
of discontent in a smaller theatre in Milan where older singers as 

55 Ibid., pp. 86-87.
56 Ibid., p. 90.
57 Ibid., p. 92.
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well as beginners would perform. He attended one performance of La 

Traviata where there was a certain disharmony between an older fe-
male singer in the role of La Traviata and a novice male in the role 
of Alfredo; they were out of tune and rhythmically at odds in the 
duets as well as with the orchestra. In the first act, the audience 
contained its discontent; however, eventually things boiled over with 
the throwing of various fruit at the stage, booing, and foul-mouthed 
yelling at the older singer. Hoza was amazed that this singer was able 
to continue performing, even after the orchestra had paused. Howev-
er, this was conditioned by the highly unfavourable social situation 
singers faced throughout Italy, especially female singers who were 
past their prime.58 

Hoza also saw displays of affection from the Milanese audience.  
The tenors Beniamino Gigli and Tito Schipa were favourites of the La 
Scala audience. Hoza had the opportunity to become personally ac-
quainted with Schipa through Piccoli. Schipa promised to visit Brati-
slava at the earliest possible opportunity during his residence at the 
Vienna State Opera. Hoza was able to witness Schipa’s vocal mastery 
during a performance of Gaetano Donizetti’s Don Pasquale, where he 
sang in the role of Ernesto.

In addition to Aida and Don Pasquale, he also attended perfor-
mances of Mignon, Simone Bocanegra, and La Bohème at La Sca-
la. During these performances, he noticed that the La Scala basses 
lagged behind the tenors in terms of quality. In this respect, he real-
ized that the Czech bass and soloist at the Slovak National Theatre, 
Arnold Flögl, would certainly have established himself among the top 
singers at La Scala if life and social conditions had presented more 
favourable circumstances. The performance of the La Scala choir 
also left Hoza less than impressed. Although he acknowledged the 
precision and high discipline of its vocal expression, he thought they 
lacked commitment and an ambition to act. Hoza saved his greatest 
disdain for the La Scala Ballet.59

Hoza’s evaluations of the opera set designs and the direction and 
acting of the singers at La Scala are also of interest. According to 
Hoza, the sets of the operas were as varied as their direction. He was 
most critical of the sets for the standard repertoire – operas such as 
La Bohème and Don Pasquale – which he considered to be under-
developed. He was somewhat more positive about the realistic set 

58 Ibid.
59 Ibid.
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design of Aida but noted that the sets were not made with precision. 
Hoza observed that the operatic direction at La Scala fundamentally 
followed tradition, with acting strategies left entirely to the singers’ 
own habits. La Scala’s directors relied on the fact that roles were 
mostly given to acclaimed singers who had their own forms of ex-
pression that could not be disrupted by a director’s intervention. One 
specificity of La Scala’s singers was that they did not like to act while 
on stage; they were more singers than actors. This ultimately suited 
the Italian audience, as the emphasis was on a singer’s ability to 
reach the high notes and not on the acting of the role as such.60

Hoza attended fewer performances than Blaho quite possibly due 
to the fact that, in addition to spending a shorter time in Milan, he 
was always eager to sit in the first gallery, where tickets cost 150 
lire. Hoza also did not miss the opportunity to encounter itinerant 
street singers, who would repeat the chorus of popular songs in the 
impoverished Porta Ticinese district of Milan for a lira. He was also 
impressed by the paintings and sculptures shown at the Castello 
Sforzesco. As Hoza later said, it was in Milan that his love of the 
visual arts was awakened. This was a passion that would not leave 
him for the rest of his life.  Hoza returned from Milan in June 1933.61 

His time spent there would inspire him in many ways; it certain-
ly benefited his singing career significantly, and he gained a wealth 
of cultural experiences which he would recall with fondness through-
out his life.62

Summary
Italy’s cultural influence on Slovak artists stemmed from their time 
studying and holidaying there. In the interwar period, this influence 
had several dimensions, with the inspiration gained from Italian art-
works and historical monuments being dominant. No less impor-
tantly, Italy proved to be fascinating for its admirable Mediterranean 
landscape and breathtaking rural and urban panoramas and build-
ings. For sure, Martin Benka’s Italian sojourns brought him a pleth-
ora of artistic stimuli that would remain with him for the rest of his 
life. The time spent in Milan by the opera singers Janko Blaho and 
Štefan Hoza contributed to the improvement of their vocal expression 
and singing technique and to their improved understanding of the 

60 Ibid., p. 94.
61 SNK LA, list Štefana Hozu Kvetoslavovi Urbanovičovi z 2. apríla 1933, sign. 163 A 5.
62 HOZA, Štefan: Ja svoje srdce dám 2, pp. 99-100.
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Italian operatic repertoire. The time in Italy spent by the photogra-
pher Irena Blühová and the poet Valentín Beniak proved to be equal-
ly significant for their artistic work. The interwar period saw a rather 
intense Slovak–Italian intercultural dialogue. Following Paris, Italy 
was one of the most sought-after destinations for inspiration among 
Slovak artists in the interwar period. 
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ABSTRACT: The study by Milica Majerikova-Molitoris presents the dip-
lomatic journey of Juraj Slávik and his work as an ambassador of inter-
war Czechoslovakia in Warsaw. Since the establishment of independent 
post-war Czechoslovakia, Slávik has served in several capacities in which 
he has contributed to the creation of Czech-Slovak-Polish relations.. 
Czech-Slovak-Polish relations in the interwar period were shaped mainly 
under the influence of the international situation, while Slovak polono-
philes and Czech and Slovak diplomats also had a share in their develop-
ment. Juraj Slávik was present as a diplomat when Czechoslovakia had to 
cede its territories to its neighbours in 1938 after the Munich Agreement.

Key words: Slovakia, History, Juraj Slávik, Czech-Slovak-Polish relations, 
the Munich agreement.

Česko-slovensko-poľské vzťahy sa v medzivojnovom období kreovali 
najmä pod vplyvom medzinárodnej situácie, pričom podiel na ich bu-
dovaní mali tiež slovenskí polonofili i českí a slovenskí diplomati. Me-
dzi osobnosti, ktoré v konkrétnych časových obdobiach ovplyvňovali 
ich charakter, nepochybne patril aj Juraj Slávik, ktorý sa angažoval 
predovšetkým na poli diplomatickom. Hoci ho niektorí autori pova-
žujú za slovenského polonofila,1 v skutočnosti ho nemožno pokladať 
za nekritického obdivovateľa a milovníka Poľska ako napríklad Karo-
la Sidora alebo svojho času Karola Murgaša, ktorí prezentovali svoj 
obdiv k Poľsku v početných článkoch, publikáciách, či verejných pre-
javoch. Postoj Juraja Slávika k Poľsku bol skôr vecným postojom dip-

1	 KÁZMEROVÁ,	 Ľubica	 –	 ORLOF,	 Ewa:	 Slovensko-poľské vzťahy 1918 – 1945 očami diplomatov. 

Bratislava	:	Prodama,	2008,	s.	8.	



lomata v službách československého štátu, ktorý si na jednej strane 
odniesol z rodiny i z účasti v slovenskom národnom hnutí v Uhorsku 
pozitívny vzťah k poľskému národu, jeho kultúre a dejinám, no na 
strane druhej bol už od vstupu do služieb novej republiky konfron-
tovaný s napätím a so spormi medzi vznikajúcim Československom 
a obnovovaným Poľskom, na ktorých riešení sa aj priamo podieľal.

Prvou takouto konfliktnou situáciou bol hraničný spor, ktorý vy-
pukol fakticky hneď po skončení prvej svetovej vojny a po hrozbe 
vzniku vojenského konfliktu sa nakoniec dostal až na stôl Najvyššej 
rady mierovej konferencie v Paríži. Tá po neúspešných českosloven-
sko-poľských bilaterálnych rokovaniach rozhodla v septembri 1919 
o uskutočnení plebiscitu. V súvislosti s tým bola utvorená medziná-
rodná plebiscitná komisia, pri ktorej pôsobili aj delegáti oboch spor-
ných strán. Dňa 18. mája 1920 bol Juraj Slávik menovaný za poradcu 
delegáta československej vlády a člena medzispojeneckej subkomisie 
pre Oravu a Spiš Msgre. Mariána Blahu a jeho zástupcom pre styk 
so subkomisiou počas plebiscitu. Po oboznámení sa s pomermi na 
plebiscitnom území bol jednoznačným zástancom uskutočnenia ľu-
dového hlasovania, keďže bol presvedčený, že poľská strana má veľmi 
malú šancu na úspech a prevahu len v málo spišských a oravských 
obciach, ktoré mali navyše nevýhodnú geografickú polohu a pre ČSR 
predpokladal pozitívny výsledok. Okrem toho takmer prorocky pred-
povedal, že rozhodnutie, ktoré nebude založené na vôli obyvateľstva, 
neuspokojí ani jednu zo strán a bude mať za následok, že poľská 
strana si bude činiť nároky aj na ďalšie prihraničné územia, čo sa 
v nasledujúcich rokoch ukázalo ako veľmi trefná predpoveď.2 

Rozhodnutie Najvyššej rady mierovej konferencie z 28. júla 1920, 
ktorým bolo plebiscitné územie rozdelené medzi sporné štáty bez 
ohľadu na mienku obyvateľov, sa totiž skutočne stalo neuralgickým 
bodom vo vzájomných česko-slovensko-poľských vzťahoch a zároveň 
viedlo k dlhodobému pocitu krivdy v mysliach dotknutého obyva-
teľstva. Od prvého dňa rozhodnutia dochádzalo k prejavom nespo-
kojnosti, ako napríklad v Jablonke, kde sa už ráno 28. júla začali 
zhromažďovať nespokojní Slováci a víťazne naladení Poliaci, pričom 
vypuknutiu konfliktu dočasne zabránilo francúzske vojsko vytvore-
ním kordónu oddeľujúceho oba tábory. Keď sa situáciu predstavite-

2	DULOVIČ,	Erik:	Agrárny	politik,	Orava	a	Spiš	1919	–	1922.	In:	MICHÁLEK,	Slavomír	a	kol.:	Juraj 
Slávik Neresnický od politiky cez diplomaciu po exil.	Bratislava	:	Prodama,	2006,	s.	122-125;	NĚME-
ČEK,	Jan	(ed.):	Juraj Slávik Moja pamäť – živá kniha. Moje poslanie vo Varšave 1936 – 1937.	Brati-
slava	:	Veda,	2010,	s.	10.
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ľom dohody nepodarilo nijako upokojiť, boli privolaní československý 
i poľský delegát. Juraj Slávik následné udalosti opísal takto: „Jak 

jsme došli, začali nám naši volati na slávu a Poláci vypukli v křik, ať 
žije Polsko. (…) Mezi tím se dostavil také pol.[ský] delegát, který byl 
uvítán nadšenými Polákofily. Zasedli jsem tedy v kanceláři subkom.
[ise], kam byli připuštěny zmíněné malé deputace. (…) Po ukončení 
těchto řečí, vyzvala subkomise mě i polského deleg.[áta], aby jsme řekli 
zástupcům lidu asi toto: Měl být plebiscit, ale poněvadž se nenávist 
mezi Polskem a Československem zvětšovala, a vyvolávala nepokoje, 
rozhodly se mocnosti nabídnouti oběma vládám jiné řešení těšínské, 
oravské a spišské otázky. Obě vlády shodli se na tom, že přijmou roz-

sudek mocnosti. Plebiscit žádat teď nemá smyslu, taky protesty, které 
pronášeny budou jsou bezvýsledné (…) Jest jisto známo, že zůstanou 
na obou stranách lidé, kterým se nelíbí, že zůstali v tom státu. Násled-

kem toho dohoda vyzvala obě vlády, aby zaručili úplnou beztrestnost 
všeckým, kteří se za druhý stát exponovaly, což obě vlády přijaly. (…) 
Já zastavil jsem se déle u té časti, kde se mluví o umožnění vystěho-

vání a o tom, že naše vláda, každého, kdo se z území, které připadne 
Polákům bude chtět vystěhovati na Slovensko příjme s otevřenou ná-

ručí a vřelým srdcem a že slibujeme, že nezapomeneme na ti, kteří se 
dostali pod cizí panstvo. Poslední pasus řeči pronášel jsem se slzami 
v očích a bylo veliké dojmutí, lidé plakali a tlačili se ke mně, když jsem 
domluvil, aby mi stiskli ruce.“3

Aj v nasledujúcom období, až do druhej polovice roku 1922, pôso-
bil Juraj Slávik ako člen viacerých subkomisií a expert pri vytyčova-
ní novej slovensko-poľskej časti hranice.4 Zároveň sa angažoval tiež 
v kolonizačnej akcii obyvateľov, ktorí prejavili záujem presťahovať sa 
do ČSR. Ako tajomník Slovenskej národnej a roľníckej strany (SNRS) 
inicioval 29. augusta 1920 na zjazde v Ľubochni požiadavku vládnej 
podpory pre repatriačnú akciu Slovákov z odtrhnutej Oravy a Spi-
ša5 a vytypovanie veľkostatkov prichádzajúcich do úvahy v súvislosti 
s ich možnou kolonizáciou.6 Keďže do začiatku novembra 1920 pre-
javilo záujem o presťahovanie z územia Oravy, ktoré pripadlo Poľsku, 
na Slovensko vyše sto slovenských rodín, vyžiadalo si to založenie 

3	 Slovenský	národný	archív	v	Bratislave	(ďalej	SNA	Bratislava),	f.	Ústredná	komisia	pre	plebiscit	(ďalej	
ÚKP)	Ružomberok,	Vládny	komisár	pre	plebiscit	na	Spiši,	Hugesogram	dňa	28.	VII.	1920,	771/1920,	
šk.	4.

4	 NĚMEČEK,	Jan	(ed.):	Juraj Slávik,	s.	10;	DULOVIČ,	Erik:	Agrárny	politik,	s.	126-128.
5	 Sjazd	Slovenskej	národnej	a	roľníckej	strany	v	Ľubochni.	In.:	Naša Orava,	roč.	3,	1920,	č.	35,	s.	2.
6	 SNA	Bratislava,	f.	ÚKP	Ružomberok,	Vládny	komisár	pre	plebiscit	na	Orave,	Správa	Plebiscitnej	ko-

misie	v	Tvrdošíne	z	1.	septembra	1920,	2290/1920,	šk.	9.
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ústrednej organizácie a miestnych výborov zaoberajúcich sa výluč-
ne touto kolonizáciou. Ústredný výbor pre záležitosti kolonizácie 
bol vytvorený v Bratislave práve pod predsedníctvom Juraja Slávi-
ka.7 V roku 1922 boli nakoniec odkúpené pozemky Filipa Coburga 
v Seči (Rimaszécs) na južnom Slovensku, kde sa usadilo 326 Slová-
kov, z deviatich k Poľsku pripojených hornooravských obcí. Spojením 
chotárnych častí Csobánka, Kacagó a Leánymező tak vznikla asi 15 
km od mesta Rimavská Sobota nová kolónia, ktorú oravskí prisťaho-
valci nazvali na počesť Juraja Slávika Slávikovo.8 Tento názov niesla 
až do roku 1956, keď bola premenovaná na Orávku.9

Po prvom zoznámení sa so zložitosťou česko-slovensko-poľských 
vzťahov sa Juraj Slávik dostal mimo tohto diania, keď v nasledujú-
cich rokoch pôsobil v rôznych funkciách v československej štátnej 
správe. Na vývoji česko-slovensko-poľských vzťahov sa opätovne po-
dieľal až od konca roku 1935, keď mu minister zahraničných vecí 
ponúkol miesto vyslanca vo Varšave po vyslancovi Václavovi Girsovi, 
ktorý odchádzal do penzie.10 Táto ponuka, ináč na vtedajšie pomery 
v československej diplomacii dosť neobvyklá, mala viacero dôvodov. 
Jednak sa predpokladalo, že Slávik si ako predstaviteľ pravého stre-
du lepšie porozumie s varšavskými vládnymi kruhmi nadväzujúcimi 
na autoritatívny režim maršala Józefa Piłsudského a jednak bude 
ako Slovák, ale zároveň presvedčený čechoslovakista vzdorovať sna-
hám poľskej zahraničnej politiky o podporu slovenského autonomis-
tického hnutia.11 Samotný Slávik videl vo svojom menovaní tiež sna-
hu Milana Hodžu „zbaviť sa ma z dobre vybudovanej a čím ďalej tým 
pevnejšej pozície vo vnútornej politike a zvlášte strane“.12 Na druhej 
strane však jeho „študentská túžba byť diplomatom“, ktorá do určitej 
miery privodila, že „som sa začal učiť jazykom a že som ich ovládal 
aspoň šesť; medzi nimi bola mimo nemčiny a francúzštiny i poľština“, 
ako aj skutočnosť „že som mal ísť do Poľska, ktorého literatúru a kul-
túru som si zamiloval už za prvej svetovej vojny“, rozhodli o prijatí 
tejto nominácie.13

7	 Štátny	archív	v	Žiline	so	sídlom	v	Bytči	(ďalej	ŠA	ZA	Bytča),	fond	Oravská	župa,	sign.	1000/1920,	šk.	
767-770.

8	 Kolonizácia	Oravcov	a	Spišiakov.	In.:	Naša Orava,	roč.	4,	1921,	č.	6,	s.	2;	Kolonizácia	Oravcov.	In.:	
Naša Orava,	roč.	5,	1922,	č.	3,	s.	1-2.

9	 MAJERIKOVÁ,	Milica:	Orávka.	In:	Život,	2008,	č.	9	(603),	s.	15.
10	 NĚMEČEK,	Jan	(ed.):	Juraj Slávik,	s.	38.
11	 DEJMEK,	Jindřich:	Československý	vyslanec	v	Polsku	(I.).	In:	MICHÁLEK,	Slavomír	a	kol.:	Juraj 

Slávik Neresnický,	s.	176.
12	 NĚMEČEK,	Jan	(ed.):	Juraj Slávik,	s.	38.
13	 Tamže,	s.	39.
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Vzájomné vzťahy ČSR a Poľska boli v tom čase veľmi napäté, čo 
súviselo o. i. so zahranično-politickou koncepciou poľského šéfa 
diplomacie Józefa Becka, tzv. politikou Medzimoria, ktorej podsta-
ta spočívala vo vytvorení vlastnej mocenskej sféry zo štátov sever-
nej, strednej a juhovýchodnej Európy od Baltu až po Balkán. Táto 
koncepcia počítala najmä s Maďarskom, Rumunskom, Juhosláviou 
a Talianskom.14 Československo, ktorému poľská diplomacia o. i. vy-
čítala pozitívne vzťahy so ZSSR, pričom tŕňom v oku im bol aj azyl 
pre Wincentyho Witosa, bolo navyše ako organizátor Malej Dohody 
významnou prekážkou naplnenia tejto koncepcie. A tak sa s ČSR nie-
lenže nepočítalo, ale pre naplnenie vízie Medzimoria bolo potrebné 
jeho oslabenie, a najlepšie likvidácia. S týmto cieľom bola vedená 
proti Československu ostrá kampaň, ktorá oživovala spor o Tešínsko 
a prezentovala svojho južného suseda ako predĺženú ruku boľševiz-
mu, utláčateľa poľskej menšiny i iných národností. Súčasťou tejto 
politiky bola tiež už spomínaná podpora slovenského autonomistic-
kého hnutia, od ktorého sa v konečnom dôsledku očakávalo rozbitie 
ČSR. Následne prostredníctvom Slovenska, resp. Podkarpatskej Rusi 
bolo možné dosiahnuť spoločnú hranicu s Maďarskom, cez ktoré sa 
mal preniesť poľský mocenský vplyv na Balkán.15

Juraj Slávik pred svojím odchodom do Varšavy však veril, že „to 

všetko sa dá správnou politikou z našej strany zmeniť“.16 Aj jeho ná-
stupná reč z 28. februára 1936 u prezidenta poľskej republiky Ignacy 
Moścického sa niesla vo veľmi pozitívnom duchu: „Som nesmierne 
rád, že na tomto poli bolo mi pánom prezidentom Československej re-

publiky určené prvé miesto pôsobenia u poľského národa, ktorý na-

učil som sa považovať už z otcovského domu a z národnej tradície 
za blízky, ktorého literárnu tvorbu a kultúru vôbec naučil som sa po-

znávať a milovať. Tiež vrelá láska poľského národa k slobode a ne-

odvislosti boli predmetom obdivu nielen môjho, ale celého českoslo-

venského národa a chcel by som v nich vidieť záruku, že slobodná 
a zjednotená Republika poľská nemôže nemať úprimné porozumenie 

14	 DEÁK,	Ladislav:	Hra o Slovensko : Slovensko v politike Maďarska a Poľska v rokoch 1933 – 1939. 
Bratislava	:	Veda,	1991,	s.	54.

15	 Viac	 pozri	 napríklad:	 BATOWSKI,	 Henryk:	 Z	 poľsko-slovenských	 vzťahov	 v	 období	 rokov	 1931	
–	1939.	 In:	Historické štúdie,	 roč.	15,	1970,	s.	233-234;	CIEKER,	Jozef:	Polámané mosty. K otáz-
ke československo-poľskej spolupráce.	Bratislava	 :	Universum,	 1938,	 54	 s.;	DEÁK,	Ladislav:	 Hra 
o Slovensko,	s.	54-73;	MAJERIKOVÁ,	Milica:	Vojna o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivojnovom 
období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov.	Krakov	:	Spolok	Slovákov	v	Poľsku,	s.	71-91;	
NĚMEČEK,	Jan	(ed.):	Juraj Slávik,	s.	85-116.

16	 NĚMEČEK,	Jan	(ed.):	Juraj Slávik,	s.	46.

90                                                                                                                                VERBUM HISTORIAE 1/2022



pre slobodu a jednotu mojej československej vlasti.“17 Za svoj hlavný 
cieľ si nový vyslanec stanovil „zlepšiť pomer československo-poľský 
a prispieť k tomu, aby sa chápala potreba bratského súručenstva“ a aj 
v prvom vyhlásení poskytnutom poľskej tlači prezentoval názor, že 
najlepšiu službu svojmu národu poskytne, ak bude „hľadať styčné 
body našich národných ideálov a pracovať za dorozumenie“. Hneď na 
začiatku však zažil, ako sám uviedol, „prvé trpké sklamania“, keď na-
príklad poľské MZV zabránilo usporiadať Československo-poľskému 
spolku i spolku Slovanské ženy čaj na jeho počesť a prednáškový 
večer o Československu s jeho účasťou.18 Tiež prvé stretnutia s pred-
staviteľmi poľskej diplomacie ukázali, že jeho misia nebude jednodu-
chá. Šéf východoeurópskeho oddelenia MZV Tadeusz Kobylański už 
počas prvej návštevy, ktorá zvyčajne bývala zdvorilostného charakte-
ru, ostro zaútočil na celkovú koncepciu československej zahraničnej 
politiky, najmä v súvislosti so spojenectvom zo ZSSR, či Hodžovými 
plánmi stredoeurópskej federácie.19 Vo všeobecnosti bol jeho vzťah 
s Kobylańským, ktorý v rozhovoroch s ním len slabo skrýval pohŕ-
danie šľachtica, veľmi zlý.20 Na druhej strane sa Slávikovi pomerne 
rýchlo podarilo nadviazať kontakty s predákmi protisanačnej opozí-
cie i s časťou vládnych predstaviteľov na čele s vicepremiérom Eu-
geniuszom Kwiatkowským, ktorí sa usilovali o zlepšenie vzájomných 
vzťahov. Ich vplyv na poľskú zahraničnú politiku bol však minimál-
ny, a tak po ôsmich mesiacoch svojho pôsobenia vo Varšave oznamo-
val Slávik do Prahy, že zlepšenie československo-poľských vzťahov 
je možné len vtedy, ak dôjde v Poľsku k zmene režimu, a v prípade 
zachovania terajšieho režimu by muselo dôjsť k zmene českosloven-
skej zahraničnej politiky v zmysle priklonenia sa k  antisovietskemu 
bloku a uznania vedúcej pozície Poľska vo východnej Európe.21 

V roku 1937 útoky voči ČSR naberali na intenzite a obrátili sa 
i voči samotnému Jurajovi Slávikovi v súvislosti s jeho súkrom-
nou cestou do ZSSR na prelome apríla a mája. Poľská spravodaj-
ská kancelária vydala správu, podľa ktorej sa úmyselne vyhol účasti 

17	 Tamže,	s.	53.
18	 Tamže,	s.	54-55.
19	 DEJMEK,	Jindřich:	Československý	vyslanec	v	Polsku	(I.),	s.	179-183;	NĚMEČEK,	Jan	(ed.):	Juraj 

Slávik,	s.	50.
20	 MAJEWSKI,	Piotr	M.:	Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu.	Warszawa	:	Wydawnictwo	

krytyki	politycznej,	2019,	s.	187-188.
21	 DEJMEK,	Jindřich:	Československý	vyslanec	v	Polsku	(I.),	s.	179-183;	NĚMEČEK,	Jan	(ed.):	Juraj 

Slávik,	s.	50.
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na poľskom národnom sviatku,22 a následne nebol 7. mája prijatý 
ministrom Józefom Beckom na už skôr dohodnutej audiencii.23 Jeho 
rozhovory s opozíciou i ďalšími poľskými politikmi ho ale viedli k ná-
zoru, že československo-poľské dorozumenie nie je nemožné, pričom 
nenávisť voči ČSR lokalizoval na MZV, okolie Becka a niektoré kra-
kovské kruhy.24 Preto, keď sa počas jednej z pravidelných návštev 
Prahy obrátil na Slávika prezident Edvard Beneš so žiadosťou, aby 
vypracoval podklady pre ďalší pokus o dorozumenie s Poľskom, vy-
slanec prízvukoval, že by tento pokus nemal byť v žiadnom prípade 
podporou tamojšieho autoritatívneho režimu, ale pokusom „o doro-

zumenie s poľským národom“. Preto odporúčal posilnenie spolupráce 
najmä v hospodárskej, kultúrnej a športovej oblasti, ako aj v oblasti 
policajnej kooperácie a diskrétneho prísľubu, že zástupcom poľskej 
menšiny v ČSR budú poskytnuté rozsiahle práva uvedené v štatúte 
pripravovanom pre nemeckú menšinu. Ani tento pokus o zblíženie na 
prelome apríla a mája 1938 však nemal úspech.25 Naopak, po anšlu-
se Rakúska oficiálna poľská stratégia spočívala v stupňovaní požia-
daviek na Tešínsku, ako aj v podpore slovenského autonomistického 
hnutia, pričom Slávika ako oficiálneho reprezentanta ČSR, napriek 
tomu, že bol Slovák, absolútne ignorovala. To bolo viditeľné naprí-
klad už počas ustanovenia Spolku priateľov Slovákov Ľudovíta Štúra 
koncom roku 1936, kde československý vyslanec nebol ani pozvaný26 
a ešte zjavnejšie počas príchodu amerických Slovákov nesúcich na 
Slovensko cez Poľsko originál Pittsburskej dohody, keď oficiálnu de-
legáciu ČSR poľské kruhy úplne ignorovali, zatiaľ čo predstaviteľom 
HSĽS prejavovali všetky pocty.27

22	 Deň	3.	máj	pritom	nebol	v	tom	čase	oficiálnym	národným	poľským	sviatkom	a	navyše	českosloven-
ské	vyslanectvo	malo	na	oslavách	svoje	zastúpenie	v	podobe	legačného	radcu	i	vojenského	attaché.	
NĚMEČEK,	Jan	(ed.):	Juraj Slávik,	s.	285.

23	 DEJMEK,	Jan:	Československý	vyslanec	v	Polsku	(I.),	s.	186;	NĚMEČEK,	Jan	(ed.):	Juraj Slávik,	s.	
282-285.

24	 NĚMEČEK,	Jan	(ed.):	Juraj Slávik,	s.	290.
25	 DEJMEK,	Jindřich:	Československý	vyslanec	v	Polsku	(II.).	In:	MICHÁLEK,	Slavomír	a	kol.:	Juraj 

Slávik Neresnický,	 s.	 191-192;	NĚMEČEK,	 Jan	–	BYSTRICKÝ,	Valerián	 (ed.):	Juraj Slávik Moja 
pamäť – živá kniha. Moje poslanie vo Varšave II. 1938 – 1939.	Bratislava	:	Veda,	2014,	s.	10-12.

26	 NĚMEČEK,	Jan	(ed.):	Juraj Slávik,	s.	281.
27	 Na	privítaní	amerických	Slovákov	v	Gdyni,	dňa	25.	mája	1938,	chýbala	československá	zástava,	hrala	

sa	len	poľská	hymna	a	pieseň	Hej Slováci!	Na	slávnostný	obed	boli	pozvaní	len	predstavitelia	HSĽS.	
Vo	Varšave	a	Gdyni	dokonca	zneli	výkriky	na	slávu	samostatného	Slovenska.	Túto	politickú	hru	však	
americkí	Slováci,	ktorí	nežiadali	rozbitie	ČSR,	len	autonómiu,	čoskoro	postrehli	a	ďalšie	recepcie	na	
území	Poľska	odmietli,	pretože	ako	skonštatovali,	ak	by	naďalej	ostali	v	Poľsku,	„snedli by ich Poliaci 
zo samej lásky i so Slovenskom“.	ŠUCHOVÁ,	Xénia:	Ako	Karol	Sidor	čakal	na	dohodu.	In:	Historická 
revue,	roč.	9,	1998,	č.	8,	s.	14-15;	BARTLOVÁ,	Alena:	Slovensko-poľské	vzťahy	v	rokoch	1919	–	
1938.	In:	Historický časopis,	roč.	20,	1972,	č.	5,	s.	380.
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V tom čase už vrcholili prípravy Hitlera na likvidáciu ČSR, do 
ktorých sa aktívne zapojilo aj Poľsko. Počas „májovej krízy“ 1938 
síce ešte zachovalo vojenskú neutralitu,28 ale už v septembri 1938 
sa aktívne podieľalo na likvidovaní svojho južného suseda. Presne 
v deň, keď bol ČSR pod hrubým anglicko-francúzskym nátlakom 
vnútený plán na odstúpenie teritórií s nadpolovičnou väčšinou ne-
meckej populácie Ríši, teda 21. septembra, odovzdal poľský vysla-
nec Kazimierz von Papée československému ministrovi zahranič-
ných vecí Kamilovi Kroftovi nótu, v ktorej Poľsko vypovedalo III. časť 
dohody z 23. apríla 1925 upravujúcu otázky vyplývajúce z rozhod-
nutia veľvyslancov zo dňa 28. júla 1920.29 Keďže československá 
vláda každým dňom očakávala nemecký útok, chcela si zabezpe-
čiť, keď nie pomoc, tak aspoň neutralitu ostatných susedov. Preto 
Beneš v liste poľskému prezidentovi Mościckému navrhol „přátel-
skou výměnu názorů o uspořádaní našich sporů, týkajících se otá-

zek obyvatelstva polské národnosti v Československu. Chtěl bych 
urovnati tuto otázku na podkladě přijetí principu úpravy hraniční.“30 

Odpoveďou poľskej vlády bola požiadavka odstúpenia Tešínska, 
ktoré malo byť okamžite obsadené poľskou armádou, pričom v ďal-
ších oblastiach sa mal uskutočniť plebiscit. Medzitým však strosko-
tali rokovania britského predsedu vlády Nevilla Chamberleina 
s Adolfom Hitlerom v Godesbergu, čo znamenalo, že Československo 
sa začalo pripravovať na vojnu a 23. septembra bola vyhlásená vše-
obecná mobilizácia. Z tohto dňa si Juraj Slávik zapísal zaujímavú 
príhodu, keď poľská pošta, podľa jeho mienky zámerne, prepojila 
na československé vyslanectvo maďarské MZV, ktoré sa chcelo in-
formovať, či Poľsko mobilizuje a či im odporúča mobilizáciu. Slávik, 
ktorý rozprával bezchybnou maďarčinou, sa vydával za maďarského 
vyslanca a oznámil, že Poliaci nemobilizujú a že Maďarsku taktiež 
mobilizáciu neodporúča.31 Aj interpretácia tejto udalosti, ktorú Slá-
vik považoval za diverznú akciu poľskej pošty, svedčí o jeho viere, 
že poľský národ bol v skutočnosti na strane Československa. Dňa 
25. septembra sa Slávik tajne stretol s predákom opozície s gene-
rálom Władysławom Sikorským, ktorý ho uisťoval o oddanosti ČSR 
i o tom, že opozícia robí všetko preto, aby zabránila vohnaniu Poľska 
do vojny po boku Nemecka. V tom čase sa československý vyslanec

28	 DEJMEK,	Jindřich:	Československý	vyslanec	v	Polsku	(II.),	s.	192.
29	 BENEŠ,	Edvard:	Mnichovské dny.	Praha	:	Naše	vojsko,	2003,	s.	303.
30	 Tamže,	s.	304.
31	 NĚMEČEK,	Jan	–	BYSTRICKÝ,	Valerián	(eds.):	Juraj Slávik,	s.	153-154.
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dozvedel o liste prezidenta Beneša Mościckému, ktorého doručeniu 
sa poľské MZV usilovalo zabrániť.32

Následný vývoj ovplyvnili udalosti v Mníchove vedúce ku koncu 
medzivojnového Československa. Na požiadavky štyroch mocností 
reagoval Slávik telegramom do ústredia, v ktorom sa jednoznačne 
postavil proti ich prijatiu: „Prijatie podmienok mníchovských bolo by 
nielen ponižujúcou a hanebnou vecou, ale tiež v krátkej budúcnosti 
našou národnou a štátnou smrťou. Nevidíme iného východiska, než 
odpor do posledného muža. Za týchto okolností nepotrebujeme zahra-

ničných zastupiteľstiev a dávame všetci k dispozícii svoje životy. Sme 
v lepšej situácii ako pri prvej mobilizácii – sme pripravení. Nedejte za-

hynuti nám i budoucím.“33 Mníchovské požiadavky však boli nakoniec 
československou vládou prijaté, pričom otázku poľských požiadaviek 
riešil dodatok Mníchovskej dohody, v ktorom bola stanovená pod-
mienka: „Akonáhle bude upravená otázka poľských a maďarských 
menšín v Československu, dajú Nemecko a Taliansko Československu 
záruku zo svojej strany.“34 Mníchovská dohoda však bola pre Poľ-
sko „pyrrhovým víťazstvom“. Tým, že nebolo pozvané na konferenciu, 
bolo mu dané jasne najavo, že sa s ním ako s veľmocou nepočíta. 
Napriek tomu Beck vnímal Mníchovskú dohodu ako výzvu do úto-
ku proti oslabenému Československu. Chcel dokázať svoju domnelú 
mocenskú pozíciu tým, že si požadované územia vezme násilím. Preto 
už 30. septembra 1938 pod hrozbou vojny žiadalo Poľsko okamžité 
stiahnutie československého vojska a polície z Těšínska, úplnú eva-
kuáciu určeného územia do 24 hodín a dokončenie celej evakuácie do 
10 dní. Československá vláda mala na rozmyslenie 12 hodín, pričom 
jej bolo naznačené, že v blízkosti hraníc sa už skoncentroval potreb-
ný počet divízií.35 Nátlak mali podporiť demonštrácie zorganizované 
vo väčších poľských mestách požadujúce oslobodenie Poliakov za Ol-
šou, pričom predmetom šikany sa stali aj pracovníci vyslanectva, 
dokonca i maloletý syn vyslanca, ktorého nakoniec v týchto dňoch 
poslal do školy do Švajčiarska, aby, ako si poznamenal, „nevedel, ako 
sa k nám chovajú slovanskí bratia“. Dňa 1. októbra československá 
strana poľské ultimátum prijala a na druhý deň bol Juraj Slávik me-

32	 NĚMEČEK,	Jan	–	BYSTRICKÝ,	Valerián	 (eds.):	Juraj Slávik,	 s.	155-166;	MAJEWSKI,	Piotr	M.:	
Kiedy wybuchnie wojna? 1938,	s.	425-427.

33	 BYSTRICKÝ,	 Valerián:	 Máme	 v	 histórii	 národa	 podobnú	 osobnosť?	 In:	 MICHÁLEK,	 Slavomír	
a	kol.:	Juraj Slávik Neresnický,	s.	22.

34	 Mníchovská	dohoda	o	odtržení	pohraničných	území	Čech,	Moravy	a	Slezska	od	ČSR	a	jejich	připojení	
k	Německu.	In:	Dokumenty moderní doby.	Praha	:	Svoboda,	1978,	s.	333.

35	 BENEŠ,	Edvard:	Mnichovské dny,	s.	308.
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novaný za predsedu delimitačnej komisie. Táto ale nakoniec zasadla 
iba raz, keďže poľská vláda zastávala názor, že delimitácia je vecou 
vojenských úradov.36

Dôsledkom Mníchova bol aj pád vtedajšej a nástup novej česko-
slovenskej vlády, v ktorej Slávikovi predseda republikánov Rudolf 
Beran ponúkol funkciu ministra zahraničných vecí. „V situácii, aká 
sa vyvinula a kde som ja stále zdôrazňoval, že sme sa mali brániť 
a nepodvoliť sa nátlaku veľmocí v Mníchove, som rozhodne odmietol čo 
i len uvažovať o prijatí tejto funkcie.“37 Juraj Slávik ostal teda naďalej 
vyslancom vo Varšave, pričom jeho situácia sa nijako nezlepšovala. 
Od októbra do konca roku 1938 podával na poľské MZV množstvo 
diplomatických nót, ktoré sa týkali jednak poľských aktivít na Pod-
karpatskej Rusi v prospech Maďarska a jednak protestov proti vy-
háňaniu Čechov a zaberaniu ich majetku na Tešínsku. K tomu sa 
pridružili aj poľské požiadavky na Spiši, Orave a Kysuciach,38 kde 
dochádzalo taktiež k incidentom, ktoré sa stali predmetom viacerých 
diplomatických nót podaných na poľské MZV v priebehu januára 
a februára 1939. Slávik sa pritom usiloval pôsobiť aj na ostatné kra-
jiny, aby obsadenie Tešínska, Spiša, Oravy a Kysúc vnímali reálne. 
Napríklad začiatkom nového roku 1939 presvedčil pápežského nun-
cia Msgre Fillipa Cortesiho, ktorý mal predniesť reč v mene celého 
diplomatického zboru počas novoročného prijatia u prezidenta Moś-
cického, aby v nej v súvislosti s Tešínskom a slovenskými oblasťami 
pripojenými k Poľsku zamenil slová „réintégration nationale“ (opä-
tovné zjednotenie národa) za slová „rennaissance nationale“ (nový 
rozkvet národa).39 Zároveň stále udržiaval kontakty s opozíciou a usi-
loval sa zlepšiť aj úradné styky s MZV, ktoré sa podľa jeho mienky za-
čali vyvíjať priateľskejšie ako do tej doby. Ešte 13. marca absolvoval 
audienciu u ministra Becka a na druhý deň poslal svoju poslednú 
správu z Varšavy,40 ku ktorej pripojil tiež dôverný list. V ňom obozná-
mil ministerského predsedu Rudolfa Berana a ministra zahraničných 
vecí Františka Chvalkovského, že sa po rozhodnutí Slovenského sne-
mu „ako Slovák verný Československej republike vzdávam hodnosti 
vyslanca Československej republiky“.41

36	 NĚMEČEK,	Jan	–	BYSTRICKÝ,	Valerián	(eds.):	Juraj Slávik,	s.	172-175.
37	 Tamže,	s.	175.
38	 DEJMEK,	 Jindřich:	Československý	vyslanec	 v	Polsku	 (II.),	 s.	 196-198;	NĚMEČEK,	 Jan	 –	BYS-

TRICKÝ,	Valerián	(eds.):	Juraj Slávik,	s.	191,	196,	198,	205-212.
39	 NĚMEČEK,	Jan	–	BYSTRICKÝ,	Valerián	(eds.):	Juraj Slávik,	s.	415-417.
40	 Tamže,	s.	420-427.
41	 Tamže,	s.	479.

VERBUM HISTORIAE 1/2022                                                                                                                                95



I keď Juraj Slávik vo svojich pamätiach, či správach písaných pre 
pražské MZV nezriedka pojednáva o trpkých sklamaniach, ktoré za-
žil v súvislosti so svojím pôsobením v službách ČSR v Poľsku, nikdy 
neprestal veriť v to, že poľský národ, z ktorého vzišli velikáni umenia 
i boja za slobodu, je k Čechom i Slovákom pozitívne naklonený, a len 
jeho doterajšie vedenie neumožňuje lepšiu vzájomnú spoluprácu. Ak 
sa teda vrátime k úvodnej úvahe, či možno Juraja Slávika vôbec po-
važovať za polonofila, tak z tohto hľadiska určite áno.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD. 
Spišský dejepisný spolok
Námestie Majstra Pavla 60, SK-054 01 Levoča
E-mail: milica.majerikova@gmail.com
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Historicko-geografická analýza toponým 
v okolí Handlovej*

Pavel Hronček, Bohuslava Gregorová 

HRONČEK, Pavel, GREGOROVÁ, Bohuslava: Historical-Geographical 
Analysis of Toponyms in the Vicinity of Handlová. VERBUM HISTORIAE, 
2022, 10, 1, pp. 97-109, Bratislava.

ABSTRACT: In terms of historical and geographical research, the study 
deals with the identification and analysis of the origin, significance and 
language development of toponyms at the upper reaches of the left side 
of the Handlovka stream valley, west of Handlová town. It is an area delim-
ited by significant landscape features with specific geographical names, 
which enclose the area in which coal has been mined since the middle 
of the 19th century. Historical and geographical analyzes concerned the 
oronyms of Kňazov kopec 692 m a.s.l. (German Pfaffenberg, Hungarian 
Pap hegye) delimiting the mining area from the north, Malý Grič 876 m 
a.s.l. (German Spitz Berg, Hungarian Kis Kritz) from the northwest, Veľký 
Grič 971.5 m a.s.l. (German Donnerstein, Hungarian Nagy Kritz) from the 
south-west. From the east, the area is delimited by the Handlovka stream 
(hydronym), or the Handlová town. We also have analyzed the oronym 
in the center of the defined area, which is currently ambiguously named 
Svetlý vrch (Kebaňa, Šajblík) 596 m m a.s.l. (German Scheibling Berg, 
Hungarian Kőbánya, Hasábhegy), as well as the hydronyms Račí potok, 
Šodronka and Konštantín.

Key words: Slovakia, historical-geographical research, toponyms, histori-
cal landscape, Handlová surrounding.

Už prehistorický človek, ktorý sa presúval krajinou od prvopočiat-
kov vzniku ľudskej spoločnosti, si ,,označoval či pomenúval“ výrazné 
body, resp. prvky vo svojom okolí. Dôkazom toho sú prehistorické 
mapy, v ktorých boli zaznamenané ,,zemepisné názvy – toponymá“ 
formou grafických značiek alebo línií. Príkladom je aj tzv. Pavlovská 
mapa zo susednej južnej Moravy, pochádzajúca z obdobia cca 27 000 
rokov pred Kr. Podľa jej analýzy a komparácie s krajinou vieme, že

* Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu č. VEGA 1/0667/21: Environ-
mentálne špecifiká životného prostredia vybraných montánnych vodohospodárskych 
systémov na Slovensku.



graficky zaznamenáva prvé zemepisné ,,názvy“. Sú to napr. mean-
drujúci tok Dyje, niva Dyje, erózne úpätie Pavlovských kopcov a ich 
reliéf.1

Tu si treba uvedomiť, že výrazné body v krajine a ich poznanie 
súdobým človekom, ako aj odovzdávanie ich poznania a názvov, 
umožnilo prvým obyvateľom orientáciu a presuny v priestore. Pohyb 
a putovanie krajinou, či už dobrovoľné alebo násilné v podobe úte-
kov, boli súčasťou ľudskej spoločnosti vyvíjajúcej sa na našom území 
už od nepamäti. Spočiatku boli motivované predovšetkým hľadaním 
a získavaním potravy, objavovaním bezpečnejšieho miesta na usídle-
nie, prípadne poznávaním okolia sídla pre lepšiu orientáciu v teréne.

Zemepisné názvy riek, potokov, kopcov, významných krajinných 
prvkov, krajinných línií, dolín atď. sa spočiatku odovzdávali ústne 
a s rozšírením písma sa postupne udomácnili aj v historických lis-
tinách, spisoch, knihách či mapách. Historické toponymá a ich his-
toricko-geografické poznanie nám umožňujú študovať krajinu v mi-
nulosti. Jej osídľovanie, hospodárske využívanie, majetkovo-právne 
pomery, poznanie historických komunikácií, tiež pôvodnú vegetáciu, 
živočíšstvo a podobne. Každé zemepisné meno vzniklo v konkrétnom 
priestore a čase a s konkrétnym krajinným objektom či prvkom (kto-
rý pomenúva) je tak prepojené, že odráža jeho prírodné charakte-
ristiky, kultúrne vlastnosti, hospodársku a politickú funkciu, jazyk, 
náboženstvo a pod.2

V súčasnosti sú zemepisné názvy (toponymá) významným kultúr-
no-historickým dedičstvom, pretože dokumentujú postupne sa me-
niaci vzťah človeka ku krajine. Reflektujú jej vnímanie ako prírodné-
ho, sídelného a hospodárskeho priestoru, a tým reprezentujú pamäť 
človeka obsiahnutú v historickej krajine.3

Môžeme teda konštatovať, že toponymá sú oveľa viac ako oby-
čajný popis miesta, sú nositeľmi príbehov vpísaných do priestoru. 
Odkrývajú nám históriu miesta, jeho premeny, rozprávajú o spôsobe 
využitia územia a o kultivácii krajiny, o spoločnosti a kultúre, ktorá 
ju formuje, o symbolických systémoch reprezentovaných v krajine 
a o jej vnímaní človekom. Sú neoddeliteľnou súčasťou konceptu kul-
túrnej krajiny.4

1 PRAVDA, Ján: Mapy z mladého paleolitu. In: Geografický časopis, 1992, roč. 44, č. 1, s. 18-29.
2 LUTTERER, Ivan: Úvod. In: LUTTERER, Ivan –  KROPÁČEK, Luboš – HUŇÁČEK, Václav: Původ 

zemněpisných jmen. Praha : Mladá fronta, 1976, s. 7.
3 LÁBUS, Václav – VRBÍK, Daniel: Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu. In: Nová Čeština 

doma a ve světě, 2017, č. 2, s. 27.
4 ŠANTRŮČKOVÁ, Markéta – MEDKOVÁ, Lucie: Využití toponym při vymezování historické kulturní 
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Zemepisné názvy sa neobjavujú na „prázdnom“ mieste, ale vzni-
kajú v osídlenej krajine, pretože ľudia, ktorí tu žili, si vo svojom okolí 
všimli určité črty reliéfu, tokov, brál, kopcov, dolín – celkové rysy kra-
jiny a ich pomenovaním ich zdôraznili. Toto sa udialo aj po osídlení 
priestoru Handlovej, keď prírodné tvary v krajine predurčili pomeno-
vanie okolitých oroným.  

Toponymá majú veľký význam pre výskumy krajiny v rámci ge-
ografie5 či skôr historickej geografie. Ich poznanie je dôležité aj pri 
rekonštruovaní historickej krajiny a jej využívania na danom území 
v priebehu histórie. Mnohé zemepisné názvy (toponymá) či už vrchov 
alebo vodných tokov sa významovo nezmenili niekoľko storočí, mno-
hé ale boli ovplyvnené (zmenené) nesprávnymi jazykovými prepismi. 
Korektné pochopenie toponymie poskytuje geografom bohatý počia-
točný, prípadne doplnkový materiál na poznanie prírodnej krajiny, 
historickej krajiny, charakteru ekonomických aktivít obyvateľstva 
v nej. Práve toponymá analyzované v tejto štúdii odrážajú zložitý ši-
rokospektrálny vývoj krajiny skúmaného územia západne od Hand-
lovej, ktoré v posledných storočiach výrazne formovalo hnedouhoľné 
baníctvo. Vo všeobecnosti, pri správnych historicko-geografických 
analýzach, syntézach a komparáciách s inými územiami umožňujú 
geografické názvy rekonštruovať krajinu minulých období a identifi-
kovať jej relikty.

Z hľadiska vývoja spoločnosti po druhej svetovej vojne objavujeme 
v skúmanom území zásadný negatívny jav, a síce odsun nemeckého 
obyvateľstva, čím Handlová ako mesto stratila nemecký charakter. 
Tento proces sa odrazil aj v postupnom zabúdaní, ale i úradnom od-
straňovaní pôvodných nemeckých toponým, ktoré charakterizovali 
krajinu od prvopočiatkov jej osídlenia, t. j. od polovice 14. storočia.  

Predkladaná štúdia sa z hľadiska historicko-geografického výsku-
mu zaoberá identifikáciou a analýzami pôvodu, významu a tvarovým 
(jazykovým) vývojom toponým na hornom toku potoka Handlovka 
s dôrazom na banskú činnosť.

Toponymum, resp. geonymum je vo všeobecnosti zemepisný názov 
(miestny názov, miestne meno), t. j. zemepisné vlastné meno neživé-
ho objektu alebo lokality v krajine.6 Analyzovali sme toponymá vzťa-

krajiny (Hledání krajiny sv. Prokopa). In: Museum vivum, 2019, roč. XIV, s. 56.
5 DAVID, Jaroslav – MÁCHA, Přemysl: Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a iden-

titě. In: Acta onomastica, 2012, roč. 53, č. 1, s. 28-46.
6 MAJTÁN, Milan: Základná slovenská toponomastická terminológia. In: BLICHA, Michal – MAJTÁN, 

Milan (eds.): Zborník materiálov z V. slovenskej onomastickej konferencie. Bratislava : Slovenské pe-
dagogické nakladateľstvo, 1976, s. 114; MAJTÁN, Milan: Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava : 
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hujúce sa k vývoju pomenovania samôt, osád, sídel, dedín a miest, 
t. j. ojkonymá (osadné názvy – miestne názvy a mená v užšom slova 
zmysle)7, hydronymá pomenúvajúce potoky, vodné nádrže, jazerá, či 
iné objekty vodného charakteru a oronymá, teda mená označujúce 
kopce, skaly, chrbty, úbočia prípadne doliny.8 

K pôvodu ojkonyma Handlová

Podarilo sa nám identifikovať najstaršie doposiaľ známe ojkonymá 
vzťahujúce sa k pomenovaniu sídla v priestore dnešnej Handlovej. Ide 
o všeobecné označenie lesnej krajiny v tvare Seperdeo, v ktorej bolo 
založené prvé sídlo niekedy medzi rokmi 1367 – 1375. Názov vznikol 
s najväčšou pravdepodobnosťou nepresným (skomoleným) zápisom 
maďarského označenia Szép erdó, čo môžeme preložiť ako Pekný 
(Krásny) les. Tento les rástol pozdĺž potoka Handlovka (v tom čase 
nazývanom Prievidza – Preuge). V listine sa doslovne píše, že sídlo 
bolo založené na istom zalesnenom mieste zvanom Seperdeo v Nit-
rianskom komitáte neďaleko potoka Preuge (,,...in quodam Loco Syl-
voso, Seperdeo vocato, in Comitatu Nitriensi circa flumen Preuge...“).9 
Toponymum sa nám podarilo identifikovať v listine spísanej 8. apríla 
1376, v ktorej udeľuje kráľ Ľudovít I. Veľký práva a výsady na ,,Han-
dlovú“ istému Henrichovi zvanému Kriker (Henrico, dicto Chickeer).10 
Doposiaľ bol dátum vydania listiny pokladaný za prvú písomnú 
zmienku o Handlovej, ale na základe súčasného stavu historického 
a historicko-geografického bádania už vieme, že išlo len o mladší od-
pis a v tomto období už sídlo v danom priestore existovalo. V súčas-
nosti sa počiatok osídlenia ,,Handlovej“ kladie do obdobia rokov 1367 
– 1375, keď sa už na konci 60. rokov 14. storočia začalo s najväčšou 
pravdepodobnosťou s klčovaním lesa a výstavbou sídla.11  

Veda, 1996, s. 102-126; VALENTOVÁ, Iveta: Lexika slovenských terénnych názvov (koncepcia lexiko-
grafického spracovania). Bratislava : Slovak Academic Press, s. r. o., 2018, s. 11.

7 MAJTÁN, Milan: Základná slovenská toponomastická terminológia, s. 114; VALENTOVÁ, Iveta: 
Lexika slovenských terénnych názvov (koncepcia lexikografického spracovania), s. 14

8 KRŠKO, Jaromír: Terénne názvy z Muránskej doliny. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied, 
2001, s. 7-11; VALENTOVÁ, Iveta: Lexika slovenských terénnych názvov (koncepcia lexikografického 
spracovania), s. 19.

9 SZERÉMI-ERNYEY, József: A Majthényiak és a felvidék. Tortenélmi és genealógiai tanulmáni I. Bu-
dapest, 1912, s. 703.

10 SZERÉMI-ERNYEY, József: A Majthényiak és a felvidék, s. 704.
11 LUKAČKA, Ján: Handlová v stredoveku. In: MRVA, Ivan – REIFF, Igor (eds.): Monografia mesta I. 

Handlová od praveku po súčasnosť. Handlová : Harmony s. r. o. Banská Bystrica, 2017, s. 29.
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Henrichovo prímeno Kriker (čo je možné vysvetliť ako hlavatý, tvr-
dohlavý)12 dalo vzniknúť nemeckému pomenovaniu sídla, ktoré sa 
v priebehu stredoveku objavuje v listinách v rôznych tvaroch, napr. 
Crykkerhäw (1385), Crikkerhow, Krickerhay,13 Krickerhau, Krikerhof 
(1401), Krikershaw (1452) či Crikerhavenses (1523).14 Medzi rokmi 
1502 – 1699 sa vyskytuje podľa M. Matunáka v historických pra-
meňoch aj v tvare Krickernhav, Krickerhaj, Khrickherhey, Kruieger-
haj.15 Postupne sa z neho ustálilo moderné nemecké pomenovanie 
Handlovej v tvare Krickerhau, napríklad na mapách z rokov 174416 
a 1758.17

Súbežne s ním od stredoveku vystupuje v listinách aj názov sídla 
údajne odvodený od zdrobneniny či familiárneho pomenovania krst-
ného mena jeho zakladateľa Heinricha (Heindl či Hanel).18 Prvýkrát 
sa toto označenie objavuje v prameňoch z roku 1398, keď sa spo-
mína v tvare Hennelfalue,19 čiže Henelfalva – Henelova lehota alebo 
dedina (Handlová). Podľa iných zdrojov je pomenovanie odvodené 
od prímena vnuka Henrika Krikera, ktorý vystupoval ako dedičný 
richtár v ,,Handlovej“ a volal sa Peter Henel. Tento údajne v júni 
1416 predal časť svojich majetkov v osade Henellehotha (Henelova 
dedina). Po Petrovi zvanom Henel sa dedičným richtárom stal jeho 
syn Jorg s prímením Henel, resp. Henul. Počas jeho dvadsaťročné-
ho richtárčenia sa označenie ujalo ako definitívny miestny názov 
v podobe Henellehotha, resp. v jednoslovnom názve Hendlowa.20 
Podobného charakteru sú napr. pomenovania Henellehota (1430), 
Hendellehota (1490)21, Hendlowa (1571), Handlova (1601),22 Han-

12 MATUNAK, Michal: Pôvod a meno Handlovej. In: Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti, č. 26, 
s. 86-87.

13 KOSTICKÝ, Bohuš – SEDLÁK, František: Cez päť storočí. In: KOSTICKÝ, Bohuš (ed.): Handlová 
a jej premeny. Martin : Osveta, 1976, s. 16.

14 LUKAČKA, Ján: Handlová v stredoveku, s. 32-35.
15 MATUNAK, Michal: Pôvod a meno Handlovej, s. 86.
16 Hungaricana, Adatbázisok Térképek és Építészeti Tervek (ďalej TK) 3034, Title Plan der Hunga-

risch-Marisch- und Schlessischen Granitz.
17 TK 12, Title Tabula particulae in [clytae] Superioris Hungariae. Ante annos aliquot, é vestigio opera-

tionis astronomico-geometrica per d[e]f[un]ctum d[omi]num Mikoviny elaborata.
18 KOSTICKÝ, Bohuš – SEDLÁK, František: Cez päť storočí, s. 16.
19 MATUNAK, Michal: Pôvod a meno Handlovej, s. 82.
20 LUKAČKA, Ján: Handlová v stredoveku, s. 32. 
21 KOSTICKÝ, Bohuš – SEDLÁK, František: Cez päť storočí, s. 16.
22 MATUNAK, Michal: Pôvod a meno Handlovej, s. 86.
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dlowa (1614),23 Handlovay,24 Handlovia (1789),25 Handlowá (1808),26 
Handlova (1881)27 a pod. Názov Handlová prešiel postupne do latin-
ského, slovenského a maďarského pomenovania sídla. Aj najstaršie 
zachovaný odtlačok pečatidla z roku 1523 už udáva názov v tomto 
tvare Henellehotha.28

Pri historicko-geografickej analýze štúdie J. Lukačku (1985)29 by 
sme mohli uvažovať ešte aj o tretej možnosti pôvodu pomenovania 
Handlovej, toto sa pri súčasnom stave poznania písomných prame-
ňov javí ako najpravdepodobnejšie.30 Je možné, že označenie bolo 
odvodené od mena otca Henricha Krikera nazývaného Henul, ktorý 
podľa J. Lukačku spolu so synom založil pred rokom 1376 nové sídlo 
,,Handlovú“. Je pravdepodobné, že najstarší člen rodu predurčil prí-
mená svojim potomkom (Henel) a aj pomenovanie samotnému sídlu.

V mape prvého vojenského mapovania z rokov 1782 až 1784 je 
mesto zaznamenané tromi jazykovými tvarmi Handlowa, Krikerhay 
a Gragrehay, v mape druhého vojenského mapovania z roku 1845 je 
uvedená v slovenčine Handlowa, v nemčine d. Kriegerhay a v maďar-
čine h. Krikrhay. 

Päť banských máp z roku 1857 zobrazujúcich ťažobné polia v oko-
lí Handlovej uložených v Slovenskom banskom archíve v Banskej 
Štiavnici vo fonde Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici 
uvádzajú sídlo dvakrát v tvare Handlowa,31 dvakrát v tvare Kriker-
haj32 a raz v tvare Handlova.33 

V mape tretieho vojenského mapovania z roku 1882 je Handlová 
pomenovaná dvomi jazykovými formami, a síce Handlova a Krieger-
haj.

23 KOSTICKÝ, Bohuš (ed.): Handlová a jej premeny. Martin : Osveta, 1976, obr. č. 4 v prílohe fotografií.
24 MATUNAK, Michal: Pôvod a meno Handlovej, s. 86.
25 TK 1106, Title Mappa repraesentans comit[atum] Nittriensem.
26 KRAJČOVIČ, Rudolf: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest XIII. In: Kul-

túra slova, 2009, roč. 43, č. 1, s. 30.
27 TK 1881, Title Bars vármegye.
28 MATUNAK, Michal: Pôvod a meno Handlovej, s. 86; NOVÁK, Jozef: Pečate miest a obcí na Sloven-

sku, I. zväzok A – M. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2008, s. 275.
29 LUKAČKA, Ján: Vývin osídlenia stredného a severného Ponitria do začiatku 15. storočia. In: Histo-

rický časopis, 1985, roč. 33, č. 6, s. 836.
30 Všetky tri predpoklady pôvodu pomenovania si vyžadujú hlbšie a systematické historicko-geografické, 

historické a genealogické štúdium.
31 Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici (ďalej SBA BŠ), fond Hlavný komorskogrófsky úrad 

v Banskej Štiavnici (ďalej f. HKG), inv. č. 9875, 9877.
32 SBA BŠ, f. HKG, inv. č. 9876, 9880. 
33 SBA BŠ, f. HKG, inv. č. 9879.
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Do konca 19. storočia ešte poznáme toponymá Handlovej aj z obec-
ných pečatidiel. V 16. storočí sa používalo pečatidlo s názvom v kru-
hopise SIGILUM HANDLOVIAE. Začiatkom 70. rokov 18. storočia bol 
kruhopis v tvare SIGILLVM HANDLOVIENSE. Na konci 19. storočia 
používala obec pečiatku s pomenovaním Handlova.34

V modernej maďarčine, po otvorení hnedouhoľných baní v oko-
lí Handlovej, sa ustálilo maďarské pomenovanie sídla Nyitrabánya. 
V tomto tvare ho prvýkrát poznáme z obecnej pečiatky v rokoch 1910 
a 1911, kde je uvedené Nyitrabánya Község.35 Názvom Nyitrabánya 
sídlo označuje napr. aj mapa z roku 1916 a 1926. Mapy od 30. rokov 
20. storočia obec nazývajú už len slovenskou nomenklatúrou Hand-
lová. Na mape z roku 1916 sa prvýkrát objavuje druhé ojkonymum 
pomenúvajúce novovybudovanú banícku kolóniu na severozápad-
nom okraji mesta – písané po maďarsky ako  Bányatelep. 

Vysvetlenie pôvodu toponyma Handlová jazykovedcami sa nám pri 
validite vyššie popisovaných písomných prameňov javí ako podstatne 
menej pravdepodobné. R. Krajčovič (2009)36 odvodzuje pôvod slova 
Handlová z nemeckého termínu handel (obchod), prípadne zo sloven-
ského nárečového slova handel (t. j. vo význame obchodovanie, prie-
kupníctvo, handlovať, obchodovať, vymieňať si tovar), česky handl, 
prípadne poľsky handel. Tento autor možnosť pôvodu slova handel 
vidí aj vo význame, ktoré sa v historických prameňoch v 16. storočí 
ojedinele používalo pri označení banského závodu, resp. bane. Prí-
tomnosť baní v stredoveku v zázemí sídla nie je doposiaľ vierohodne 
podložená.37 Ďalším faktorom, ktorý znižuje pravdepodobnosť tohto 
pôvodu pomenovania je ten, že názov v tvare ,,Handlová“ sa používal 
v podstate od prvopočiatku existencie sídla, t. j. od druhej polovice 
14. storočia.       

Historicko-geografická analýza hydroným v okolí Handlovej
Najstaršie doposiaľ známe písomne doložené hydronýmium zo skú-
maného priestoru je pomenovanie Handlovského potoka. Pôvodne sa 
nazýval Prievidza (Preuge),38 čo dokumentuje listina z 8. apríla 1376. 
Kedy sa ustálilo jeho meno v tvare Handlovský potok, resp. Handlov-
ka, nevieme pri súčasnom stave historicko-geografického poznania 

34 NOVÁK, Jozef: Pečate miest a obcí na Slovensku, s. 275.
35 Tamže, s. 275.
36 KRAJČOVIČ, Rudolf: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest XIII, s. 30.
37 Bližšie pozri: ZÁNI, František: Prvopočiatky baníckej Handlovej. In: Spravodaj banského výskumu 

Prievidza, 1992, roč. 32, č. 4, s. 116-118.
38 SZERÉMI-ERNYEY, József: A Majthényiak és a felvidék, s. 703.
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presne dokladovať. Avšak na základe analógie z iných oblastí, kde 
názov potoka (resp. rieky) bol odvodený z názvu už existujúcej, etab-
lovanej osady,39 môžeme predpokladať, že sa tak udialo aj v našom 
prípade. Označenie Handlovský potok, resp. Handlovka bolo s naj-
väčšou pravdepodobnosťou utvorené odvodzovacou príponou -ka od 
existujúcej, už prosperujúcej osady ,,Handlová“. Mohlo sa tak stať 
niekedy v prvej polovici 15. storočia, keď sa v listinnom historickom 
materiáli už bežne používalo pomenovanie pre osadu v tomto tvare. 
Prvýkrát sme písomne doložili pomenovanie potoka v tvare Handlowa 
bach v mape prvého vojenského mapovania z rokov 1782 až 1784. 
Mapa druhého vojenského mapovania z roku 1845 uvádza jej názov 
rovnako, len nemecky pravopisne správne Handlowa Bach. Ale už 
tretie vojenské mapovanie v roku 1882 pomenovalo potok prvýkrát 
v tvare Handlova, a tento názov sa využíva aj v súčasnosti v tvaroch 
Handlovský potok, resp. Handlovka.

Račí potok je ľavostranným prítokom Handlovky. V minulosti sa 
v jeho povodí povrchovo ťažilo uhlie a nachádzali sa tu aj dve jazerá 
vytvorené pripovrchovou ťažbou uhlia – Šodronka a Konštantín. Prvý-
krát sa potok spomínal práve v súvislosti s výskytom uhlia koncom 
18. storočia v tvare Krebesbach.40 Ďalšie toponymá pomenúvajúce 
Račí potok sme nezaznamenali, nie je nijako nazvaný ani v historic-
kých mapách.

V roku 1854 začal dobývanie uhlia v handlovskom ložisku jeho 
majiteľ gróf Ján Pálffy.41 Ťažbu začal pravdepodobne pri východe slo-
ja na povrch, v prvom kroku odstránil skrývku a potom ťažil obna-
žený sloj v lokalite Šodronka.42 Tento stav dokumentuje aj banská 
mapa z roku 1857.43 Ťažba vrcholila v roku 1869 a po roku 1873. 
Uvádzanú skutočnosť potvrdzujú aj komparácie historických máp 
druhého (z roku 1845 v mierke 1:25 000) a tretieho (z roku 1882 
v mierke 1:25 000) vojenského mapovania s topografickými mapami 
(z roku 1955 v mierke 1:25 000 a z roku 1958 v mierke 1:5 000), 
na ktorých je možné jednoznačne identifikovať (na základe tvaru 
vrstevníc) rozsiahle zmeny konfigurácie povrchových tvarov reliéfu. 

39 UHLÁR, Vlado: Rieky a potoky povodia Nitry. In: Kultúra slova, 1983, roč. 17, č. 4, s. 100.
40 KOSTICKÝ, Bohuš (ed.): Handlová červená a čierna. Bratislava : Práca, 1966, s. 15.
41 HRONČEK, Pavel – HERČKO, Ivan: Hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty počiatkov 

uhoľného baníctva na Slovensku (environmental history). In: Quaestiones rerum naturalium, 2014, 
roč. 1, č. 1, s. 178-251.

42 REIFF, Igor et al.: 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia – Baňa Handlová. Košice : Banská agentúra, 
2009, s. 15.

43 SBA BŠ, f. HKG, inv. č. 9876, 9877, 9880.
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V tomto priestore vznikla pomerne rozsiahla depresia, ktorá bola po 
ukončení ťažby (cca koniec 70. a začiatok 80. rokov 19. storočia) 
vyplnená vodou z pravostranného prítoku Račieho potoka, s hladi-
nou na vrstevnici 552 m n. m. Jazero bolo dlhé cca 65 m v smere 
juhozápad-severovýchod, uprostred široké max. 90 m a hlboké 3 m. 
Malo približne eliptický tvar s niekoľkými zálivmi na juhovýchodnom 
brehu. Pred začatím povrchovej ťažby zobrazuje historická mapa 
druhého vojenského mapovania pomocou šrafovania reliéfu v tom-
to priestore mierne vyvýšený (konvexný – bochníkový) reliéf. Podľa 
I. Reiffa v minulosti lokalitu starí handlovskí Nemci údajne nazývali 
Kohlhügel (Uhoľný kopec).44 Jazero Šodronka bolo ešte v 30. rokoch 
20. storočia využívané na kúpanie miestnymi obyvateľmi. Zaniklo 
v priebehu 60. rokov 20. storočia, keď bolo definitívne zasypané hal-
dou hlušiny. 

Južne od hlavného jazera na západnom úpätí Svetlého vrchu 596 
m n. m. (Scheibling Berg) vzniklo menšie jazierko trojuholníkového 
pôdorysu dlhé cca 56 m a široké max. 30 m. Vrstevnice a rozloženie 
jazierok dokumentujú rozsiahly areál povrchových dobývok v tomto 
priestore. Jeho veľkosť môžeme stanoviť ako plochu dlhú cca 550 m 
v smere sever-juh a maximálne širokú v severnej časti Šodronky 
cca 360 m. V južnej časti plocha devastovaná ťažbou dosahovala 
cca 200 m.

Po skončení prvej svetovej vojny boli geologickým prieskumom 
overené v priestore banského poľa Konštantín plytko uložené sloje 
uhlia. Toto banské pole je už zakreslené a pomenované aj na ban-
ských mapách z roku 1857 v tvare Constantin.45 V roku 1918 bol 
prieskum ukončený a pristúpilo sa k povrchovému otváraniu ložis-
ka. Technické prípravy boli ukončené v roku 1920 a s ťažbou, resp. 
s otváraním ložiska začal banský podnikateľ Hubert Kraszny.  Povr-
chový lom Konštantín bol v prevádzke do roku 1927, keď bola ťažba 
definitívne ukončená a jeho jamovú časť prirodzene vyplnila voda. 
Jazierko bolo hlboké 1,7 m, dlhé cca 105 m v smere juhozápad-seve-
rovýchod a max. široké (v strednej časti) cca 60 m. Jeho pôvodnú roz-
lohu a rozmery dokladá letecká snímka z roku 1950  a topografická 
mapa z roku 1958 v mierke 1:5 000. Tieto pôvodné rozmery zobrazuje 
ešte aj topografická mapa reambulovaná v roku 1964. Potom bola 
vodná plocha približne eliptického pôdorysu zväčšená 135 m dlhou 
sypanou hrádzou, čím sa jeho dĺžka zväčšila na 139 m a max. šírka 

44 REIFF, I. et al.: 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia – Baňa Handlová, 2009, s. 16.
45 SBA BŠ, f. HKG, inv. č. 9875, 9877, 9879.
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narástla na 70 m. Súčasná plocha rybníka Konštantín po dobudova-
ní hrádze dosahuje 0,63 ha.

Historicko-geografická analýza pôvodu pomenovania oroným 
západne od Handlovej
Celému skúmanému územiu (západne od mesta Handlová) dominu-
je takmer uprostred ležiaci výrazný plošinový (stolový vrch) chrbát 
s kótou 596 m n. m., ktorý zohrával dôležitú úlohu aj pri montánnej 
modelácii krajiny v jednotlivých časových obdobiach. Preto vývoj po-
menovania tohto oronyma budeme analyzovať ako prvé. Najstaršia 
písomná zmienka o chrbte, ktorý je pomenovaný ako Scheiblichberg, 
je zo začiatku 18. storočia a súvisí s výskytom uhlia západne od 
Handlovej.46 V roku 1785, opäť v súvislosti s výskytom uhlia v okolí 
Handlovej, ho evidujeme ako Schainbling (resp. Scheiblichten Berg).47 
Jeho pomenovanie sa opäť vyskytuje v správach o výskyte uhlia 
z roku 1841 v tvare Scheibelberg a Scheibels-Berg.48 V mape druhého 
vojenského mapovania z roku 1845 je vrch uvedený ako Scheibling B. 
a v rovnakom tvare aj v mape tretieho vojenského mapovania z roku 
1882. V nej je všeobecnou nemeckou nomenklatúrou označený aj ka-
meňolom na južných svahoch kóty v tvare Sandstein. 

Dve banské mapy z roku 1857 uložené v Slovenskom banskom 
archíve ho uvádzajú taktiež ako Scheibelberg.49

Vo vojenskej topografickej mape tretieho vojenského mapovania 
reambulovanej v roku 1914 sme prvýkrát zaznamenali všeobecné 
označenie kameňolomu na južnom úpätí spomínaného chrbta v po-
dobe Kőbánya, ale samotné pomenovanie chrbta absentuje. V ma-
ďarskej mape Nitrianskej župy (Nyitra vármegye) z roku 191650 
evidujeme prvý pokus o preklad nemeckého pomenovania vrchu 
do maďarského jazyka v tvare Hasábhegy. Tento preklad vychádzal 
z morfologického opisu tvaru kóty, preto ho môžeme voľne preložiť 
ako hranolový, tabuľový, resp. plošinový vrch. V medzivojnovom ob-
dobí sa stále používalo nemecké pomenovanie Scheibling Berg, čo do-

46 VOZÁR, Jozef: Najstaršie správy o výskytoch uhlia v Handlovej a pokusoch s jeho využívaním. In: 
Spravodaj banského výskumu Prievidza, 1992, roč. 32, č. 4., s. 119.

47 VOZÁR, Jozef: Pokusy s dobývaním a priemyselným využívaním kamenného uhlia na strednom Slo-
vensku v 18. storočí. In: Historické štúdie, 1969, roč. XIV, s. 142, 143.

48 VOZÁR, Jozef: Najstaršie správy o výskytoch uhlia v Handlovej a pokusoch s jeho využívaním, 
s. 122.

49 SBA BŠ, f. HKG, inv. č. 9876, 9880.
50 Magyar Nemzeti Levéltár Budapest, S 78 – Nyitra vármegye 1916, No. 001-144.
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kumentujú vojenské topografické mapy (napr. z roku 1934, 193851). 
Po druhej svetovej vojne boli vysťahovaní z mesta nemeckí obyvatelia, 
ktorí tvorili väčšinu trvalo bývajúcich. Nahradila ich nová vrstva oby-
vateľstva z celého Slovenska.52 To bol hlavný dôvod, prečo sa postup-
ne zabudlo na pôvodné nemecké pomenovanie chrbta a neujali sa 
ani pokusy o jeho slovenský preklad. V roku 1958 uvádza vojenská 
topografická mapa jeho označenie v tvare Scheiblingberg, Svetlý vrch 
a Šajblík, v roku 1964 Svetlý vrch, v oboch prípadoch sú uvedené 
priamo na plošine chrbta,53 podobného pôvodu bolo aj pomenovanie 
Žiarce v tomto období.

Názov chrbta ako Scheibling uvádza aj významný slovenský geograf 
M. Lukniš (1968)54 vo svojej vedeckej práci pojednávajúcej o morfolo-
gickom vývoji a členení reliéfu na hornej Nitre. Potom sa z odbornej 
nomenklatúry toto nemecké označenie definitívne vytráca a podobne, 
zrejme pod vplyvom zmenenej vnútropolitickej situácie, tomu bolo 
tak aj medzi širokou verejnosťou a do súčasnosti sa na názov takmer 
úplne zabudlo. 

V roku 1984 uvádza F. Záni názov chrbta v tvare Blýskavica.55 
Pri tvorbe máp vydaných v roku 1990 bol pomenovaný podľa zanik-
nutého susedného jazera ako Šodronka. V súčasnosti je najrozšíre-
nejšie medzi obyvateľmi jeho označenie v maďarskom tvare Kőbánya 
(kameňolom) so slovenským zápisom v tvare Kebaňa. V moderných 
mapách však jeho pomenovanie úplne absentuje.56

Začiatkom 18. storočia sa objavuje názov kóty Kňazov kopec (na-
chádza sa západne od Handlovej) po nemecky v tvare Pfaffberg.57 
Takmer výlučne sa v prameňoch spomína jeho nemecké označenie 
až do polovice 20. storočia. V roku 1841 je v listinách zapísaný ako 

51 Dostupné online na portáli Staré mapy: https://www.staremapy.sk/.
52 MRVA, Ivan – KMEŤOVÁ-MIŠKOVIČOVÁ, Diana: Handlová v rokoch 1918 – 1945. In: MRVA, 

Ivan – REIFF, Igor (eds.): Monografia mesta I. Handlová od praveku po súčasnosť. Handlová : Har-
mony s. r. o. Banská Bystrica, 2017, s. 166-173.

53 Dostupné online na portáli Staré mapy: https://www.staremapy.sk/.
54 LUKNIŠ, Michal: Vývoj a členenie povrchu povodia hornej Nitry. In: Horná Nitra, Vlastivedný zbor-

ník IV. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968, s. 249-283.
55 ZÁNI, František a kol.: 75 rokov priemyselnej ťažby uhlia v Handlovej (1909 – 1984). Martin : Osveta, 

1984, s. 26.
56 Počas nášho výskumu v teréne a záujmu o pomenovanie kóty medzi obyvateľmi sme od nich dostávali 

zvyčajne odpoveď označujúcu vrch v tvare Kebaňa. Je zrejmé, že ide o novotvar, jazykovo, historicky 
a etymologicky úplne nesprávny. Miestni obyvatelia z vlastnej iniciatívy nakoniec požiadali o vloženie 
tohto pomenovania aj do máp na server https://sk.mapy.cz/. 

57 VOZÁR, Jozef: Najstaršie správy o výskytoch uhlia v Handlovej a pokusoch s jeho využívaním, s. 119.
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Pfaffenberg58 a aj v dvoch banských mapách z roku 1857 je uvedený 
rovnako.59

V mape prvého vojenského mapovania z rokov 1782 až 1784 vrch 
nie je označený, mapa druhého vojenského mapovania z roku 1845 
ho uvádza v tvare Pfaffen B. a mapa tretieho vojenského mapovania 
z roku 1882 ako Pfaffenberg. Mapa z roku 1916 ho uvádza v maďar-
skej forme Paphegy, mapy z rokov 1934 a 1938 ho opäť popisujú ne-
meckou nomenklatúrou v tvare Pfaffenbg. Od roku 1955 je v mapách 
zapísaný v slovenskom jazykovom tvare Kňazov kopec.

Vizuálny vzhľad obidvoch najvýraznejších bralnatých kót (v sú-
časnosti Veľký a Malý Grič) lemujúcich západný okraj analyzovaného 
územia od prvopočiatkov osídlenia priestoru upútal prvých osadní-
kov natoľko, že práve ich tvar sa odrazil aj v pomenovaní. Najstaršie 
označenia týchto krajinných prvkov poznáme v nemčine. Ako pome-
novanie pre Malý Grič sa na začiatku 18. storočia objavuje orony-
mum Spizberg v súvislosti s nálezom uhlia.60 Až neskôr sa v názvo-
sloví vyskytuje meno slovanského pôvodu v tvare Grič. Pôvod tohto 
oronyma (Hrič) treba hľadať v južnoslovanských jazykoch (srbčina, 
chorvátčina) vo význame bralo, pahorok, skalný útes, prípadne vý-
razný kopcový kraj.61

V listinnom materiáli popisujúcom ložiská uhlia pri Handlovej sú 
v roku 1841 oba vrcholy uvádzané ako Veľký a Malý Kritzes Berg.62 
Banské mapy (1857) ich označujú v dvoch odlišne zapísaných ne-
meckých tvaroch. Trikrát sa spomínajú ako Grosze Gritz, resp. Kleine 
Gritz63 a raz v tvare Grosser Gritz a Kleiner Gritz.64

Mapa prvého vojenského mapovania z rokov 1782 až 1784 uvá-
dza len pomenovanie Malého Griča v tvare Spitz B. Mapa druhého 
vojenského mapovania z roku 1845 obsahuje názov Malého Griča 

v tvare Mali Krič, Spitz B. a Veľkého Griča v podobe Krič Dornek Stein. 
Do mapy tretieho vojenského mapovania z roku 1882 bol Malý Grič 
zapísaný ako Malý Grijč, Spitzberg vo význame špicatý vrch a Veľký 
Grič ako Donnerstein (Velký Grijč) vo význame hromová skala. V roku 

58 Tamže, s. 122.
59 SBA BŠ, f. HKG, inv. č. 9876, 9880.
60 VOZÁR, Jozef: Najstaršie správy o výskytoch uhlia v Handlovej a pokusoch s jeho využívaním, s. 119.
61 KRAJČOVIČ, Rudolf: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest XIV., s. 92; 

VALENTOVÁ, Iveta: O terénnych názvoch v Tardoši. In: Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 3, s. 165.
62 VOZÁR, Jozef: Najstaršie správy o výskytoch uhlia v Handlovej a pokusoch s jeho využívaním, 

s. 122.
63 SBA BŠ, f. HKG, inv. č. 9875, 9876, 9880.
64 SBA BŠ, f. HKG, inv. č. 9879.
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1916 sa v mape objavuje aj maďarský prepis ich mena Kis Kritz pre 
Malý Grič a Nagy Kritz pre Veľký Grič. V medzivojnovom období sa 
ich pomenovanie v mapách vyskytuje opäť v nemeckom tvare, napr. 
mapy z roku 1934 a 1938 ich uvádzajú ako Spitzberg a Donnerstein. 
Po druhej svetovej vojne sa v nich nachádza už len slovenský ekviva-
lent mena Malý a Veľký Grič.

doc. et doc., PaedDr. Pavel Hronček, PhD. 
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a geológie
Tajovského 40, SK-974 01 Banská Bystrica
E-mail: pavel.hroncek@umb.sk
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RECENZIE



KOSATÍK, Pavel: Slovenské století. Praha : Torst, 2021, 
407 s. ISBN 978-80-7215-686-3.

Peter Rajčák (rec.)

Začiatkom roka 2022 sa na sloven-
skom trhu objavila publikácia „Slo-
venské století“ od českého novinára 
a spisovateľa Pavla Kosatíka. Patrím 
k tým, ktorí na ňu netrpezlivo čaka-
li. Nielen kvôli sľubnému osviežu-
júcemu pohľadu na slovenské deji-
ny spoza rieky Moravy, ale aj preto, 
že knižka je voľným pokračovaním 
úspešného seriálu ČTV „České sto-
letí“, ktorého bol Kosatík spolusce-
náristom. Televízny seriál z roku 
2013 spopularizoval moderné české 
dejiny a popritom dokázal demýti-
zovať i mnohé nedotknuteľné posta-
vy českých dejín. Spomeniem aspoň 
rozhovor T. G. Masaryka s britským 

premiérom Lloydom Georgom, v ktorom sa prezident filozof ocitol 
v úzkych. Iného prezidenta Edvarda Beneša sa tvorcovia nebáli v ob-
dobí mníchovskej konferencie vyzliecť donaha. Doslovne aj obrazne. 
„Pravda musí zvítězit nad mýty a legendami“ povedal by klasik a ta-
kýto prístup potrebuje aj slovenská historická publicistika ako soľ. 

Pavel Kosatík už v úvode zdieľa nadšenie, s ktorým sa pustil do pí-
sania slovenských dejín 20. storočia. Fascinuje ho, „...jak Slováci 
dokázali svého dvacátého století využít, jak obrovský kus cesty v něm 
urazili. Řekl bych, že to vyniká právě ve srovnání s námi Čechy...“ 
(s. 5). Takýto komparatívny prístup s českými dejinami sa v publi-
kácii Kosatík ani nesnaží zakryť. Pri čítaní viet ako „Češi... hlinkov-

skému Slovensku podle všeho rozuměli, aniž by jim to ale bylo něco 
platné“ (s. 188) alebo „Slováci měli smůlu, že neměli svého Masary-

ka...“ (s. 215) by sa mohlo zdať, že knižka je určená výlučne českému 
čitateľovi. Ale nie je to pravda, zorný uhol česko-slovenských vzťahov 
je prínosný pre obe strany. Rovnako aj koncepcia celej knihy. 

Kosatíkov prístup k dejinám 20. storočia totiž nie je opisný. Chro-
nologicky zostavený obsah je len málokedy rámcovaný udalosťami 
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(takými prípadmi sú kapitoly „Martin a deklarace“, „Povstalecké pa-

tálie“ či „Nežná versus sametová“), väčšinou je prerozprávaný ako 
unikátny súbeh okolností, ktoré formovali niektorú z osobností slo-
venských dejín (napríklad „Štefánik, ten třetí vzadu“, „Hodža proti 
Budapešti“, „Karol Sidor, voják z Prahy“ či „Gustáv Husák v čase 
tání“). Každá epocha má svojho ambasádora, na ktorého osude sa 
chod dejín zrkadlí. Ich výpočet tvorí celkom pestrú galériu – Vavrom 
Šrobárom počnúc, Vladimírom Mečiarom končiac. Musím povedať, 
že práve na tomto poli odviedol Kosatík najlepšiu prácu. Jeho sna-
ha odkryť a pochopiť motiváciu slovenských osobností je úprimná 
a poctivá. Neospravedlňuje ich, často k nim býva kritický, ale popri 
tom sa snaží pochopiť a sprostredkovať napríklad aj také pohnútky, 
aké viedli Andreja Hlinku v roku 1919 k jeho ceste na versaillskú 
konferenciu. Prirodzene veľký priestor majú postavy ako M. R. Šte-
fánik, Andrej Hlinka, Jozef Tiso či Gustáv Husák, no v Kosatíkovom 
psychologickom exkurze vyčnieva napríklad aj vzťah Edvarda Bene-
ša k Milanovi Hodžovi, ktorý považuje za „skandální“ (s. 163). Pri 
niektorých postavách autor vníma a uvádza nedostatok prameňov, 
najmä čo sa týka monografií. „Čatlošův život dosud čeká na důkladné 
zpracování,“ uvádza napríklad na strane 243.

Sympatická je snaha Kosatíka o začlenenie niektorých udalostí 
do širšieho kontextu slovenských dejín. Aj v tomto sa publikácia vy-
myká klasickému lineárnemu spracovaniu. V kapitole „Andrej Hlin-

ka: na Mírově vězeň...“ si napríklad Kosatík všíma jazyk Pittsburskej 
dohody a uzatvára ňou celý rad slovenských prosbopisov, ktoré slo-
venskí dejatelia koncipovali už od predchádzajúceho storočia. Auto-
rovi neunikla ani úloha cirkvi medzi formujúcimi sa elitami – a práve 
obdobím slovenského štátu, keď sa katolícka cirkev sprofanovala, 
zdôvodňuje aj následné ovládnutie politickej scény komunistami, 
ktorí by inak v prevažne konzervatívnej slovenskej spoločnosti nemali 
šancu. V niektorých kapitolách sa Kosatík dokonca pokúsil aj o alter-
natívny model vývoja. Zamýšľa sa napríklad, čo by sa stalo, „kdyby 
slovenská politika nenabídla nacistům politika Tisova typu“ (s. 205) 
alebo nad možným vývojom česko-slovenských vzťahov v roku 1968 
v prípade, keby sa neuskutočnila invázia vojsk Varšavskej zmluvy 
a krajina by bola ponechaná svojmu osudu (s. 338).

Leitmotívom knihy je, pochopiteľne, spolužitie Čechov a Slovákov 
spoločnom štáte. Štáte, ktorého existencia zaberala väčšinu 20. sto-
ročia. V predposlednej kapitole „Něžná versus Sametová“ sa Kosatík 
pokúsil zhrnúť aj dôvody rozpadu Česko-Slovenska. Urobil tak bez 
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emócií a okrem často uvádzaných dôvodov, ako sú emancipačné sna-
hy Slovenska a rozdielny pohľad na ekonomickú reformu, ich našiel 
aj v stave českej spoločnosti. Pomerne racionálne dôvody vzniku Čes-
koslovenska – snaha prečísliť nemeckú menšinu – sa podľa Kosatíka 
pominuli. Ako uvádza, v roku 1992 si mohli české elity povedať po-
vestné „Ať si jdou“ aj vďaka tomu, že nemecká menšina už v krajine 
neexistovala. To bola jedna z príčin povestného „filosofického klidu“ 
českých elít i českej spoločnosti.

Slovenské století však uzatvára už „čisto slovenská“ kapitola 
„Všichni proti Mečiarovi“. Voľby v roku 1998 považuje Kosatík za 
„mezník moderních slovenských dějin. Uzavřelo se jím slovenské sto-

letí, v kterém národ urazil obrovský kus cesty od apolitické masy málo 
vzdělaného venkopvského lidu k moderně strukturované společnos-

ti...“ (s. 368). Spojenie síl v mene pozitívneho programu tento proces 
završujú a podľa autora si mnoho iných krajín z toho môže zobrať 
poučenie. 

Príjemným prekvapením na záver je komentovaný výber literatú-
ry. Kosatík uviedol pomerne dlhý zoznam publikácií, ktoré boli preň-
ho inšpiráciou. V zozname nájdeme ako beletriu, tak i odborné pub-
likácie. Aj v takom pestrom výbere však absentuje zopár publikácií, 
ktoré by tam rozhodne chýbať nemali. Ako príklad uvediem syntézu 
slovenských „Slovenské dejiny“ z rokov 2010 – 2021, z ktorej až tri 
diely pokrývajú 20. storočie. 

Naopak, silnou stránkou knihy je jej jazyk. Od spolutvorcu úspeš-
ného seriálu sa očakával čitateľsky atraktívny štýl. Kosatík neskla-
mal. Knižka sa číta ľahko, jej jazyk je svieži a čo viac, jednotlivé ka-
pitoly vznikli aj v podobe podcastu Českého rozhlasu. Knižku si tak 
môžete pokojne vypočuť aj cestou autom. 

Kosatíkova publikácia „Slovenské století“ je skvelým príkladom, 
ako sa dá na poli historickej publicistiky šíriť porozumenie medzi 
dvomi susednými štátmi so spoločnou minulosťou. Kam môže viesť 
opačný prístup, o tom sú dnes, bohužiaľ, plné noviny.
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DROBNÝ, Tomáš – SIXTA, Václav (eds.): Metodika edukace 

soudobých dějin v muzeu. Praha – Brno : ÚSTR – Moravské 
zemské muzeum, 2021, 1. vydanie, brož., 80 s. ISBN 978-
80-88292-81-4.

 Ivan Stodola (rec.)

Ústav pro studium totalitních režimů 
vydal viacero didaktických publikácií, 
ktoré, vychádzajúc zo zahraničných 
konceptov upravených na aplikáciu 
v českom prostredí, priniesli zaují-
mavé podnety na dejepisnú výučbu. 
Možno spomenúť napríklad tituly Dě-

jiny ve filmu: Film ve výuce dějepisu1 
či Paměť a projektové vyučování v dě-

jepise2. Najnovším edičným prírast-
kom s týmto zameraním je publikácia 
s názvom Metodika edukace soudo-

bých dějin v muzeu, ktorá vznikla pod 
editorskou taktovkou dvojice Tomáša 
Drobného a Václava Sixtu. 
Spolupráca školy a múzea na plat-
forme dejepisu nie je v česko-sloven-

skom prostredí zďaleka novou témou v didaktickom, ani muzeologic-
kom uvažovaní. Systematickejšie snahy o jej zefektívnenie siahajú do 
šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď boli, samozrejme, pozna-
čené dobovým, výrazne ideologizujúcim étosom, ktorý bol nástupom 
normalizácie len upevnený. Pád komunistického režimu a s ním pri-
chádzajúca ekonomická a spoločenská transformácia bola pre české 
a slovenské školstvo i múzeá veľkou výzvou. Vzhľadom na napĺňanie 
edukačnej funkcie múzeí aj smerom ku školám však postupne došlo 
k významnému progresu pod vplyvom zahraničných inšpirácií, ako 
aj domácich projektov a publikácií. Po prelome milénií sa postupne 
v múzeách v Čechách i na Slovensku udomácnila múzejná pedago-
gika, realizovalo sa viacero zaujímavých konferencií a vyšlo niekoľ-

1	 ČINÁTL,	Kamil	–	PINKAS,	Jaroslav	et	al.:	Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu.	Praha	:	Ústav	pro	
studium	totalitních	režimů,	2014,	249	s.

2	 HAVLŮJOVÁ,	Hana	et	al.:	Paměť a projektové vyučování v dějepise.	Praha	:	Ústav	pro	studium	totalit-
ních	režimů,	2014,	148	s.
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ko zborníkov zameraných na túto problematiku. Prieskumy medzi 
žiakmi poukázali na dôveryhodnosť a relevanciu múzeí v ich očiach.3 
Napriek tomu, že česká4 i slovenská5 didaktika si problematiku vyu-
žitia múzeí v rámci výučby dejepisu všíma, dosiaľ absentovala kom-
plexnejšia a široko prístupná publikácia vhodná pre učiteľov, ako 
i múzejných pracovníkov.

Do tejto situácie vstúpila recenzovaná publikácia, ktorej cieľom je 
„priniesť nové impulzy do oblasti edukácie súčasných dejín v múzeách 
a podporiť všetkých, ktorí sa týmto témam venujú.“ (s. 5)6 Autori pri-
tom  o metodike uvažujú ako o stavebnici, ktorá je pripravená na to, 
aby si ju učitelia či múzejníci privlastnili a prispôsobili podmienkam, 
v ktorých pracujú.

Prvou časťou metodiky je teoretický úvod, v rámci ktorého autori 
vymedzujú súčasné dejiny, pričom pripomínajú, že sú ideálnymi pre 
vzdelávanie, keďže „sa týkajú veľmi bezprostredne celej spoločnosti, 
ponúkajú nepreberné množstvo materiálov a ich stopy sú viditeľné 
vo verejnom priestore.“ (s. 10) Z didakticko-dejepisného pohľadu je 
publikácia zasadená do konceptov historického myslenia a historic-
kej gramotnosti tak, ako ich rozvíjajú anglosaskí didaktici. Koncepty, 
autormi upravené na české podmienky, sa skladajú zo základných 
schopností, ktoré tvoria predpoklad zaoberania sa minulosťou (popis, 
analýza a porozumenie historickým prameňom, kontextualizácia, in-
terpretácia, vyjadrovacie a prezentačné schopnosti, tvorivosť) a zo 
štyroch oblastí historického myslenia, s ktorými je potrebné vyrovnať 
sa v rámci bádania (príčina a dôsledok, trvanie a zmena, dobové per-
spektívy a vzťah k minulosti). (s. 17) Hoci v slovenskom dejepisnom 
uvažovaní sa pracuje ako so základným pojmom skôr s historickým 
vedomím,7 tieto koncepty sa do veľkej miery prekrývajú. Autori ná-

3	MAŤOVČÍK,	Peter:	Mládež,	múzeá,	múzejníctvo.	In:	Múzeum,	1993,	roč.	38,	č.	3,	s.	20;	BOCKOVÁ,	
Anna:	Ako	reflektujú	slovenskí	študenti	dejepis	a	históriu?	In:	Verbum historiae 2/2014 [online],	2014,	
roč.	2,	č.	2,	s.	122.	Dostupné	na	internete:	<https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/
KH/Verbum_Historiae/Verbum__Historiae_2-2014.pdf>

4	 LABISCHOVÁ,	 Denisa	 –	 GRACOVÁ,	 Blažena:	 Příručka ke studiu didaktiky dějepisu.	 Ostrava	 :	
Ostravská	univerzita,	2008,	s.	172-173.

5 BOCKOVÁ,	Anna:	Exkurzia: Metodika stáže.	Bratislava	:	Pedagogická	fakulta	Univerzity	Komenské-
ho	v	Bratislave,	Katedra	histórie,	2021,	39	s.;	KRATOCHVÍL,	Viliam:	Modely na rozvíjanie kompe-
tencií žiakov. K transformácii vzťahu histórie a školského dejepisu.	Bratislava	:	STIMUL,	2004,	s.	97;	
KMEŤ,	Miroslav:	História a dejepis. Vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu.	2.	vyd.	Žilina	:	IPV	Inštitút	
priemyselnej	výchovy,	2018,	s.	167-168.

6	 Pokiaľ	nie	je	uvedené	inak,	všetky	čísla	strán	sa	vzťahujú	na	recenzovaný	titul.
7	 KRATOCHVÍL,	Viliam:	Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu.	Bratislava	:	RAABE,	2019,	
s.	170;	Štátny vzdelávací program. Dejepis – nižšie stredné vzdelávanie [online].	Štátny	pedagogický	
ústav.	Dostupné	na	 internete:	<https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/
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sledne uvádzajú konkrétne príklady, ako môžu byť jednotlivé oblas-
ti historického myslenia rozvíjané s pomocou múzeí a ich expozícií. 
Nástrojom na rozvoj historickej gramotnosti by mala byť bádateľsky 
poňatá edukácia, známa a propagovaná aj v slovenskom kontexte.8 
Takto pochopená edukácia je, podľa autorov publikácie, postavená 
na základnej bádateľskej otázke determinujúcej materiály a aktivity, 
ktoré by mali byť v programoch v múzeách obsiahnuté. Edukátor 
(učiteľ alebo múzejný pracovník) by mal byť v úlohe sprievodcu, ktorý 
pripravuje vzdelávacie situácie postavené na historických prameňoch 
a prináležiacich analytických otázkach. Autori načrtávajú otázku 
emočného pôsobenia edukačných programov, ktoré síce stimulujú 
pozornosť účastníkov a silu ich zážitku, avšak zároveň obmedzujú 
priestor na kladenie vlastných otázok a rozvoj kritického myslenia. 
Produktívnym riešením je ich reflexia. Autori v prvej časti metodi-
ky približujú možnosti využitia svedectva pamätníkov a metódu oral 
history. Pri objasňovaní základných konceptov, pojmov a problémov 
autori vhodne uvádzajú príklady, ktoré ich náležite ilustrujú a kon-
kretizujú.

Druhá časť metodiky predstavuje desať osvedčených vzdelávacích 
situácií. Ich názvy sú buď zaužívané (projektová výučba, múzejný 
kufrík) alebo autori zvolili vlastné názvy, ktoré podľa nich dobre vy-
stihujú identitu danej situácie (čítanie expozície, zlodej v múzeu atď.). 
Jednotlivé situácie je pritom možné aplikovať na rozmanité témy, 
prispôsobiť rôznym cieľovým skupinám či typom prameňov. Samo-
zrejme, vychádzajúc zo zamerania a podmienok múzea, výstavy či 
z možností verejného priestoru. Vzhľadom na menší rozsah a širokú 
dostupnosť publikácie sa nevenujeme deskripcii všetkých edukač-
ných situácií, ale upozorňujeme len na niektoré ich vybrané aspekty.  

Zaujímavé edukačné situácie pomenované ako „Čítanie expozície“ 
a „Zaniknuté expozície“ poukazujú na fakt, že múzejné expozície sú 
svojbytným médiom, „ktoré sa treba naučiť čítať, rovnako ako sa učí-
me porozumieť textom nebo obrazom.“ (s. 34)  Autori správne upozor-
ňujú, že múzeá nie sú „neutrálnym nosičom historického príbehu“, 
ale možno ich chápať ako „komplexný organizmus“, ktorého prvky je 
potrebné odhaliť. Z obsahového hľadiska môže ísť o sledovanie histo-
rických medzníkov, ktoré výstava prezentuje či sledovanie jednotliv-

inovovany-svp-2.stupen-zs/clovek-spolocnost/>	
8	 KRATOCHVÍL,	Viliam:		Múzeum	v	kontexte	koncepčných	zmien	výučby	dejepisu	na	základných	ško-

lách.	In:	Múzeum,	2001,	roč.	47,	č.	3;	BRABCOVÁ,	Alexandra	(ed.):	Múzejná pedagogika.	Bratislava	
:	Slovenské	národné	múzeum,	2013.
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cov a spoločenských skupín, ktoré v expozícii figurujú, ako aj tých, 
ktoré v nej absentujú. Vďaka takémuto prístupu je možné žiakom, 
okrem iného, priblížiť kritickú teóriu múzeá alebo tzv. new musealo-
gy, ktorá sa objavila v západnej Európe a USA v posledných decéni-
ách, pričom upriamila pozornosť na to, že muzeologické praktiky nie 
sú neutrálnym jazykom, ktorý umožňuje jednoduché vystavovanie 
predmetov ale, že múzeum môže byť inštitúciou šíriacou selektívne 
naratívy a ideologizujúce pohľady na spoločnosť.9 V našom kontexte, 
ako to uvádzajú aj autori publikácie, možno tento pohľad manifesto-
vať na niektorých expozíciách spred roku 1989 či na socialistickom 
fenoméne siení/izieb revolučných tradícií. Návody a analytické otáz-
ky, ktoré autori ponúkajú, sú v tomto smere veľmi vhodné. Medzi 
predstavené vzdelávacie situácie patria, už aj v našom kontexte po-
merne známe, múzejné kufríky či edukačné prechádzky v exteriéri. 
Predstavená je aj všeobecná možnosť dlhodobej projektovej edukácie 
v múzeách postavenej na práci so širokou pramennou bázou, pričom 
jej dôležitým aspektom je, aby „účastníci mali možnosť ovplyvniť formu 
výstupu a nie iba postupovať podľa dopredu vytvoreného harmonogra-

mu“. (s. 48) Situácia s názvom „Tu bude múzeum“ pôsobí na prvý po-
hľad ako konkrétne napasovaná na bývalý koncentračný tábor Lety 
u Písku, avšak jej potenciál je širší a môže byť veľmi dobrým uvede-
ním do problematiky múzejníctva, ale aj do konkrétnej témy, regiónu 
či lokality. Situácia s názvom „Zlodej v múzeu“ približuje zaujímavé 
možnosti návštevníckej introspekcie. Situácia „Premeny zobrazova-
nia“ je príkladom zaujímavej aktivity s obrazovými prameňmi, ktorú 
je však možné bez problémov realizovať aj v triedach a nevyužíva 
naplno potenciál múzeí a ich zbierok, čo platí aj o aktivite „Zaniknuté 
expozície“ využívajúcej fotografie, libretá či katalógy. 

V závere publikácie sú uvedené využiteľné zdroje digitalizovaných 
historických prameňov a orientačný zoznam literatúry. Autori po-
skytli veľkorysý priestor pre vlastné poznámky edukátora, ktorý sa 
nachádza na konci knihy, ako aj pri každej zo situácií a prispieva tak 
ku komfortu používateľa tlačenej verzie metodiky. 

Všetkých desať edukačných situácií je veľmi podnetných, sú kon-
kretizované a niekedy vybavené analytickými otázkami, ktoré môžu 
výrazne napomôcť učiteľovi či múzejnému pracovníkovi, ktorý by ich 
chcel prispôsobiť svojim potrebám. K tomu je potrebná istá kreativi-
ta, skúsenosť a schopnosť zabezpečiť pozornosť a disciplínu žiakov. 

9	 ORIŠKOVÁ,	Mária	(ed.):	Efekt múzea: predmety, praktiky, )publikum. Antológia textov anglo-americ-
kej kritickej teórie múzea.	Bratislava	:	Vysoká	škola	výtvarných	umení,	s.	11.
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Napriek tomu, že autori nepracujú s konceptom Bloomovej taxonó-
mie, je zrejmé, že predstavené situácie cielia na jej vyššie úrovne. 
Pri tematickom zameraní aktivít sa autori nepokúšali o ich tematické 
ukotvenie v dejepisných kurikulárnych dokumentoch, čo nemusí byť 
vnímané ako apriórne negatívum, môže to však niektorých edukáto-
rov zmiasť. Je potrebné oceniť, že autori do jednotlivých vzdelávacích 
situácií implementovali aj potenciálne využitie súčasných moderných 
technológií.  Vyčítať metodike, že sa nevenuje potenciálu návštev-
nícky obľúbených hradov, zámkov či pevností by vzhľadom na jej 
zameranie na súčasné dejiny nebolo korektné. Vyspelú publikáciu 
Metodika edukace soudobých dějin v muzeu, ktorá svojím obsahom 
naplnila zámery autorov, možno jednoznačne privítať s prianím, aby 
sa dostala k mnohým učiteľom a múzejným pracovníkom, čomu 
môže výrazne dopomôcť aj to, že jej elektronická verzia je k dispozícii 
na voľné stiahnutie na stránkach ÚSTR.10

10	 Publikácia	 je	 dostupná	 na	 internete:	 <https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/METODI-
KA_digital.pdf>
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SPRÁVY



Konferencia s medzinárodnou účasťou Staré příběhy čes-
ké, konanej k pocte Aloisa Jiráska, 22. júna 2022

Pavol Matula

Dňa 22. júna 2022 sa v Prahe uskutočnila konferencia s medziná-
rodnou účasťou Staré příběhy české, konanej k pocte Aloisa Jiráska. 
Pôvodne sa mala konať skôr, ale pre zlú pandemickú situáciu bola 
preložená. Odzneli na nej desiatky referátov zameraných na osobnosť 
a dielo Aloisa Jiráska. 

Konferenciu organizovala Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pe-
dagogickej fakulty Karlovej Univerzity. Výstupy z konferencie budú 
publikované v recenzovanom odbornom časopise Marginalia histori-
ca v aktuálne pripravovanom monotematickom čísle. Časopis vydáva 
Pedagogická univerzita Karlovej Univerzity. 

Konferencia bola jednodňová. Doobedu na nej v rámci prvého blo-
ku Vyprávět historii I (predsedajúcí Petr Koura) odzneli referáty s ná-
zvami: Příběhy dávného času – Staré pověsti české dnes (Petr Char-
vát) a Souputníci Jirásek a Winter aneb Příběhy historické a příběhy 
z historie (Věra Brožová). V druhom bloku Ohlasy a interpretace I 
(predsedajúcí Petr Charvát) to boli Pobělohorská historická traumata 
a Jiráskovo Temno (Jiří Mikulec), Alois Jirásek a ilustrátoři jeho díla 
(Vít Vlnas), Alexandr Stich a „jeho“ Alois Jirásek (Ivana Čornejová) 
a Jiráskovská akce projevem reakce? Paradoxy interpretace Jirásko-

va díla v padesátých letech (Vojtěch Čurda). V treťom bloku Ohlasy 
a interpretace II (predsedajúcí Jiří Pokorný) išlo o referáty: Reflexia 
osobnosti a diela A. Jiráska v slovenských dobových periodikách do 
roku 1918 (Miriam Viršinská), Reflexia osobnosti a diela A. Jiráska 
v slovenských dobových periodikách po roce 1918 (Pavol Matula) a Te-

levizní F. L. Věk ve věku restauračního režimu takřečené normalizace 
(Ivan Klimeš).

Poobede konferencia pokračovala blokom Jirásek ve veřejném 
prostoru I (predsedajúcí Vít Vlnas) s príspevkami Pobera z Lomu, 
nemám kam domů. Recepce Aloise Jiráska v době Protektorátu (Petr 
Koura), Romanopisec za katedrou. Pedagogická kariéra Aloise Jiráska 
(Magdaléna Šustová) a Litomyšl, Praha, Hronov – tři figurální pomníky 
Aloise Jiráska (Jan Šindelář). V následnom bloku Vyprávět historii II 
(predsedajúca Magdaléna Pokorná) odzneli referáty s názvami: Jirá-

sek a Chodsko – historie a paměť (Eduard Maur), Národní historický 
román a národní společnosti ve střední Evropě 19. století (Miroslav 
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Hroch) a Krakonoš v cizích službách. Pohádkové drama Pan Johanes 
v kontextu německé krakonošovské literatury počátku 20. století (La-
dislav Futtera). V bloku Jirásek ve veřejném prostoru II (predsedajúca 
Ivana Čornejová) to boli príspevky: Alois Jirásek jako prvorepublikový 
politik (Filip Jiroušek), Nadační fond Filipa Čermáka Tuchoměřického 
pro podporu spisovatelů a vědců a Alois Jirásek (Helena Chalupová) 
a Jiráskův Hronov (Jiří Pokorný). 

Následne konferencia venovaná Jiráskovi plynulo prešla do wor-
kshopu pre učiteľov Jirásek v dnešní škole (viedol Tomáš Mikeska).

Konferencia priniesla mnoho zaujímavých pohľadov na osobnosť 
Aloisa Jiráska a jeho dielo, vrátane presahu do súčasnosti i prienik 
do televízie, filmu a verejného priestoru. Dúfame, že v podobných za-
ujímavých a prínosných podujatiach bude Katedra dějin a didaktiky 
dějepisu Pedagogickej fakulty Karlovej Univerzity aj naďalej pokra-
čovať.   
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Za profesorom Júliusom Bartlom

V utorok  19. apríla 2022, deň po Veľkonočnom pondelku, v skorých 
ranných hodinách zomrel významný slovenský archivár, historik 
a vysokoškolský pedagóg profesor Július Bartl, zakladateľ a dlhoroč-
ný vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komen-
ského. O necelý mesiac by sa dožil 85 rokov.

Keď bola v roku 1992 obnovená na Pedagogickej fakulte UK Ka-
tedry slovenských a všeobecných dejín, jej prvým vedúcim sa stal 
Július Bartl. Bolo to v euforickom období po Nežnej revolúcii, keď 
Pedagogickú fakultu UK ako rešpektované vedecké a pedagogické 
pracovisko budoval už legendárny dekan Miroslav Bažány, ktorý sa 
vrátil po roku 1989 na Slovensko a predtým pôsobil na rôznych pra-
coviskách v zahraničí.  Július Bartl v spolupráci s vedením fakulty 
vytvoril koncepciu katedry,  pozval jej prvých pracovníkov a v ďalších 
rokoch sa mu podarilo vybudovať z katedry rešpektované vedecké 
a pedagogické pracovisko.  V roku 1994 bol habilitovaný za docenta 
a v roku 2004 menovaný za profesora. 

Tieto udalosti (obnovenie katedry 1992 atď.) zastihli Júliusa Bartla 
už po päťdesiatke.  Narodil sa v roku 1937 v Žiline.  Bol absolventom 
Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde v roku 1959 úspešne ukon-
čil štúdium histórie a archívnictva.  Následne pracoval v Štátnom 
archíve v Bratislave a neskôr sa stal vedúcim Archívu Univerzity Ko-
menského.  Jeho počiatočný pracovný rozlet v 60. rokoch 20. storočia 
zabrzdili udalosti v rokoch 1968 – 1969. Až po Nežnej revolúcii v roku 
1989 začala jeho ďalšia kariéra. Ešte ako vedúci Archívu Univerzity 
Komenského začal externe prednášať na Katedre slovenských de-
jín a archívnictva FF UK, stal sa členom komisie pre štátne skúšky. 
A v roku 1992 sa stal vedúcim Katedry slovenských a všeobecných 
dejín Pedagogickej fakulty UK. 

Jeho činnosť v tomto období bola veľmi pestrá. Bol členom Ve-
deckej archívnej rady Ministerstva vnútra SR, členom Spoločnej 
celoslovenskej odborovej komisie doktorandského štúdia, členom 
Slovensko-maďarskej komisie historikov, funkcionárom Slovenskej 
historickej spoločnosti pri SAV, zasadal vo výbore Historického odbo-
ru Matice slovenskej, bol členom Ústrednej predmetovej komisie pre 
vyučovanie dejepisu pri Štátnom pedagogickom ústave atď.

S Julkom Bartlom som sa prvý raz stretol na zasadnutí Sekcie 
pre hospodárske dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 
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niekedy v roku 1990. Na prvý pohľad ma zaujal tým, že bol elegantne 
oblečený, žoviálny, vždy pripravený diskutovať na mnohoraké odbor-
né otázky. Bol mimoriadne rečnícky disponovaný, svojím prejavom 
vedel upútať a zaujať. To som ešte pochopiteľne nevedel, že v roku 
1995 už budeme spolu pracovať na Pedagogickej fakulte UK. Ako 
môj šéf, vedúci katedry, ale aj ako vedecký a pedagogický pracovník 
bol vždy pedantný, ako sa hovorí „stará škola“. Prijímacie pohovory, 
štátne záverečné skúšky či iné vedecké a pedagogické podujatia vedel 
„slávnostne“ zorganizovať, nikdy nič „neodflákol“. Na jeho fundované 
a zaujímavé prednášky a semináre si naši absolventi aj po dlhých 
rokoch dobre pamätajú. 

Na Pedagogickej fakulte UK sa prof. Bartl začal hlbšie zaoberať 
problematikou výučby dejepisu.  V roku 1997 publikoval Úvod do 
štúdia dejepisu pre vysokoškolských študentov pripravujúcich sa na 
povolanie učiteľov dejepisu.  Bol to významný krok vpred vo výučbe 
daného predmetu, keďže dovtedy sa aj na Slovensku používali len 
rôzne české príručky. Zapojil katedru do vydávania gymnaziálnych 
učebníc, ktoré boli potom publikované vo viacerých vydaniach. Za-
ujímavým projektom, ktorý katedra zrealizovala v spolupráci s pra-
covníkmi Historického ústavu SAV i iných pracovísk, bol Lexikón 
slovenských dejín, ktorý vyšiel vo viacerých vydaniach a navyše 
aj v nemeckej, anglickej a maďarskej mutácii. 

Počas svojho plodného života bol odmenený mnohými oceneniami, 
získal viacero pamätných medailí Ministerstva vnútra SR, bronzovú, 
striebornú i zlatú medailu Univerzity Komenského, ceny Slovenského 
literárneho fondu. Je laureátom ceny Daniela Rapanta, čestným čle-
nom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.  Jeho pedagogický, 
vedecký, sčasti aj súkromný život bol spracovaný v zborníku Vita his-

toriae dedicata, ktorý vydala Univerzita Komenského pri príležitosti 
jeho 80. narodenín v roku 2018. V zborníku sa nachádza aj komplet-
ná personálna bibliografia jubilanta.

Ešte treba špeciálne spomenúť, že Július Bartl bol  známy ako 
odborník na žigmundovské obdobie.  Sem možno zaradiť štúdiu o po-
čiatkoch vlády Žigmunda Luxemburského, ktorá bola publikovaná 
aj v angličtine.  Ďalej štúdie o poľsko-uhorských vzťahoch v prvej tre-
tine 15. storočia, analýzu dekrétov Žigmunda Luxemburského z roku 
1405 i zhrňujúcu štúdiu publikovanú v nemčine o úlohe Bratislavy 
na prelome 14. a 15. storočia. Okrem početných štúdií vydal v roku 
1996 vo vydavateľstve Rak v rámci série Portréty popularizačnú kniž-
ku Žigmund Luxemburský. V roku 2001 vyšla v rámci série prekla-
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dov historických prameňov, ktoré vydávalo Literárne informačné 
centrum, publikácia Prvý cisár na uhorskom tróne. Slovensko v čase 
polstoročnej vlády uhorského, českého, lombardského a nemeckého 
kráľa a rímskeho cisára Žigmunda Luxemburského, syna Karola VI. 
Bartl bol vedúcim autorského kolektívu (spoluautori Daniela Dvořá-
ková, Ján Lukačka, Tomáš Lukačka a Július Sopko). Július Bartl bol 
aj členom vedeckej rady celej predmetnej edície (Pramene k dejinám 
Slovenska a Slovákov). 

V decembri minulého roku (2021) Július Bartl oslávil 60. výročie 
manželstva s historičkou Alenou Bartlovou. Vychovali dve deti – syna 
MUDr. Igora Bartla a dcéru právničku Katarínu Manczalovú. Radosť 
mu robilo šesť vnúčat a štyri pravnúčatá.

S profesorom Bartlom sme sa rozlúčili 22. apríla 2022 v Bratisla-
ve v obradnej sieni Pieta. Medzi účastníkmi pohrebu bolo množstvo 
kolegýň a kolegov z archívov, univerzít, vedeckých ústavov i múzeí.  
V mene všetkých sa s ním rozlúčil profesor Róbert Letz. 

Miroslav Kamenický

Zomrel historik Mgr. Ivan Stodola

Začiatok mája tohto roku priniesol Katedre histórie na Pedagogickej 
fakulte UK smutnú správu. Krátko pred svojimi nedožitými 35. naro-
deninami 8. mája 2022 zomrel jej doktorand Mgr. Ivan Stodola.  

Narodil sa v Banskej Bystrici 15. júla 1987, no vzťah k histórii 
ho priviedol do Bratislavy na Filozofickú fakultu Univerzity Komen-
ského, kde v  rokoch 2005 – 2011 vyštudoval vedný odbor učiteľstvo 
akademických predmetov história – filozofia. Po získaní absolvent-
ského diplomu pôsobil do roku 2018 ako učiteľ dejepisu, občianskej 
náuky a psychológie na Škole pre mimoriadne nadané deti a gym-
náziu na Teplickej ulici v Bratislave. Jeho pedagogické schopnosti 
i osobné kvality boli študentmi vysoko cenené, čo sa prejavilo aj na 
ich obrovskej účasti pri poslednej rozlúčke. 

Túžba po ďalšom vzdelávaní ho v roku 2018 viedla do Veľkej Bri-
tánie a Francúzska, kde strávil viac ako rok zdokonaľovaním úrov-
ne svojej angličtiny a francúzštiny, čo vnímal ako predprípravu na 
doktorandské štúdium didaktika dejepisu. Nastúpil na neho v sep-
tembri 2020 s témou Vzdelávacia funkcia múzea v kontexte výučby 
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regionálnych dejín. Prvé výsledky zhrnul v práci k dizertačnej skúške 
o poldruha roka neskôr. Nevenoval sa však iba didaktickým témam. 
Ako potomok významných predkov (bol pravnukom menovca, vý-
znamného slovenského dramatika)  zameral na jedného z nich aj svoj 
výskumný záujem. V našom časopise Verbum historiae publikoval 
v číslach 2/2021 a 1/2022 štúdie o osobnosti Kornela Stodolu. Po-
dieľal sa tiež na riešení projektu KEGA vysokoškolská učebnica Deji-
ny strednej Európy od 15. do 20. storočia. 

Jeho činnosť sa však neobmedzovala iba na dejiny. V duchu ma-
sarykovskej drobnej práce sa ako človek so silným sociálnym cítením 
podieľal na mnohých aktivitách podporujúcich upevnenie demokra-
cie a spoločenskej solidarity. Po začiatku vojny na Ukrajine (24. 2. 
2022) nezištne poskytol strechu nad hlavou šiestim ukrajinským že-
nám a deťom, ktoré u neho bývali dva mesiace. Bol tiež organizáto-
rom amatérskych šachových turnajov a účastníkom súťaží v trojboji 
a behu. Česť jeho pamiatke!

Pavol Matula
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