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Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej (za/. 7997 v Martine) pod
poruje záujemcov o genealógiu, heraldiku a príbuzné disciplíny, osobitne tých, ktorí skúmajú pôvod 
a príbuzenské vzťahy slovacikálnych rodín a osobností. Za týmto účelom poskytuje konzultácie, organi
zuje vedecké a vzdelávacie podujatia, vydáva periodikum Genealogicko-heraldicky hlas a ďalšie 
publikácie, pripravuje rôzne výskumno-zberatel'ské akcie, buduje vlastnú knižnicu a archív. 

Spoločnosť je otvorená pre domácich i zahraničných členov. Členstvo (individuálne alebo kolek
tívne) vzniká po zaregistrovaní vyplnenej prihlášky a zaplatení členského príspevku na príslušný 
kalendárny rok (100 Sk, pre študentov a dôchodcov 50 Sk, pre členov z ČR 120 Sk). 

Prihlášky a prípadné otázky posielajte na adresu: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
pri Matici slovenskej, Novomeského 32, 036 52 Martin. Telefón: 0842-313 71, klapka 459. Fax: 0842-
-331 88. Členské príspevky a finančné dary možno poukazovať na účet spoločnosti vo VÚB Martin 
č. 17237-362/0200. 



NA NOVÉ ZAČIATKY 

„A Búh, uvidi-li té úprimného délníka, 
posilni té. " 

J. A. Komenský 

Vážení priatelia, 

v roku 1996, v jubilejnom roku existencie našej spoločnosti, vyvrcholili viaceré 
úsilia v oblasti slovenskej genealógie a heraldiky. Ešte v období prednovembrového 
Československa sa slovenski i českí genealógovia a heraldici pokúšali vytvoriť silnú 
ústrednú organizáciu, s ktorou by prenikli aj na medzinárodné fóra. Kým českým 
kolegom sa podarilo vybudovať niekoľko regionálnych spoločností s väčšími-menšími 
úspechmi v celoštátnom merítku, u nás sme po nevydarenom pokuse v r. 1985 zostali 
bez vlastnej organizácie. Po novembri 1989 niektoré kluby v Českej republike de facto 
zanikli. Niektoré vytrvali a popri dalších, novovzniknutých, v rôznych podmienkach 
a s rôznymi výsledkami pokračujú vo svojej činnosti, avšak naďalej izolované od diania 
v zahraničí. U nás v r. 1991 spojili svoje sily najlepší reprezentanti genealógie a heraldiky 
na pôde Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosi pri Matici slovenskej. Táto sa 
už od prvých dni svojej existencie hlásila k medzinárodnej spolupráci. Zakrátko nad
viazala čulé kontakty s desiatkami zahraničných partnerov, stala sa členom Federácie 
rodinno-historických spoločností so sídlom vo Veľkej Británii, neskôr tiež americkej 
Federácie východoeurópskych rodinnohistorických spoločností. Koncom leta 1996 bola 
ako prvá a zatiaľ jediná spoločnosť z bývalého Československa prijatá za člena Medzi
národnej genealogickej a heraldickej konfederácie. Tento akt symbolicky naplnil niek
toré úsilia spred r. 1989. 

O niekoľko dní neskôr (7.-9. septembra 1996) sa v Trenčíne uskutočnilo sympó
zium Heraldika na Slovensku, ktorým sme si o.i. chceli pripomenúť malé jubileum 
SGHS MS. V Trenčíne sa zišli desiatky našich priaznivcov z rôznych miest Slovenska. 
Prišli nás pozdraviť kolegovia z Českej republiky, delegácie a zástupcovia partnerských 
organizácií z Poľska a Maďarska. Tento záujem sme neočakávali a milo nás prekvapil. 
Spoločne sme sledovali maratón rokovaní, spoločne otvárali stálu heraldickú expozíciu 
na Trenčianskom hrade (tiež zavŕšila niektoré naše snahy - 5-ročné putovanie podobnej 
výstavy, ktorá sa medzičasom prechodne usídlila v zámorí), spoločne sme uvažovali 
o postavení našich organizácii a ďalšej spolupráci. Tieto stretnutia nám opäť potvrdili, 
že naša spoločnosť má dobré meno a mnoho priaznivcov aj v zahraničí. 

V Trenčíne pokračovali tiež rokovania so zástupcami Matice slovenskej, týkajúce 
sa nedoriešeného vzájomného vzťahu. Koncom októbra vyústili do podpísania dohody 
o transformácii SGHS MS na vedecký odbor Matice slovenskej (v plnom znení ju 
uverejňujeme v prílohe). Nové vzťahy môžu priniesť určité zlomy v našej doterajšej 
činnosti. Veríme však, že pôjde o pozitívne zmeny a že touto dohodou sa otvára obdobie 
nového rozmachu našej spoločnosti. 

Tak teda na nové začiatky, priatelia! 

Milan Sišmiš 
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PO PIATICH ROKOCH 

Zišli sme sa, aby sme si slávnostne pripomenuli päť rokov existencie našej 
genealogicko-heraldickej spoločnosti. Jej založenie i fungovanie prišlo v pravý čas. 
Podmienky organizovanej činnosti na celom Slovensku nastali skutočne až pred piatimi 
rokmi - až r. 1991. 

Určite málokto z nás vie, že prvý pokus o vznik Sekcie pre heraldiku, genea
lógiu, sfragistiku a vexilológiu sa uskutočnil už pred 11 rokmi - v r. 1985, a to v rámci 
Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Iniciátorom bol nebohý Roman Zelenay, 
ktorý veľmi túžil po tom, aby sa Slovensko stalo členom zahraničných spoločností. Bolo 
to možné iba pod podmienkou, že u nás bude pôsobiť jedna celoštátna organizácia 
pestujúca heraldiku a s ňou bezprostredne súvisiace disciplíny. Takáto spoločnosť v 80-
-tych rokoch nejestvovala totiž ani v Čechách. 

V návrhu na ustanovenie Heraldicko-genealogickej sekcie pri Slovenskej histo
rickej spoločnosti, datovanom 1. januára 1985 a adresovanom predsedníctvu SAV, 
konkrétne členovi korešpondentovi Miroslavovi Kropilákovi, sme založenie sekcie 
odôvodňovali takto: 

"Už päť rokov vyvíja pozitívnu činnosť v tejto oblasti Heraldická komisia pri 
Ministerstve vnútra SSR, ktorá sa však zameriava iba na usmerňovanie mestskej heral
dickej tvorby na Slovensku. V súčasnosti sa pociťuje výrazná potreba rozšíriť prácu 
v oblasti heraldiky i na ďalšie druhy erbov, ako aj na oblasť vedeckého pestovania 
genealógie, a to nielen v súvislosti s rodovými erbami, ale aj s výskumom ostatných 
sociálnych skupín spoločnosti, ktorých výsledky sú nevyhnutné tak pre slovenskú histo
riografiu, ako aj pre príbuzné vedné odbory (napr. pre dejiny umenia, literárnu 
i technickú históriu) a pre také diela celospoločenského významu, ako je napr. pripravovaný 
Biografický slovník, či všetky ostatné diela encyklopedického charakteru. " 

V návrhu sme pokračovali textom: "V Českej socialistickej republike sa už vyše 
20 rokov pestuje genealogicko-heraldické bádanie v početných kluboch a spolkoch, ktoré 
pracujú väčšinou pri Domoch kultúry ROH, múzeách a pri iných organizáciách vlas
tivedného charakteru. Z ich radov vychádzali a vychádzajú neustále požiadavky, aby 
sa podobná činnosť rozvinula aj u nás na Slovensku. Ak však heraldicko-genealogické 
bádanie na Slovensku má plniť to poslanie, ktoré od týchto vedných disciplín očakáva 
(nasleduje neodmysliteľná formulka) marxistická historiografia, musí mať jednu organi
začnú základňu celoslovenského charakteru. 

Podobné sekcie existujú i v zahraničí, ktoré sú aj členmi Medzinárodnej genea
logickej federácie so sídlom vo Švajčiarsku. Táto organizácia ", písali sme v našom 
návrhu, "už niekoľkokrát prejavila iniciatívu o zapojenie Československa do jej prác, 
avšak ani v Čechách, ani na Slovensku zatiaľ nejestvuje z organizačného hľadiska 
zodpovedajúci partner". Táto posledná veta bola v celom návrhu najpodstatnejšia. 
V žiadosti sme pokračovali ešte s vytypovaním členskej základne sekcie, ako aj cieľov 
jej práce (celý text návrhu publikujeme v prílohe - pozn. red.). 

Predsedníctvo Slovenskej historickej spoločnosti nebolo týmto návrhom nadšené, 
napriek tomu ho odsúhlasilo. Vzápätí mi jej predseda Miroslav Kropilák dobromyseľne 
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pošepkal, aby sme žiadnu činnosť nevyvíjali, že pestovanie heraldiky a genealógie 
v rámci historickej spoločnosti nie je želateľné. 

Zmena v hodnotových kritériách, ktorá nastala po nežnej revolúcii, nevyústila 
hneď do revitalizácie myšlienky založiť celoštátnu heraldicko-genealogickú spoločnosť. 
V rámci našich disciplín sme sa v tom čase najintenzívnejšie zaoberali štátnou sym
bolikou. Pochopiteľne, po práve spomenutých prvých skúsenostiach so založením 
spoločnosti nikoho z nás ani len nenapadlo, aby sme sa v novej situácii o priazeň 
uchádzali v historickej spoločnosti. V tejto súvislosti je potrebné vedieť, že v tom čase 
už mali veľký spoločenský dosah prvé zväzky práve vychádzajúceho Slovenského 
biografického slovníka, ktorý svojim obsahom nielen že stál aj na genealogickom 
výskume, ale súčasne genealogické bádanie aj provokoval. Nebývalá aktivita Matice 
slovenskej a jej organizačná sieť po celom Slovensku celkom logicky vyústili do obnovy 
myšlienky založiť celoštátnu genealogicko-heraldickú spoločnosť práve pri Matici slo
venskej. 

Pohľad na účastníkov trenčianskeho heraldického sympózia (vl'avo v popredí sedia 
zástupcovia Poľskej heraldickej spoločnosti z Varšavy). 

Počiatky spoločnosti neboli až také nesmelé či skromné, ako sa to zvykne 
o prvých krokoch novej organizácie uvádzať. Členská základňa bola od samého začiatku 
pomerne veľká, neustále narastala a aj dodnes narastá. Aj jej činnosť bola od začiatku 
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rozsiahla. Začala prednáškami, predovšetkým v Martine, ale súčasne aj v Trenčíne. 
Počiatky intenzívnej činnosti spoločnosti sú veľmi úzko spojené s menami dvoch Milanov 
Šišmišovcov - otca pôsobiaceho v Trenčianskom múzeu a syna, pracovníka Biografické
ho ústavu Matice slovenskej v Martine. Obaja sú dodnes najaktívnejší organizátori 
genealogicko-heraldického výskumu v rámci spoločnosti a najaktívnejší jej propagátori. 
(Ako prejav vďaky by som poprosil o potlesk.) 

Matica nám zabezpečila celoštátnu pôsobnosť a finančne pomohla vydávať vlast
né periodikum Genealogicko-heraldický hlas, ktorý vymieňame s časopismi 40 
genealogických, heraldických, vexilologických spoločností a s 20 ďalšími krajanskými 
organizáciami. Pravidelne vychádzajúci časopis spoločnosti považujem za najvýznamnejší 
jej čin. Hlas je predovšetkým organizátorom vedeckého bádania v oblasti genealógie, 
nepriamo dvíha úroveň genealógov, a to nielen amatérov, ale aj profesionálov. Hodnota 
príspevkov z roka na rok rastie. Rozširuje sa tematický záber bádania. Čo však považujem 
za najvýznamnejšie poslanie Hlasu - je jeho trvalé svedectvo o existencii a o činnosti 
našej spoločnosti. Nech by boli osudy našej spoločnosti akékoľvek, ostáva nezvratným 
faktom, že vďaka Hlasu sa o jej existencii bude vedieť. A aj keby spoločnosť náhodou 
zanikla, Hlas bude inšpirátorom na znovuzrodenie organizovaného záujmu o genealógiu 
a heraldiku. 

Toto konštatovanie nie je z mojej strany prejav pesimizmu. Ba práve naopak, 
prejav veľkého optimizmu. Veď si len uvedomme, že genealogické bádanie na Slovensku 
naozaj vôbec nejestvovalo. Rovnako aj heraldiku nám pestovali predovšetkým cudzí 
bádatelia. Naša spoločnosť s jej všetkými už aj doterajšími, iba 5 rokov trvajúcimi 
aktivitami sú zárukou, že prinajmenej tieto dve základné disciplíny na Slovensku sa už 
nikdy neprestanú pestovať. Vedecké bádanie v nich môže už iba ochabnúť, prípadne 
sa môže na krátku dobu prerušiť, ale už nikdy sa nezastaví. 

Teraz sme vo veľkom rozlete. Pri tomto prvom, hoci i veľmi malom jubileu, si 
predsa len pripomeňme aspoň tie najvýznamnejšie podujatia našej spoločnosti: 

- od jej založenia (od 26. októbra 1991) sa uskutočnilo 5 celoslovenských 
zhromaždení spoločnosti, ktoré mali vždy aj blok odborných prednášok a diskusií; 

- počas celých 5 rokov spoločnosť spoluorganizovala odborné semináre o viacerých 
významných rodoch pôsobiacich v slovenskej kultúre (napríklad seminár o Hroboňov-
coch, Mičátkovcoch, Galandovcoch a Paulínyovcoch); 

- v r. 1993 sme boli spoluorganizátormi vedeckého sympózia na tému Najstaršie 
rody na Slovensku. Uskutočnilo sa v Častej-Papiernické a o rokovaní vyšiel aj samostatný 
zborník; 

- rovnako od vzniku spoločnosti organizujeme prepis náhrobných nápisov. Dosiaľ 
sa ich prepis uskutočnil v 37 lokalitách na Slovensku a v jednej v zahraničí. Ide o prepis 
náhrobkov nachádzajúcich sa na slovenskom cintoríne v Tótkomlóši v Maďarsku; 

- jedným z najvýznamnejších podujatí spoločnosti bola súťaž o najlepšiu genea
logickú prácu roka. Uskutočnila sa vlani. Súťažili 19 autori s 19 prácami. Podrobná 
správa o nej je uverejnená v poslednom čísle Hlasu. Súťaž sme sa rozhodli opakovať 
každé tri roky; 

- členovia našej spoločnosti sa doteraz zúčastnili na 5 medzinárodných podu
jatiach v zahraničí: na seminári rumunských heraldikov v Oradei, na 4. vedeckej 
heraldickej konferencii vo Ľvove, na 16. medzinárodnom vexilologickom kongrese vo 
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Varšave, na 10. medzinárodnom heraldickom kolokviu v Krakove a na 22. medzinárod
nom kongrese genealogických a heraldických vied v Ottawe; 

- ústredie spoločnosti permanentne poskytuje konzultácie a rady laickým genea-
lógom zo Slovenska, krajanom i početným odborným záujemcom zo zahraničia; 

- už od r. 1992 máme styky a sme členmi Federácie rodinno-historických 
spoločností z Veľkej Británie, od jari tohto roku tiež vo Federácii východoeurópskych 
rodinno-historických spoločností so sídlom v americkom St. Paul. Prostredníctvom 
dvoch členov výboru sme v styku s Medzinárodnou heraldickou akadémiou. 

Čo dodať na záver? V súčasnosti naša spoločnosť eviduje 343 svojich členov. 
Z nich je 289 inidivduálnych a 54 kolektívnych. Máme troch čestných členov. Sú nimi 
akad. maliar Ján Švec, zakladateľská osobnosť heraldickej kresby na Slovensku, ktorý 
ako prvý nakreslil obrovské množstvo mestských, obecných, cechových a rodových 
erbov. R. 1968 navrhol pre Československo aj federálny znak. Druhým čestným členom 
je pán Vladimír Markl z Ostravy, ktorý nám dlhé roky poskytoval priestor na prezentáciu 
našich vedeckých výsledkov v rámci pravidelne sa konajúcich celoštátnych stretnutí 
genealógov a heraldikov v Ostrave a neustále propaguje našu činnosť v Českej republike; 
tretím čestným členom našej spoločnosti je pán Andrej Grečylo, významný ľvovský 
heraldik, ktorý nás dostal do povedomia historickej verejnosti Ukrajiny. Umožnil, aby 
sme na Ukrajine prezentovali našu heraldickú tvorbu, osobitné číslo ukrajinského 
heraldického časopisu venoval iba Slovensku, sme s ním v neustálom pracovnom 
kontakte. 

Členská základňa našej spoločnosti je taký obrovský mozgový potenciál, ktorý 
musí imponovať najmä historikom a pracovníkom v pomocných vedách historických. 
Entuziazmus, ktorý vkladajú do svojho koníčka musí priťahovať k spolupráci aj ďalších 
ľudí z okolia ich pôsobiska. 

Naša činnosť je momentálne už taká rozsiahla, že začneme rokovať s Maticou 
slovenskou, aby sa Genealogicko-heraldická spoločnosť stala jedným z jej vedeckých 
odborov. Máme v programe pokračovať vo všetkých rozbehnutých aktivitách. Chceme 
veľmi intenzívne pracovať na riešení nových vedeckovýskumných úloh zameraných na 
oblasť genealógie, heraldiky a príbuzných vedných disciplín. Budeme pripravovať bib
liografiu slovacikálnej genealogickej a heraldickej produkcie. Osobitnú pozornosť budeme 
venovať štúdiu heraldických pamiatok a genealogických prameňov v rozsiahlych fon
doch Matice slovenskej. Zintenzívnime genealogické a heraldické aktivity medzi kra
janmi v zahraničí. 

Som presvedčený, že tieto naše predsavzatia sú reálne a teda veľká perspektíva 
genealogického i heraldického bádania na Slovensku je zabezpečená. Po piatich rokoch 
budeme znovu bilancovať. Chcem veriť, že úspešne. 

Vážení prítomní, v tento slávnostný deň si určite všetci želáme, aby sa naše 
disciplíny naďalej rozvíjali aspoň tým tempom, aké sme nabrali v uplynulom časo
vom úseku. Držme si vzájomne palce, aby sme svoj prekrásny program naozaj spl
nili. 

(Príhovor Prof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc. pri príležitosti 5. výročia založenia 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti dňa 7. septembra 1996 v Trenčíne) 
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ŠTÚDIE-ČLÁNKY 

VIEDENSKÝ VOJENSKÝ ARCHÍV 
A JEHO PRAMENE S OSOBITNÝM ZRETEĽOM 

NA SLOVACIKÁLNY GENEALOGICKÝ VÝSKUM 
Christoph Tepperberg 

1. Viedenský vojenský archív a jeho význam pre genealogický výskum 

Začiatky rakúskeho vojenského archívnictva sa datujú rokom 1711, keď cisár 
Jozef I. na naliehanie vtedajšieho predsedu vojenskej dvorskej rady princa Eugena 
Savojského zamestnal prvého "archivária" archívu tejto rady. Avšak až v roku 1801 
za cisára Františka II. došlo na návrh generalissima arcivojvodu Karola k založeniu 
vlastného c.-k. vojenského archívu. Tento sa stal v priebehu 19. storočia ústredným 
vojenským archívom monarchie a centrom výskumu vojenských dejín Rakúsko-Uhor-
ska. Od roku 1945 je Vojenský archív (Kriegsarchiv) oddelením Rakúskeho štátneho 
archívu (Ôsterreichisches Staatsarchiv). Dnes uchováva fondy vojenských ústredí, te
ritoriálnych úradov a poľných kancelárií c. (a) k. armády, okrem nich tiež archív c. (a) 
k. vojnového námorníctva, ako aj dôležitú zbierku máp a obrazov. Vojenský archív tak 
poskytuje podklady pre výskum dejín nielen väčšiny európskych štátov, ale aj mnohých 
oblastí v zámorí. 

Vojenský archív bol v rokoch 1801-1905 umiestnený vo viedenskej armádnej 
budove "Am Hof', potom v rokoch 1905-1991 v Stiftových kasárňach a v rokoch 1991-
1993 sa presťahoval do novej ústrednej budovy Rakúskeho štátneho archívu (A-1030 
Wien, Nottendorfer Gasse 2-4). V archíve sa nachádza asi 50 bežných kilometrov (políc) 
archiválií: vyše 650 000 archívnych jednotiek (kartónov, fasciklov, kníh), viac ako 
416 000 máp a plánov a asi 300 000 obrazov. 

Vo všetkých armádach celkom prirodzene hrajú významnú úlohu personálne 
záležitosti. Aj v Habsburskej monarchii sotva existovala rodina, ktorá by sa nejakým 
spôsobom nedostala do styku s armádou. V habsburskom vojsku slúžili rodiny nielen 
zo starého Rakúska a Svätej ríše rímskej. Početní príslušníci c.k. armády pochádzali 
z Holandska, Francúzska, Španielska, Talianska, z katolíckeho Škótska a írska a z celého 
východo- a juhovýchodoeurópskeho priestoru. Vo viedenskom Vojenskom archíve sa 
v koncentrovanej podobe zachovala obsažná písomná produkcia personálnej správy c.k. 
armády. Tejto okolnosti dnes vďačíme za mnohostranné bádateľské možnosti v oblasti 
modernej genealógie, biografistiky, prozopografie a osobitne tiež súkromného rodinno-
historického výskumu. 

Vo všetkých prípadoch je pri štúdiu vo viedenskom Vojenskom archíve potrebná 
dôkladná znalosť nemčiny. Pretože nemčina bola úradným jazykom c.(a)k. armády, aj 
spisy, ktoré sa v archíve nachádzajú, sú z viac ako 90 % napísané po nemecky. Ostatné 
jazyky tohto mnohonárodnostného štátu (čeština, chorvátčina, maďarčina, poľština, 
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rumunčina, slovenčina, slovinčina, srbčina, taliančina, ukrajinčina), iné európske jazyky 
(angličtina, francúzština, ruština, španielčina) a latinčina sa vyskytujú len sporadicky. 

2. Pramene genealogického výskumu 

Pre výskum dejín jednotlivých osôb sa vo viedenskom Vojenskom archíve dajú 
rozlíšiť v zásade dva typy archívnych fondov: 

1. Spisy registratúr vojenských úradov, 
2. Osobné spisy a spisy vzťahujúce sa na osoby. 
V nasledujúcom súpise neuvádzame všetky osobné spisy a úradné archívy, ktoré 

sa nachádzajú vo Vojenskom archíve, ale vedome sa obmedzujeme len na také fondy, 
v ktorých sa dajú očakávať údaje k slovacikálnemu genealogickému výskumu. V rubrike 
"Rozsah" nie sú uvedené exaktné, ale iba približné údaje. V rubrike "Literatúra" 
uvádzame vždy len skrátené citácie; úplné citácie sa nachádzajú v Súpise literatúry (2.3.). 

2.1. Spisy registratúr vojenských úradov 

Spisy úradných registratúr sú východiskom genealogických rešerší neraz pre celé 
pramenné obdobie (1557-1918). Pre výskum do roku 1740 je to dokonca vôbec jediné 
možné východisko. V období pred týmto rokom sa v nich zväčša nenachádzajú osobné 
spisy, ale predovšetkým špeciálne podrobné informácie, napr. o vymenovaniach, 

1. Ústredná budova Rakúskeho štátneho archívu na Nottendorfer Gasse 2 vo Viedni. 
Vojenský archív je jedným z troch oddelení, ktoré sa tu nachádzajú. 
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povýšeniach, vyznamenaniach, sobášoch, penzionovaní, rozsudkoch vojenských súdov 
a o úmrtiach. K týmto informáciám sa dá dopracovať - kvôli starorakúskemu kancelár
skemu a registračnému systému - po únavnom vyhľadávaní v súdobých kancelárskych 
knihách. Pritom pri výskume dôstojníkov a vojenských úradníkov šanca získať nejaké 
údaje je ovela väčšia ako v prípade osôb z mužstva. Z priestorových dôvodov sa tu 
obmedzíme len na predstavenie registratúr dvoch najdôležitejších vojenských ústredí. 

a) Regisíratúra c.k. vojenskej dvorskej rady vo Viedni 
Nemecký názov: Die Registratúr des k.k. Hofkriegsrates in Wien. 
Skratkové označenie: HKR 
Obdobie: 1557-1848 
Rozsah: 5600 kartónov spisov a 12 000 knižných zväzkov agendy. 
Opis: Fond obsahuje písomnú produkciu najstaršieho vojenského ústredia Habsburskej 
ríše od roku 1557 (rok po jeho založení) po zrušenie tohto armádneho úradu v roku 
1848. Spisy fondu sú do veľmi veľkej miery skartované, takže pri výskume často možno 
použiť len knihy agendy (súpisy a protokoly). 
Systém usporiadania: Pri tomto fonde ide o uzavretý rad kancelárskych kníh 
a aktov, pričom jednotlivé spisy sú prístupné prostredníctvom kancelárskych kníh 
(obsahujú indexy a protokoly podľa "starorakúskeho registračného systému"). Spôsob 
usporiadania sa viackrát menil, pričom sa nakoniec presadil rubrikový systém. To 
znamená: v prípade rovnakého alebo podobného obsahu sa spisy ročne zakladajú do 
spoločných vecných skupín. Ide teda o strednú cestu medzi číselnou registráciou (pri 
ktorej sa došlé spisy zakladajú podľa numerus currens) a čistým vecným systémom (pri 
ktorom sa spisy rovnakého alebo podobného obsahu spájajú do "pojmových skupín" 
podľa určitého systému bez ohľadu na rok). 
Údaje o osobách: Rozdielne, vždy podľa problematiky. Pretože v prípade HKR ide 
o ústredný úrad, spisy sa ani zďaleka netýkajú všetkých osôb, ktoré v období 1557-
-1848 patrili k c.k. armáde, alebo s ňou prišli do styku. Zvlášť vysoká je hustota osobných 
údajov o dôstojníkoch. Poddôstojníci a obyčajní vojaci boli naproti tomu "zaspisovaní" 
len v súvislosti s obzvlášť pozitívnymi alebo negatívnymi udalosťami, napr. v prípade 
zvláštneho vyznamenania alebo v prípade vojenského rozsudku. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Možno hľadať podľa konkrétnych hornouhorských osôb, 
miest, útvarov, inštitúcií a pojmov. 
Pomôcky: Ročné súdobé kancelárske súpisy. Súpis fondu je pre výskum do značnej 
miery nevhodný. 
Literatúra: INVENTÁR; EGGER, Genealogische Quellen; WAGNER, Militärgrenze; 
REGELE, Hofkriegsrat. 

b) Regisíratúra c.(a)k. ministerstva vojny a vojenského likvidačného úradu vo Viedni 
Nemecký názov: Die Registratúr des k.(u.)k. Kriegsministeriums und des Militärliqui-
dierungsamtes in Wien 
Skratkové označenie: KM/MLA 
Obdobie: 1848-1918/1931 
Rozsah: 17 300 kartónov spisov a 9000 knižných zväzkov agendy. 
Opis: KM bol nástupníckym úradom HKR. Fond preto obsahuje písomnú produkciu 
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tohto vojenského ústredia od jeho zriadenia v roku 1848 až do rozpadu habsburskej 
monarchie v roku 1918, ako aj z obdobia likvidácie tohto úradu v rokoch 1918-1931. 
Pre obdobie pred svetovou vojnou je fond čiastočne skartovaný, zatiaľ čo spisy od leta 
1914 sa zachovali takmer úplne (s výnimkou malých množstiev, ktoré boli po roku 1918 
odstúpené následníčky m štátom). 
Systém usporiadania: Ide o uzavretý súbor kancelárskych kníh a spisov, pričom spisy 
- ako aj pri HKR - sú prístupné cez kancelárske knihy (index a protokol). Spisy, až 
na niekoľko málo výnimiek, sú zaradené podľa rubrikového systému (porovnaj 2.1.a.). 
Údaje o osobách: Rozdielne, vždy podľa problematiky. Pretože pri KM ide o ústredný 
úrad, jeho spisy - rovnako ako pri HKR - ani zďaleka nezahŕňajú všetky osoby, ktoré 
v rokoch 1848 až 1918 patrili k c.(a)k. armáde alebo s ňou prišli do styku. Aj tu prevažujú 
osobné údaje o dôstojníkoch, avšak v porovnaní s HKR je tu pozorovateľný zreteľný 
nárast hustoty údajov o osobách poddôstojníkov a obyčajných vojakov. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Podobne ako pri HKR možno hľadať podľa konkrétnych 
hornouhorských osôb, miest, útvarov, inštitúcií a pojmov. Akty MLA (1918-1931) sú 
pre genealogický výskum zaujímavé do tej miery, že obsahujú veľa záznamov o osobných 
spisoch odovzdávaných armádam následníckych štátov monarchie a aj o iných pre tieto 
armády relevantných personálnych procesoch, medzi nimi aj o takých, ktoré sa týkajú 
československej armády. 
Pomôcky: Ako pri HKR ročné súdobné kancelárske súpisy. Súpis fondu je pre výskum 
do značnej miery nevhodný. 
Literatúra: INVENTÁR; EGGER, Genealogische Quellen; WAGNER, Kriegsministe-
rium; WAGNER, Die K.(u.)k. Armee. 

2.2. Osobné spisy a spisy vzťahujúce sa na osoby 

Vlastné osobné spisy c.(a)k. armády sa začínajú až okolo roku 1740. Vo fonde 
"Vojenské matriky" (Militärmatriken) sa síce zachovali jednotlivé cirkevné knihy mnohých 
cisárskych plukov už od 17. storočia, pre systematický genealogický výskum je však 
tento fond čo do množstva príliš malý. Osobné podklady, ktoré sa zachovali po roku 
1740, predstavujú kvalitatívne aj kvantitatívne bohatý koncentrát údajov pre rodinno-
historický výskum. Tento rozsiahly písomný materiál je okrem toho súčasne nadmieru 
dôležitým prameňom pre demografický, štatistický a sociologický výskum. Ako vo 
väčšine vojenských archívov aj vo viedenskom Vojenskom archíve sú veliké rozdiely 
v možnostiach výskumu dôstojníkov a mužstva. Vychádzajúc z toho rozlišujeme tiež: 

1. Pramene pre výskum vojenských osôb všetkých hodností, 
2. Pramene pre výskum dôstojníkov a vojenských úradníkov. 

2.2.1. Pramene pre výskum vojenských osôb všetkých hodností 

a) Súpisy odvedencov a tabul'ky stavov c.k. plukov, branži a zborov 
Nemecký názov: Musterlisten und Standestabellen der k.k. Regimenter, Branchen und 
Korps. 
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Skratkové označenie: ML/ST 
Obdobie: 1740-1820 (ročníky cca 1720-1800) 
Rozsah: 12 600 kartónov 
Opis: Prehliadky, t j . inšpekcie mužstva, koni, druhov výzbroje a vynakladania financií 
plukov sa konali v cisárskom vojsku už v 16. storočí, súvislé písomné záznamy o nich 
sa však zachovali až asi od roku 1740. Pôvodne sa robili polročne ("Frujahres- und 
Herbstmusterung" -jarná a jesenná prehliadka), od roku 1768 už len ročne. O prehliadke 
písali kontrolujúci vojenskí komisári a brigadíri správy ("Musterungs Relationen") 
a zasielali ich Vojenskej dvorskej rade vo Viedni. K týmto spisom sa ako prílohy 
prikladali rozsiahle súpisy odvedencov. Obsahujú mená všetkých vojakov pluku 
v príslušnom roku, ale aj súpisy odvedencov a tabuľky stavov z obdobia 1740-1820. 
Systém usporiadania: Súpisy odvedencov sú usporiadané podľa útvarov (plukov) 
a v rámci pluku podľa rokov (polrokov), v rámci rokov (polrokov) podľa jednotiek (rôt, 

čiat atď.) v osobitných zošitoch, v ktorých sú zoradení podľa vojenskej hodnosti. Tabuľky 
stavov sú založené podľa útvarov, rokov a mesiacov v jednotlivých mesačne vedených 
zošitoch. 
Údaje o osobách: súpisy odvedencov (ML) obsahujú priezviská, krstné mená, hodnosti 
(služobné stupne), rodisko, krajinu, vek, náboženstvo, rodinný stav, civilné povolanie, 
telesné miery, mená a vek detí, vojenskú kariéru. Stavovské tabuľky - "Mesačné 
tabuľky" (ST, Monatstabellen) odrážajú len osobné zmeny v jednom mesiaci, zatiaľ čo 
odvodové súpisy (AL, Assentlisten) a prekladacie súpisy (TL, Transferierungslisten) 
obsahujú podobné údaje ako ML, resp. nahradzujú údaje o chýbajúcich ML. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Spisy hornouhorských, resp. v Homom Uhorsku 
dislokovaných plukov, branži, zborov. 
Pomôcky: Súpis fondu. Pre dôstojníkov existuje okrem toho abecedná kartotéka osôb 
(dôstojnícka kartotéka) a súpisy k jednotlivým plukom. Pri hľadaní osôb mužstva treba 
poznať útvar, resp. zistiť útvar na základe územnej príslušnosti; potom sa musia spisy 
prezerať rok za rokom, čo zaberie veľa času. 
Literatúra: INVENTÁR; EGGER, Genealogische Quellen; TEPPERBERG, Muster
ungs- und Standesakten. 

b) Vojenská evidencia v základných knihách (listy základných kníh) 
Nemecký názov: Militärische Grundbuchsevidenz (Grundbuchsblätter) 
Skratkové označenie: GB 
Obdobie: 1820-1918 (ročníky cca 1790-1900) 
Rozsah: 16 500 kartónov 
Opis: V roku 1820 sa upustilo od rozvláčneho vedenia stavov prostredníctvom súpisov 
odvedencov a v c.k. armáde sa odvtedy viedol pre každého vojaka (dôstojníkov 
a mužstvo) vlastný evidenčný list, "List základnej knihy" (Grundbuchsblatt), ktorý 
útvary periodicky zasielali ústrediu vo Viedni. Pri vojenskej reforme roku 1868 zanikla 
centrálna evidencia na c.k. ministerstve vojny. To znamená, že pluky už neposielali do 
Viedne žiadne základné knihy, ale spisy sa decentralizovane uchovávali pri jednotlivých 
útvaroch nasadenia. Väčšina základných kníh musela podľa mierových uznesení zo 
Saint-Germain (1919) zostať v následníckych štátoch, takže viedenský Vojenský archív 
z neskorších ročníkov (1865-1900) uchováva v podstate len akty tých vojakov, ktorí 
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I, 

mali na konci monarchie (1918) domovské právo na území dnešnej Rakúskej republiky. 
V nasledníckych štátoch sa väčšina spisov medzitým zničila. Tak boli zničené aj kedysi 
v Trnave uložené základné knihy ročníkov 1887-1900. Základné knihy ročníkov 1865-
-1886 sa stále uchovávajú v pražskom Vojenskom archíve. 
Systém usporiadania: Existuje viacero radov základných kníh s rôznymi zásadami 
usporiadania: 

2. Ukážka možností genealogického výskumu vo viedenskom Vojenskom archíve. Záznam 
v základnej knihe 2. pešieho c. k. pluku zo Žiliny (Militärische Grundbuchsevidenz 
der Regimenter, Branchen und Korps, k.k. Infanterieregiment Nr. 2, 1820-1890, I. 
Abhangsklasse, zošit 2, s. 90) prezrádza, že Ján Kamas (Johann Kamass), narodený 
v r. 1812 vo Vrchteplej na panstve Bystrica (Považská Bystrica) v župe Trenčianskej, 
evanjelik slobodný, bez civilného povolania, bol 29. februára 1831 odvedený na 10 
rokov k 2. c. k pešiemu pluku rytiera Adama Rétšeia de Rétse do Žiliny so slúžnym 
3 zlaté. 5. septembra 1837 ho prevelili k 53. c.k. pešiemu pluku arcivojvodu 
Leopolda. (Peší pluk č. 2 bol v r. 1781-1857 dopĺňaný z obvodov Bratislava, Nitra 
a Trenčín). 
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1. základné knihy c.k. plukov, branži a zborov (1820-1869) sú usporiadané podľa týchto 
jednotiek; 
2. dôstojnícke základné knihy: penzionovaní a tí, čo od vojska a domobrany odišli (1869-
1918/1938), sú usporiadaní podľa týchto stavovských skupín; 
3. abecedné rady: 
a) staré rady: ročníky cca 1790-1864; 
b) mladšie rady (svetová vojna 1914-1918): ročníky 1865-1900: tieto sú usporiadané 
podľa korunných krajín a ročníkov a v ich rámci abecedne podľa mien. 
Údaje o osobách: Priezvisko, krstné meno, rodisko, krajina, rok narodenia, náboženstvo, 
rodinný stav, civilné povolanie, vojenský postup, niekedy aj opis osoby, jazykové 
znalosti, telesné miery, sobáš a narodenia detí. 
Údaje o osobách zo Slovenska: k bodu 1: zo základných kníh c.k. plukov, branži a zborov 
prichádzajú do úvahy - ako pri súpisoch odvedencov - súpisy hornouhorských, resp. 
v Homom Uhorsku dislokovaných plukov, branži a zborov; k bodu 3: z abecedných 
radov sú relevantné len staré rady takzvaných "cudzích" ("Fremden"). Okrem toho 
uchováva Vojenský archív 4 zväzky odpisov súpisov základných kníh Invalidovne 
v Trnave za roky 1820-1904. Jej spisy sa vo Vojenskom archíve nenachádzajú. 
Pomôcky: Súpis rozostavenia (Aufstellungsverzeichnis). Základné knihy plukov, branži 
a zborov sú okrem toho prísupné prostredníctvom súdobých súpisov v hrubej abecede 
(t.j. len podľa prvého písmena priezviska). Abecedné rady sú prístupné priamo cez 
abecedu. 
Literatúra: INVENTÁR; EGGER, Genealogische Quellen. 

c) Vojenské matriky (knihy krstov, sobášov a úmrtí) 
Nemecký názov: Militärmatriken (Tauf-, Trauungs- und Sterbebúcher) 
Skrutkové označenie: Matriken 
Obdobie: 17. storočie - 1918/1938 
Rozsah: 6 000 zväzkov 
Opis: Matriky pochádzajú z plukov, branži, zborov a vojenských nemocnie c.(a)k. 
armády, ktoré vydržiavali príslušné vojenské fary, ako aj z tzv. vojenských superioriátov 
("Militärsuperioraten"). Fond obsahuje tri zbierky: 1. matriky c.(a)k. plukov, branži, 
zborov atď. (17. storočie - 1918); 2. matriky úmrtí vo svetovej vojne 1914-1918; 3. 
matriky rakúskeho spolkového vojska 1918-1938. 
Princíp usporiadania: Hlavná zbierka je usporiadaná podľa plukov, branži, zborov atď. 
Na vyhľadanie narodenia (krstu), sobáša alebo úmrtia treba poznať - ako pri súpisoch 
odvedencov - útvar, v ktorom bol príslušný personálny prípad zapísaný. 
Údaje o osobách: Podrobné údaje zvyčajné pre cirkevné matriky (knihy krstov, sobášov 
a úmrtí). 
Údaje o osobách zo Slovenska: Matriky hornouhorských, resp. v Hornom Uhorsku 
dislokovaných plukov, branži, zborov atď., ako aj matriky hornouhorských posádok. 
Pomôcky: 1. pre hlavnú zbierku existuje súpis zväzkov podľa plukov, branži, zborov, 
posádok a nemocníc; 2. matriky úmrtí vo svetovej vojne 1914-1918 sú prístupné 
prostredníctvom fonetickej osobnej kartotéky (matričná kartotéka); 3. pre matriky 
spolkového vojska existuje abecedná osobná kartotéka. 
Literatúra: INVENTÁR; EGGER, Genealogische Quellen; EGGER, Papst Johannes 
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Paul II. V poslednom čase uskutočnila v archíve k tejto téme výskum slovenská 
Archívna správa. (Išlo o PhDr. Juraja Spiritzu. Výsledky sčasti publikoval v štúdii 
Cirkevné a vojenské matriky slovenskej proveniencie zo 16.-20. storočia v zahraničí. 
In: Slovenská archivistika, 30, 1995, č.l, s. 45-47. V príspevku upozorňuje, že k téme 
sa hodlá ešte podrobnejšie vrátiť). 

d) Listy záznamov o pacientoch vojenských nemocníc 
Nemecký názov: Krankenvormerkblätter der Militärspitäler. 
Skratkové označenie: Spitäler 
Obdobie: 1914-1918 (ročníky cca 1865-1900) 
Rozsah: 6300 kartónov 
Opis: V zdravotníckych zariadenia c.(a)k. armády sa pre každého pacienta (vojaka) 
zakladal chorobopis ("Vormerkblatt" - "záznamový list"). Tieto spisy sú pre osobné 
údaje, ktoré obsahujú, vel'mi využívaným prameňom pri výskume osôb, obzvlášť aj 
preto, že v následníčky ch štátoch zbierky základných kníh chýbajú. 
Princíp usporiadania: Väčšina týchto spisov je v rámci jednotlivých zbierok usporia
daná abecedne-foneticky. 
Údaje o osobách: Označenie zdravotníckeho zariadenia, priezvisko a krstné meno, útvar, 
hodnosť, rok narodenia, rodisko, resp. bydlisko, náboženstvo, civilné povolanie, dátum 
príchodu a odchodu zo zdravotníckeho zariadenia, diagnóza a chorobopis. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Dajú sa hľadať len podľa konkrétnych osobných mien. 
Do úvahy prichádzajú predovšetkým chorobopisy poľných nemocníc (Feldspitäler, 755 
kartónov). Spisy hornouhorských posádkových, záložných, vojnových a spolkových 
nemocníc (rovnako ako listy základných kníh zo svetovej vojny) zostali po roku 1918 
v Československu. 
Pomôcky: Pre spisy z poľných nemocníc (Feldspitäler) existuje súpis kartónov. V zásade 
sú spisy prístupné cez fonetickú abecedu. 

e) Kartotéky vojnových strát vo svetovej vojne 1914-1918 
Nemecký názov: Karteien uber die Kriegsverluste des Weltkieges 1914-1918 
Skratkové označenie: 1. Phonetik, 2. KGF, 3. TK 
Obdobie: 1914-1918 (ročníky cca 1865-1900) 
Rozsah: 40 miliónov kartotečných lístkov 
Opis: 1. fonetický kataster vojnových strát; 2. kartotéky a súpisy vojnových zajatcov; 
3. kartotéka mŕtvych. 
Princíp usporiadania: Kartotéky sú usporiadané abecedne-foneticky, súpisy podľa čísel. 
Údaje o osobách: priezvisko, krstné meno, útvar, hodnosť, rok narodenia, rodisko, resp. 
bydlisko; k tomu: 1. deň príchodu alebo odchodu z vojenskej nemocnice, zranenia, 
správy o nezvestných, dátumy úmrtia, niekedy najbližší príbuzní s domácou adresou; 
2. deň a miesto zajatia; 3. deň a miesto úmrtia. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Dajú sa hľadať len podľa konkrétnych osobných mien. 
Pomôcky: Pomôckami sú samotné kartotéky. 

f) Súpisy strát útvarov vo svetovej vojne 1914-1918 
Nemecký názov: Verlustlisten der Truppenkôrper des Weltkrieges 1914-1918 
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Skratkové označenie: VL 
Obdobie: 1914-1918 (ročníky cca 1865-1900) 
Rozsah: 240 kartónov 
Opis: Súpisy strát sú spisy, ktoré vznikli pri armáde v poli a ktoré zostavovali dôstojníci 
na fronte a postupovali ich na najbližšie vyššie veliteľstvo. 
Princíp usporiadania: Podľa rokov, v rámci nich podľa útvarov. 
Údaje o osobách: priezvisko, krstné meno, hodnosť, nižšia jednotka (rota atď.); padlý, 
zranený alebo nezvestný s dátumom a udaním miesta. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Súpisy strát tých plukov, ktoré sa dopĺňali prevažne 
z Horného Uhorska. 
Pomôcky: Pomôcky neexistujú. Ak je známy útvar a približný dátum straty, dá sa cielene 
hľadať zodpovedajúci zápis. Existujú aj tlačené, publikované súpisy strát, tie sú však 
ťažko použiteľné. 

g) Spisy vojnových hrobárov vo svetovej vojne 1914-1918 
Nemecký názov: Kriegsgräberakten des Weltkrieges 1914-1918 
Skratkové označenie: Kriegsgräber 
Obdobie: 1914-1918 (ročníky cca 1865-1900) 
Rozsah: 350 kartónov 
Opis: Oddiely hrobárov a inšpektori vojnových hrobárov zasielali priebežne svoje 
záznamy o pohreboch a premiestňovaní padlých vojakov centrále vo Viedni. Pretože 
sa to nerobilo príliš dôsledne, nie sú vo fonde zdokumentované ani zďaleka všetky c.(a)k. 
vojnové cintoríny. 
Princíp usporiadania: Podľa krajín, okresov a obcí. 
Údaje o osobách: Priezvisko, krstné meno, hodnosť, útvar, rok narodenia, rodisko, resp. 
bydlisko, dátum úmrtia a dátum pochovania, označenie miesta hrobu. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Obce na dnešnom Slovensku, ktoré sú dokumentované 
v indexe hrobov "Uhorsko" (Ungarn). 
Pomôcky: Hrubé abecedné súpisy podľa obcí (t.j. podľa začiatočných písmen obcí), 
6 zväzkov: 1. Taliansko; 2. Juhoslávia a Albánsko; 3. Rakúsko; 4. Rusko, Ukrajina, 
Poľsko; 5. Česko; 6. Uhorsko so Sedmohradskom a Slovenskom. 

h) Spisy o vyznamenaniach vo svetovej vojne 1914-1918 (návrhy na vyznamenania) 
Nemecký názov: Belohnungsakten des Weltkrieges 1914-1918 (Belohnungsanträge) 
Skratkové označenie: BA (OBA a MBA) 
Obdobie: 1914-1918/1958 (ročníky cca 1865-1900). 
Rozsah: 4000 kartónov 
Opis: Návrhy na vyznamenania, ktoré posielala armáda v poli oceňovacej skupine 
vrchného veliteľstva c.(a)k. armády, tvoria - rovnako ako nemocničné akty - dôležitú 
náhradu za chýbajúce zbierky základných kníh zo svetovej vojny. 
Princíp usporiadania: Existujú samostatné skupiny návrhov na vyznamenania pre 
dôstojníkov (OBA) a mužstvo (MBA). 
Údaje o osobách: Priezvisko, krsné meno, hodnosť, útvar, druh vyznamenania ("ocene
nia" - "Belohnung"), zdôvodnenie vyznamenania (opis vojnového činu nadriadeným 
navrhovateľom), dátum prepožičania; od konca roku 1917 sa uvádza spravidla aj rok 
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narodenia, bydlisko a rok povolania vojaka. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Dajú sa hľadať len podľa konkrétnych osobných mien. 
Pomôcky: Viacero abecedných kartoték 1914-1918; okrem nich tlačené osobné na
riadenia z rokov 1918-1923 pre c. a k. vojsko, c.k. domobranu a kráľovských maďarských 
honvédov. 
Literatúra: INVENTÁR; EGGER, Genealogische Quellen; ALLMAXERBECK. Okrem 
toho odkazujeme na početné, tohto problému sa týkajúce články historika a bývalého 
štátneho archivára Ernsta (R. v.) RUTKOWSKÉHO, ako aj na viaczväzkové dielo 
generálneho štábu ÔSTERREICH-UNGARNS LETZTER KRIEG. 

i) Archív vojenského súdu 
Nemecký názov: Das Militärgerichtsarchiv 
Skrutkové označenie: MGA 
Obdobie: 1790-1918 
Rozsah: 20 000 kartónov a 1500 zväzkov obchodných kníh 
Opis: Pretože príslušníci c.(a)k. armády boli do roku 1918 podriadení vlastnému vo
jenskému súdnictvu, zachoval sa z činnosti týchto vojenských justičných úradov (prvej, 
druhej a tretej inštancie) obzvlášť z obdobia svetovej vojny 1914-1918 rozsiahly spisový 
materiál. Okolo roku 1920 bol fond približne dvakrát taký veľký ako dnes, v nasledu
júcich rokoch sa však podstatné množstvá spisov museli odstúpiť následníckym štátom 
na vybavenie neuzavretých justičných prípadov. 
Princíp usporiadania: Väčšia časť kartónov so spismi je uložená - bez ohľadu na súdnu 
provenienciu - podľa numerus currens. Len pri malej časti sa obnovil pôvodný stav 
súdnej proveniencie. 
Údaje o osobách: Podrobné osobné spisy, obzvlášť pre dobu svetovej vojny 1914-1918. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Sú zistiteľné len v konkrétnych prípadoch. 
Pomôcky: MGA sa t.č. nehodí na cielený výskum osôb, lebo rozsiahla personálna 
kartotéka s viac miliónmi kartotečných lístkov, založená vo svetovej vojne 1914-1918, 
bola počas druhej svetovej vojny zničená. Existuje iba súpis fasciklov (kartónov). Okrem 
toho pre spisy niekoľkých málo súdov existuje nová personálna kartotéka, ktorá však 
nie je relevantná pre slovacikálny genealogický výskum. 
Literatúra: INVENTÁR; FODOR, Militärgerichtsakten; EGGER, Genealogische Quellen; 
WAGNER, Die K.(u)k. Armee. 

j) Evidencia poddôstojníckych certifikátov 
Nemecký názov: Evidenz der Unteroffizierszertifikate. 
Skratkové označenie: Zertifikatisten 
Obdobie: 1872-1918 (ročníky cca 1828-1893) 
Rozsah: 40 zväzkov súpisov a protokolov 
Opis: Ďalej slúžiaci poddôstojníci získali po 12 rokoch pôsobenia v armáde nárok na 
miesto v štátnej službe. Tých, ktorých nárok bol oprávnený, evidovali na Ministerstve 
vojny. Mená týchto certifikatistov (Zertifikatisten) sa zapisovali chronologicky podľa 
numerus currens do protokolu a poznačili sa v indexe. K nim príslušné spisy sú uložené 
v registratúre Ministerstva vojny (porovnaj 2.1.b). 
Princíp usporiadania: Chronologicky podľa numerus currens. 
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Údaje o osobách: Číslo certifikátu; meno, hodnosť, útvar, náboženstvo a dátum naro
denia osoby s oprávneným nárokom; rok v ktorom dovŕšila osoba 37. a 45. rok života; 
podacie číslo Ministerstva vojny; deň vystavenia certifikátu a druh civilného miesta. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Dajú sa hľadať konkrétne osobné mená. 
Pomôcky: Súdobý menný súpis ku protokolom. 
Literatúra: EGGER, Papst Johannes Paul II. 
Poznámka: Vo Vojenskom archíve sa uchováva aj veľmi dôležitý fond Súpisy a pro
tokoly z odvodov (2000 zväzkov). Materiál sa však vzťahuje skoro výlučne na Rakúsko 
v jeho dnešných hraniciach a je preto pre slovacikálny genealogický výskum irelevantný. 

2.2.2. Pramene pre výskum dôstojníkov a vojenských úradníkov 

Nižšie uvedené fondy isto obsahujú aj údaje k slovacikálnemu genealogickému 
výskumu. Tieto spisy však prichádzajú do úvahy len pri hľadaní ohraničeného okruhu 
osôb, totiž dôstojníkov, vojenských úradníkov a ich rodín. Z priestorových dôvodov 
predstavíme podrobnejšie len tie najdôležitejšie skupiny spisov, ostatné fondy iba 
sumárne vyčíslime. 

a) Konduitné listiny a individuálne opisy c.k. plukov, branži a zborov 
Nemecký názov: Conduitelisten und Individualbeschreibungen der k.k. Regimenter, 
Branchen und Korps. 
Skratkové označenie: CL 
Obdobie: 1823-1869 (ročníky cca 1790 - cca 1845) 
Rozsah: 1300 kartónov 
Opis: C.k. armáda musela mať záujem na tom, aby bola vždy obsažné informovaná 
o vedomostiach a schopnostiach svojich dôstojníkov. Z toho dôvodu sa už od 18. storočia 
od prípadu k prípadu zakladali konduitné listiny, ktoré sa však zachovali ako uzavreté 
série až od roku 1823. 
Princíp usporiadania: Konduitné listiny sú - analogicky k súpisom odvedencov 
a základým knihám - zoradené podľa plukov, branži a zborov a v ich rámci podľa 
vojenských rokov (1. október až 30. september) v osobitných zošitoch. 
Údaje o osobách: Hodnosť (služobný stupeň); dátum povýšenia (dátum vymenovania 
do príslušnej hodnosti); krstné meno a priezvisko; rodné údaje (dátum narodenia, rok 
narodenia alebo údaj o veku); rodisko a krajina; vierovyznanie; rodinný stav; prípadne 
dátum sobáša; počet zaopatrených a nezaopatrených detí; finančné pomery; prípadne 
údaje o otcovi; predchádzajúca vojenská kariéra v c.k. armáde alebo v cudzích armá
dach; počet služobných rokov; prípadné prvšie povolanie; zdravotný stav, fyzická 
kondícia; osobný charakter, duševná kondícia; zvláštny talent (nadanie); jazykové znalosti; 
vojenské schopnosti, všeobecné a vojenské vzdelanie (školy) a vedomosti; či je jazdec, 
resp. znalec koni; absolvované bojové nasadenia (poľné výpravy, bitky, zrážky); správanie 
v službe (voči nadriadeným, rovnako postaveným, podriadeným); správanie mimo 
služby (voči civilnému obyvateľstvu); snaženia a ambície; schopnosti v zaobchádzam 
s vlastnými financiami; či je alkoholik, hráč, zadĺžený alebo vyhľadáva spory; kvali
fikácia na povýšenie; poznámky a podpisy predstavených. 
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Údaje o osobách zo Slovenska: Akty hornouhorských, resp. v Hornom Uhorsku 
dislokovaných plukov, branži a zborov. 
Pomôcky: Súpis fondu. Ako pomôcka sa dá použiť tiež SCHEMATISMUS FÚR DAS 
K.(U.)K. HEER, Wien 1790-1918, ktorý od ročníka 1819 obsahuje menný index. 
Literatúra: INVENTÁR; EGGER, Genealogische Quellen. 

b) Kvalifikačné listiny 
Nemecký názov: Qualifikationslisten 
Skratkové označenie: QL 
Obdobie: 1618-1996 
Rozsah: 1600 kartónov 
Opis: Kvalifikačné listiny nie sú fondy, ktoré vznikli organicky z chodu organizácie, 
ale zbierka písomností súkromnej proveniencie, ktorá vznikla vo Vojenskom archíve 
z darov a depozitov a ešte aj dnes priebežne zaznamenáva prírastky. 
Princíp usporiadania: Podľa numerus currens. 
Údaje o osobe: Rozdielne, vždy podlá povahy KL. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Možno hľadať konkrétne osobné mená, mená miest 
a pojmy. 
Pomôcky: Detailný súpis KL s menným, miestnym a vecným indexom. 
Literatúra: INVENTÁR; BROUCEK, Nachlässe und Donationen. 

d) Školy pre dôstojníkov v zálohe 
Nemecký názov: Reserveoffizierschulen 
Skratkové označenie: ROS 
Obdobie: 1914-1918 
Rozsah: 75 kartónov 
Opis: ROS sú súčasťou fondu Vojenské výchovné a vzdelávacie ustanovizne (Militär-
erziehungs- und Bildungsanstalten; pozri nižšie). Fond obsahuje zaradovacie súpisy 
(Rangierungslisten) s osobnými údajmi o čakateľoch-dôstojníkoch v zálohe a o výsledkoch 
ich skúšok v jednotlivých predmetoch počas kurzov pre dôstojníkov v zálohe. 
Princíp usporiadania: Akty sú zoradené sčasti podľa útvarov (plukov), sčasti podľa 
miest škôl (posádok). 
Údaje o osobe: Hodnosť a meno ašpiranta; rodná obec a krajina; deň prezentácie do 
výkonu aktívnej služby; správanie, charakterové vlastnosti a jazykové znalosti; aktuálne 
miesto pobytu (doplňovací okres); známky (klasifikácia) v jednotlivých skúšobných 
predmetoch. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Akty hornouhorských plukov a posádok (miest škôl). 
Pomôcky: Súpis fondu podľa útvarov (plukov) a posádok (miest škôl). 

Ostatné fondy osobných spisov dôstojníkov: 

• Menovania vyšších dôstojníkov 1466-1766, 30 kartónov, 20 zväzkov 
• Penzijné knihy dôstojníkov a vojenských úradníkov, ako aj ich vdov a sirôt 1749-

-1920, 700 zväzkov 
• Testamenty a pozostalosti 1639-1771, 10 kartónov 
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• Deti vojakov 1770-1870, 15 zväzkov 
• Sobášne kaucie dôstojníkov 1755-1918, 50 kartónov a 100 zväzkov 
• Súpisy dôstojníkov podľa hodností a zadelenia 1914-1918, 60 kartónov 
• Protokoly dôstojníckych hodností 1914-1918, 650 zväzkov 
• Žiadosti dôstojníkov o povýšenie 1914-1918, 150 kartónov 
• Vojenské výchovné a vzdelávacie ustanovizne 18. storočie - 1918, 1720 kartónov 
• Konduitné listiny a kvalifikačné listiny c.(a)k. vojenského námorníctva 1817-1918, 

400 kartónov 
• Evidencia základných kníh c.(a)k. vojenského námorníctva 1760-1918, 250 kartónov 
• Osobné akty a osobné kartotéky c.(a)k. leteckých oddielov 1914-1918, 42 kartónov 

aktov, 12 kartónov kartoték. 
• Zbierka obrazov/portrétov 1850-1945, 5000 obrazov. 
• Zbierka obrazov (vojnových obrazov), portrétov (svetová vojna 1914-1918), 5000 

obrazov. 
• Obrazový archív námorníctva 1850-1945, 5000 obrazov. 

2.3. Súpis literatúry k fondom Vojenského archívu 

• ALLMAYER-BECK, Johann Christoph: Die Kanzlei und das Archív des Militär-
Maria-Theresien-Ordens. In: Mitteilungen des Ôsterreichischen Staatsarchivs 10, 
Wien 1957. 

• BENARD, Anne-Gaelle: Guide des Archives Nationales autrichiennes a ľusage du 
lecteur francophone (=Mitteilungen des Ôsterreichischen Staatsarchivs, Inventáre 
1). Wien 1995. 

• BROUCEK, Peter: Nachlässe und Donationen, eine Sammlung des Kriegsarchivs. 
In: Scrinium, Wien. 

• BROUCEK, Peter: Die Handschriftensammlung des Kriegsarchivs. In: Scrinium 11, 
Wien 1974. 

• BROUCEK, Peter: A bécsi Hadilevéltár és a magyar tôrténelemmel kapcsolatos 
forrásai. In: Hadtôrténelmi Kôzlemények 1, Budapest 1990. 

• DEÁK, István: Der k.(u.)k. Offizier. Wien-Kôln-Weimar 1991. 
• EGGER, Rainer: The Kriegsarchiv. In: Austrian History Yearbook 6/7, Wien 1970/71. 
• EGGER, Rainer: Das Kriegsarchiv und seine genealogischen Quellen. In: Scrinium 

5, Wien 1971. 
• EGGER, Rainer: Die Militärkanzlei des Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand 

und ihr Archív im Kriegsarchiv Wien. In: Mitteilungen des Ôsterreichischen Staats
archivs 28, Wien 1975. 

• EGGER, Rainer: Archivalien des Kriegsarchivs Wien uber die Famílie Papst Jo-
hannes Pauls II. In: Mitteilungen des Ôsterreichischen Staatsarchivs 32, Wien 1979. 

• FODOR, Livius: Die ôsterreichischen Militärgerichtsakten. In: Scrinium 7, Wien 
1972. 

• HILLBRAND, Erich: Die Kartenbestände des Kriegsarchivs Wien fúr das Gebiet 
der ehemaligen Militärgrenze. In: Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums in 
Wien 6, Wien 1973. 
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• HILLBRAND, Erich: Die Kartensammlung des Kriegsarchivs Wien. In: Mitteilun-
gen des Ôsterreichischen Staatsarchivs 28, Wien 1975. 

• INVENTÁR DES KRIEGSARCHIVS 1-2. Wien 1953. 
• ÔSTERREICH-UNGARNS LETZTER KRIEG 1914-1918 1-22. Wien 1930-1938. 
• REGELE, Oskar: Der ôsterreichische Hofkriegsrat 1556-1848. Wien 1949. 
• ROSSA, Karí: Die "Marineakten" in der Präsidialreihe des Hofkriegsrates. In: 

Scrinium 38, Wien 1988. 
• SCHEMATISMUS FÚR DAS K.(U.)K. HEER. Wien 1790-1918. 
• TEPPERBERG, Christoph: Der k.u.k. Chef des Ersatzwesens und sein Archiv. In: 

Scrinium 28, Wien 1983. 
• TEPPERBERG, Christoph: Die Musterungs- und Standesakten der k.k. Armee am 

Beispiel der Ersten Triester Marine 1786-1797. In: Scrinium 38, Wien 1988. 
• WAGNER, Walter: Geschichte des k.k. Kriegsmimsteriums 1848-1888 1-2. Wien-

Kôln-Graz 1966-1971. 
• WAGNER, Walter: Quellen zur Geschichte der Militärgrenze im Kriegsarchiv Wien. 

In: Schriften des heeresgeschichtlichen Museums in Wien 6, Wien 1973. 
• WAGNER, Walter: Das Archiv der k.u.k. Kriegsmarine im Kriegsarchiv Wien. In: 

Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien 8, Wien 1980. 
• WAGNER, Walter: Das Artilleriearchiv im Kriegsarchiv/Wien, In: Scrinium 28, 

Wien 1983. 
• WAGNER, Walter: Die k.(u.)k. Armee. Gliederung und Aufgabenstellung. In: Die 

bewaffnete Macht (=Die Habsburgermonarchie 1848-1918, 5), Wien 1987. 
• WREDE, Alphons Freiherr von: Geschichte der k. und k. Wehrmacht 1-5. Wien 

1898-1905. 
(Pozn. red.: Zo slovenskej literatúry, ktorá uľahčí orientáciu v problematike a výskum 

vo Vojenskom archíve vo Viedni, upozorňujeme na prácu: DANGL, Vojtech - SEGEŠ, 
Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska 3. 1711-1914. Bratislava 1996.) 

3. Možnosti štúdia 

Pri štúdiu v archíve majú cudzinci rovnaké používateľské práva ako rakúski 
občania v archívoch príslušných štátov (princíp reciprocity). Archiválie Vojenského 
archívu sú preto spravidla využiteľné bez zvláštneho povolenia. Z praktických dôvodov 
sa však odporúča písomne sa vopred ohlásiť. V zásade je možné študovať všetky zbierky 
písomností staršie ako 30 rokov, pri dodržaní ustanovení o ochrane údajov a osobností. 
Na osobitnú žiadosť môže generálne riaditeľstvo Rakúskeho štátneho archívu vybraným 
bádateľom znížiť neprístupnosť materiálov na 20 rokov. Z organizačných dôvodov 
archiválie vydávame najskôr 24 hodín po objednaní. Možno ich študovať v ústrednej 
študovni Rakúskeho štátneho archívu (Forschersaal, tel. 79540-504). Štúdium je bez
platné. V obmedzenom rozsahu vybavujeme aj písomné dopyty. Za úhradu nákladov 
môžeme na objednávku vyhotoviť fotokópie, readerprintové alebo mikrofilmové snímky. 
Základné informácie poskytuje riaditeľstvo archívu (Archivdirektion, tel. 79540-450; fax 
79540-109), špeciálne informácie k štúdiu osôb Oddelenie pre osobné spisy a vojenské 
matriky (Bestardsgruppefur Personalakten und Militärmatriken, tel. 79540-408 ai 413). 
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PO STOPÁCH JEDNEJ ZEMIANSKEJ RODINY 
(HORVÁTOVCI V ŠIŠOVE NA RIADKU) 

Pavel Horváth 

Už ako dospievajúci chlapec som medzi starými písomnosťami svojho otca videl 
zloženú pergamenovú listinu s veľkou visiacou pečaťou, o ktorej som sa dozvedel, že 
je to "zemiansky list" našej rodiny Horvatovcov. V r. 1948 ako druhoročný poslucháč 
histórie som ju priniesol na seminár z pomocných vied historických, ktorý na Filo
zofickej fakulte Slovenskej univerzity viedol profesor Alexander Húščava (1906-1969). 
Skôr než sme sa mohli touto pamiatkou zaoberať, vyvolali ma zo seminára so smutnou 
správou, že mi zomiera otec, a tak som sa aj s listinou vrátil domov, kde potom zostala 
natrvalo. Znovu sa k nej vraciam až teraz, po odchode na dôchodok, aby som na jej 
základe vystopoval korene svojich zemianskych predkov, bývajúcich v zemianskej 
osade Riadok, spojenej neskôr so Šišovom (okr. Topoľčany).1 

Spočiatku som si nemyslel, že putovanie po stopách zemianskeho rodu bude až 
také namáhavé a neľahké. Ani sama zachovaná listina, ktorou boli prví zakladatelia 
zemianskeho rodu povýšení do šľachtického stavu, mi toto putovanie neuľahčila. Je to 
typická, tzv. armálna listina (privilégium na používanie erbu), vydaná slávnostným 
spôsobom cisárom a uhorským kráľom Rudolfom II. v Prahe 19. júla 1607. Ňou sa bratia 
Juraj a Pavel Horvátovci za verné služby a zásluhy vynímajú zo stavu poddaných 
a povyšujú sa do stavu šľachticov a toto povýšenie má sa potom vzťahovať aj na ich 
potomstvo. Miesto ich pobytu sa v listine, žiaľ, neuvádza a bližšie sa nešpecifikujú ani 
dôvody ich nobilitácie. Iba na základe maľovaného erbu, ktorý sa nachádza v hornom 
rohu listiny a zobrazuje stojaceho bojovníka (vojaka) s kopijou na pleci, môžeme 
usudzovať, že išlo o vojenské zásluhy, akiste vo vtedajších protitureckých vojnách. 

Všeobecne sa usudzuje, že početné zemianske rodiny s menom Horvát sa tak 
nazývali podľa svojho pôvodu, teda podľa toho, že pochádzali z Chorvátska. Odtiaľ sa 
v dôsledku tureckej expanzie už v 16. storočí vysťahovali do Uhorska, kde sa ich 
príslušníci zapájali do protirureckých bojov a za zásluhy boli povyšovaní do zemian
skeho stavu. Pravda, viaceré šľachtické rodiny, ktoré pochádzali z Chorvátska a nazývali 
sa Horvátovcami, žili v Uhorsku a aj na Slovensku už v stredoveku. Prevažná väčšina 
z nich však bola nobilitovaná až v 16. a 17. storočí. 

Miesto pobytu Juraja a Pavla Horvatovcov v čase ich povýšenia do zemianskeho 
stavu nepoznáme a jediným vodítkom pre jeho bližšie zistenie je zápis na rube armálnej 
listiny o jej verejnom vyhlásení, nazývanom v tom čase publikáciou. Z tohto zápisu sa 
dozvedáme, že listinou sa ešte v r. 1607 zaoberalo zhromaždenie Nitrianskej stolice, 
na základe čoho oboch bratov zapísali do zoznamu jej šľachticov. Žiaľ, miesto ich 
bližšieho pobytu na území Nitrianskej stolice sa ani v tomto zázname neuvádza. Pri jeho 
zisťovaní mi nepomohli ani tlačou vydané genealogické súpisy uhorskej šľachty I. Nagya 
a B. Kempelena.2 V oboch je zachytených niekoľko desiatok prevažne významných 
rodov Horvatovcov. Menšie zemianske rodiny s týmto menom sa v nich uvádzajú len 
zriedkavo. Tak napr. v Nagyovej dvanásťzväzkovej práci sa naša rodina vôbec nespomí
na a rovnako rozsiahle Kempelenovo dielo sa o nej iba zmieňuje. Opiera sa o údaj 
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z archívu Nitrianskej stolice, že armálnu listinu pre bratov Juraja a Pavla Horvatovcov 
prerokovali na jej zhromaždení v r. 1607. Miesto ich pobytu sa tu takisto neuvádza. 

Na území Nitrianskej stolice žilo v čase povýšenia oboch bratov do zemianskeho 
stavu veľa šľachtických rodín Horvatovcov a viaceré boli staršie ako naša. Tak napr. 
v neďalekých Krušovciach bývala šľachtická rodina s týmto menom už pred rokom 1530. 
Jej prvý predstaviteľ Mikuláš Horváth, doložený v r. 1525, mal predikát (prídomok) 
z Chraštian (de Chrastyan), čo znamená, že pôvodným sídlom týchto Horvatovcov boli 
Chrašťany v Tekovskej stolici. V 16.-17. storočí vlastnili zemiansku kuriu v časti obce, 
ktorá sa nazývala Dolné alebo Malé Krušovce, a používali aj nový prídomok z Krušoviec 
(de Koros). V prvej polovici 18. storočia však zemianska rodina Horvatovcov v Kru
šovciach zanikla.3 Pôvod ďalších zemianskych rodín Horvatovcov nepoznáme, pretože 
neúplné súpisy šľachty na území Nitrianskej stolice sa zachovali až od r. 1640. Tieto 
súpisy sa v každom desaťročí opakovali až do polovice 18. storočia a v niektorých 
okresoch až do roku 17814. Z nich možno vidieť, že zemianske rodiny Horvatovcov žili 
v uvedenom období (ale viaceré už aj predtým) roztratene takmer na celom území 
Nitrianskej stolice. Najviac ich bývalo v okolí Topoľčian, Nitry, Šaštína, Holíča a Senice. 

V okolí Topoľčian žili zemianske rodiny Horvatovcov od r. 1525 v Krušovciach 
a od roku 1640 aj v Jacovciach, a to trvalé až do polovice 18. storočia. Prechodne sídlili 
v rokoch 1640-1669 aj v Preše ľanoch, v r. 1666 v Klátovej Novej Vsi a v r. 1677 aj 
vo Veľkých Dvoranoch. V okolí Hlohovca trvalo bývali v dedine Dolné Vašardice (teraz 
Dolné Trhovište), najmä však v osade Jeleňová, ktorá leží v jej katastri. Jedna rodina 
Horvatovcov bývala v rokoch 1640-1644 prechodne aj v Hlohovci. V okolí Nitry trvalo 
žilo niekoľko zemianskych rodín od roku 1640 až do konca 18. storočia v Horných 
Lefantovciach, v Horných a Dolných Krškanoch. Najviac zemanov Horvatovcov bývalo 
však v západnej časti Nitrianskej stolice - v okolí Šaštína, Holíča a Senice. V Šaštíne 
a v blízkych Strážach, v Holíči, Senici a Sobotišti žili Horvátovci už od roku 1640 
a vo všetkých týchto lokalitách žili ešte aj na konci 18. storočia. Od roku 1667 bývali 
však už aj v Kopčanoch, od začiatku 18. storočia v Dojči a na konci 18. storočia tiež 
v Trnovci pri Holíči, Castkovciach, ba aj v Novom Meste nad Váhom. Na všetkých 
týchto miestach Nitrianskej stolice žili po dvoch-troch rodinách, iba v osade Jeleňová 
ich bývalo viacej. Tí, čo sú zachytení v súpisoch šľachty ešte aj na konci 18. storočia, 
žili tam aj v 19. storočí a bývajú tam akiste ešte aj dnes. 

Aj keď sú súpisy neúplné, so zemianskou rodinou Horvatovcov, ktorá by bývala 
v osade Riadok, som sa nestretol. Ďalší výskum mi sťažoval nedostatok iných prameňov, 
najmä cirkevných matrík, ktoré majú pre genealogické bádanie prvoradý význam. 
Z farnosti Šišov, kam patrila aj zemianska osada Riadok, sa zachovali až od r. 1781, 
pričom Horvátovci z Riadku sa v nich aj vyskytujú. Z iných písomných prameňov 
o tejto osade som zistil, že medzi riadockými zemanmi sa objavili už v 70-tych rokoch 
18. storočia. Kde bývali predtým a odkiaľ sem prišli, zostávalo otázkou. 

Spočiatku sa zdalo, že mi k odpovedi dopomohla náhoda. Keď som pred mnohými 
rokmi študoval v archíve rodiny Šelmeci, uloženom v Maďarskom krajinskom archíve 
v Budapešti, narazil som na zemiansku rodinu (família Horvatiana), usadenú už v druhej 
polovici 17. storočia v blízkej obci Norovce. Nazdával som sa, že to je sídlo, odkiaľ 
sa moji predkovia dostali na Riadok. Pri podrobnejšom skúmaní týchto písomností som 
však zažil nemalé sklamanie, pretože nešlo o Horváthovcov, ale o Horváthyovcov. To 
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bol osobitný zemiansky rod pochádzajúci z Hontianskej stolice, odkiaľ sa jeho príslušníci 
rozšírili do Komárňanskej a potom aj do Nitrianskej stolice.Prvý príslušník tejto rodiny 
sa do Noroviec dostal tak, že sa pred rokom 1666'priženil do tamojšej rodiny Ono-
riovcov. Keď sa v prvej polovici 18. storočia usadil v obci František Šelmeci, vzdelaný 
funkcionár Nitrianskej stolice, začal rozširovať svoje majetky na úkor iných zemanov. 
Za požičané peniaze bral do zálohy ich pozemky, ktoré mu potom zostali. Tak stratili 
svoje majetky aj poslední príslušníci zemianskej rodiny Horváthy a v druhej polovici 
18. storočia sa z Noroviec vytratili. Na konci 18. storočia (v r. 1781) sa v súpise šľach
ty Nitrianskej stolice spomínajú ešte v dedinách Čalád (dnes Čeladice) a Veľké Janí-
kovce. 

Nakoniec sa mi podarilo zistiť, že moji zemianski predkovia prišli medzi riadockých 
zemanov z neďalekých Halačoviec. Táto zemianska dedina sa síce nachádza v blízkosti 
Riadku, ale už na území susednej Trenčianskej stolice, a tak nemohla byť ich pôvodným 
sídlom. Jeden z potomkov Juraja alebo Pavla Horvátovcov sa musel dostať do Ha
lačoviec z niektorej neďalekej dediny v Nitrianskej stolici, kde obaja bratia bývali. 
Odkiaľ sem prišiel, žiaľ, nevedno. Bolo to však pomerne skoro po nobilitácii, pretože 
v súpise šľachticov Trenčianskej stolice z r. 1671 sa medzi tamojšími zemanmi (Ha-
lačiovcami, Morvaiovcami, Tokodiovcami a i.) prvýkrát vyskytuje už aj istý Štefan 
Horváth.5 Vieme o ňom povedať iba toľko, že v Halačovciach zanechal troch potomkov 
- synov Alexandra a Jozefa a dcéru, ktorej meno nepoznáme. 

Jeden zo synov, Jozef Horváth, sa neskôr spomína aj v matrikách farnosti Veľké 
Chlievany, kam Halačovce ako fília patrili. Tieto matriky sa nám zachovali až od r. 1750. 
Jozef Horváth v nich vystupuje už s manželkou Katarínou Redekiovou pri krstoch 
vlastných detí. Prvé z nich, narodené v rokoch 1750 a 1752, v detskom veku zomreli. 
Dospelosti sa dožili Jozef (1754), Katarína (1758), Terézia (1761), Štefan (1763), Andrej 
(1767), Michal (1775) a Juraj (1779). Jozef Horváth a jeho manželka Katarína Rédekio-
vá sa v matrikách spomínajú ešte aj v r. 1782 - ako svedkovia pri krste. Zanedlho potom 
však obaja zomreli.6 

Jozefov mladší brat Alexander, familiárne nazývaný Šándor, sa vo veľko-
chlievanských matrikách nespomína, pretože sa pred rokom 1750 z Halačoviec odsťahoval 
a priženil sa na Riadok. Preniesol sem aj rodovú zemiansku listinu, ktorá je teraz v mojej 
opatere, a tu nakoniec nechal v r. 1773 spísať aj svoj slovenský testament. Išlo v ňom 
vlastne o "poznamenáme jeho zemí v Halačovcách ", ktoré v prípade, "že by ho pán 
Boh k sebe povolal", poručil svojej žene a deťom. Žiaľ, pre neexistenciu starších 
šišovských matrík a iných písomností, nepoznáme jej meno. O menách jeho detí sme 
sa dozvedeli z matrík z konca 18. storočia, kedy sa už ako dospelé ženili alebo vydávali. 
Šándorov majetok v Halačovciach pozostával z tretiny zemianskej kurie, na ktorej bol 
postavený dom. Patrilo mu aj humno s ovocnou záhradou ("so sčepnicou "), 9 kusov 
rolí a kopaníc, na ktoré sa mohlo vysiať 10 bratislavských meríc obilia, tri lúky a niekoľko 
kusov lesa. Okrem tejto otcovskej časti dedičstva uviedol v testamente aj časť, ktorá 
sa mu dostala "od Farkašky", t.j. od matky, ktorá pochádzala zo zemianskej rodiny 
Farkašovcov z Dolných Držkoviec. Išlo o polovicu domu, viac ako 5 bratislavských 
meríc ornej pôdy, tri lúky a niekoľko kusov lesa. 

O celom halačovskom majetku uviedol, že ho tam má v zálohu sčasti u svojho 
"staršieho brata " a sčasti u zemana "pána Borčického ". V testamente sa však neuvádza 
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jeho majetok na Riadku, s ktorým podľa všetkého disponovala jeho zemianska manželka. 
Podľa toho, že testament vyhotovil na "Dolnom Rátku" Anton Rédeki, možno usu
dzovať, že aj ona pochádzala z tejto rodiny. Rédeki bol aj pisateľom Alexandrovho mena 
i mena jeho staršieho brata Jozefa Horvátha z Halačoviec. Obaja boli negramotní 
- k svojim menám pripojili iba krížiky.7 

V čase spísania testamentu mal Alexander Horváth na Riadku už dvoch dospieva
júcich synov Štefana a Jozefa a dve dcéry Kristínu a Annu. Všetky deti okrem Štefana, 
ktorý, zdá sa, zostal slobodný, si na Riadku neskôr našli aj partnerov. Jozef (nar. okolo 
r. 1760) sa pred r. 1791 oženil so zemiankou Zuzanou Kováčovou - odvtedy sa 
v šišovskej matrike zaznamenávajú krsty ich detí.8 Zemania Kováčovci žili v 18. storočí 
na Riadku už v druhej generácii. Eva Rédekiová, ktorá sa vydala za Adama Farkaša 
do Halačoviec, založila už v r. 1680 svoju otcovskú čiastku na Riadku Michalovi 
Kováčovi a jeho syn Ján mal tu po roku 1743 v zálohu jednu celú rédekiovskú kuriu 
(tzv. meškovskú) za požičaných 230 zlatých. Zuzana Kováčova (nar. v r. 1765) bola 
jeho dcéra. S manželom Jozefom Horváthom krstila v šišovskom kostole deti Františka 
(1791), Máriu (1795) a Katarínu (1801). Zatiaľ čo prví dvaja sa dožili dospelého veku, 
posledná Katarína zomrela hneď po narodení a spolu s ňou iba vo veku 37 rokov aj 
jej matka. 

Z dcér Alexandra Horvátha sa staršia Kristína vydala v r . 1791 do susedných 
Borčian za zemana Michala Feketeho, nazývaného aj Fuzo, a mladšia Anna v r. 1792 
za riadockého zemana Ladislava Rédekiho. Obe mali početné potomstvo. O synovi 
Štefanovi toho vieme málo. Zachovali sa nám vlastne iba tri správy. Prvá z r. 1799, 
keď mal podľa župného nariadenia spolu s ostatnými riadockými zemanmi (svojím 
bratom Jozefom, Antonom a Ladislavom Rédekiovcami, vdovami po Karolovi a Ale-
xandrovi Rédekiovcoch a Jánom Morvaiom) zaplatiť daň na protitureckú vojnu. Podľa 
druhej z r. 1837 prispel neveľkou sumou na budovanie zbierok Maďarského národného 
múzea v Pešti. Poslednou správou je zápis v šišovskej matrike o tom, že v r. 1847 vo 
veku 80 rokov (podľa všetkého slobodný a bezdetný) na Riadku zomrel. Na základe 
tohto údaja usudzujeme, že sa narodil okolo roku 1767. 

O Alexandrovom synovi Jozefovi a hlavne vnukovi Františkovi (nar. 3. decembra 
1791) sa nám zachovalo nepomerne viac údajov. Jozef Horváth sa okrem zápisov 
v šišovskej matrike z rokov 1791-1801 pri narodeniach vlastných detí a v nariadeniach 
o zaplatení dane na protitureckú vojnu z r. 1799 uvádza aj v písomnej dohode, uzavretej 
v r. 1800 so zemanom Andrejom Farkašom v Halačovciach. Ten proti nemu a jeho 
halačovskemu bratancovi Štefanovi viedol pred súdom Trenčianskej stolice proces pre 
privlastnenie si časti majetku, na ktorú si sám robil dedičný nárok. Jozef Horváth sa 
pred Andrejom Farkašom osvedčil, že sporný pozemok odkúpil od pôvodného držiteľa 
jeho bratanec Štefan Horváth z podnetu svojho už nebohého otca Jozefa, pričom sám 
z neho nikdy nič nedržal a ani nedrží. Na základe tohto osvedčenia Farkaš písomne 
prehlásil, že ďalší proces v tejto veci bude viesť už iba proti Štefanovi, synovi nebohého 
Jozefa Horvátha. K Farkašovmu prehláseniu pripojil biednym rukopisom svoj podpis 
aj Jozef Horváth. Svedčí o tom, že bol ako-tak gramotný. Údaj o jeho smrti sme 
v šišovskej matrike nenašli. Isté je, že okolo r. 1811 už nežil, pretože majetkové 
záležitosti rodiny už vybavoval jeho 21-ročný syn František. Možno zomrel počas 
šľachtickej insurekcie pri vpáde napoleonských vojsk do Uhorska v r. 1809. 
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Aj František Horváth sa musel v r . 1811 zúčastniť na poslednej vojenskej 
šľachtickej insurekcii v súvislosti so záverečnou fázou protifrancúzskych bojov. V tomto 
roku odišiel do Nitry, kde sa mal zaradiť do pešieho vojska, no vojna sa tentoraz neko
nala a skoro sa vrátil domov. V roku 1813 sa oženil s Magdalénou Guzoňovou, ktorá 
pochádzala z Halačoviec. Usudzujeme tak z toho, že aj tamojší Františkov druhostupňový 
bratanec Imrich Horváth (syn spomínaného Štefana Horvátha) mal už od roku 1796 za 
manželku Máriu Guzoňovú, jej staršiu sestru. Mala s Imrichom iba dve deti, Jána (1897) 
a Jozefa (1801). Potom predčasne zomrela a Imrich sa znovu oženil. Magdaléna Guzoňová 
sa na rozdiel od nej dožila dlhého veku a s Františkom Horváthom mali veľa detí. Aj 
keď viaceré z nich zomreli, dospelého veku sa dožili Kristína (1818), Judita (1820), 
Zuzana (1825), Anna (1829), Pavel (1832), Magdaléna (1834) a Jozef (1836). Vek 
dospelosti dosiahla aj Františkova mladšia sestra Mária (nar. v r. 1795). Nevydala sa 
a slobodná žila v jeho domácnosti až do r. 1838, kedy na Riadku vo veku 43 rokov 
zomrela. Aj z dcér Františka Horvátha sa vydali iba dve - Judita a najmladšia Magdaléna. 
Ostatné tri dcéry, Kristína, Zuzana a Anna, zostali slobodné a žili spolu s otcom a bratmi 
na rodičovskom majetku na Riadku. 

Ich otec František Horváth zomrel 21. decembra 1857 vo veku 66 rokov, jeho 
manželka Magdaléna Guzoňová akiste o niečo skôr. Už pred smrťou si na Riadku 
nadobudol dosť značný majetok. Mal tam vlastný dom, či skôr zemiansku kuriu, ku 
ktorej patrilo v riadockom chotári 30 bratislavských meríc poľa (15 uhorských jutár) 
a dve lúky. Okrem toho po starom otcovi Alexandrovi a otcovi Jozefovi zdedil časť ich 
majetku v Halačovciach, ktorý s časťou majetku jeho ženy mal rozlohu 8 bratislavských 
meríc (4 uhorské jutra). Keď zomrel, boli jeho potomkovia žijúci na Riadku zväčša 
slobodní. Iba dcéra Judita bola od r. 1840 vydatá v Halačovciach za zemana Jána 
Stupariča a vlastnila tam aj časť jeho dedičného majetku. V posledných rokoch pred 
smrťou (od r. 1853) vystupoval v mene Františka Horvátha už najstarší syn Pavel (nar. 
v r. 1832), ktorý platil od majetku daň a prikupoval k nemu aj ďalšie polia. V tom čase 
žili na Riadku okrem Horvátovcov zemania Libor Fekete, Jób Broďáni a Tadeáš Majténi 
a ešte aj posledná predstaviteľka rédekiovskej rodiny, vdova Barbora Rédekiová. 

Po smrti Františka Horvátha sa začiatkom r. 1865 vydala jeho najmladšia dcéra 
Magdaléna (nar. v r. 1834) za zemana Jozefa Bokroša do susedných Borčian. Koncom 
toho istého roka (27. novembra) sa oženil aj jeho starší syn Pavel - s Magdalénou 
Juríkovou z Krušoviec. Pavel však už v júni 1866 vo veku 34 rokov zomrel a nezanechal 
žiadnych potomkov. Jeho mladá vdova, ktorá získala nárok na dedičstvo, už v r. 1867 
predala tieto majetky za 44 zlatých svojej slobodnej švagrinej Anne Horváthovej. 
Z Dolného Riadku potom odišla a vydala sa znovu za istého Liesku do Rajčian. Krátko 
po Pavlovej smrti zomrela na Riadku 16. októbra 1866 aj Františkova 48-ročná slobodná 

1. Vyobrazenie erbu na armálnej listine Horvátovcov z r. 1607 (originál vo vlastníctve 
autora). 

2. Františka Horváthova, rod. Pintérová (1846-1932), matka Jozefa (1871-1944) 
a Pavla (1876-1948) Horváthovcov. 

3. Jozef Horváth s rodinou počas prvej svetovej vojny - s dcérami Máriou (1903-1960), 
Idou (1905), Etelou (1911) a so synom Jozefom (1901-1962). 
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dcéra Kristína. Jeho mladší syn Jozef (nar. v r. 1836) bol od r. 1857 vojakom a v r. 
1859 sa ako kanonier 7. delostreleckého pluku zúčastnil bojov v severnom Taliansku 
za jeho zjednotenie. Až v r. 1866 ho po osemapolročnej aktívnej vojenskej službe 
preradili do rezervy a mal byť prepustený. V tomto roku však vypukla rakúsko-pruská 
vojna, a tak sa domov dostal až po jej skončení v r. 1867, po takmer desaťročnom 
vojenčení. V tomto roku mu vo Viedni vystavili prepúšťací list (Abschied-Urkunde), 
v ktorom uviedli jeho osobný popis. Bol podľa neho 31-ročný, strednej postavy, mal 
plavé (blond) vlasy, sivé oči a hovoril len po slovensky (slawisch). 

Po návrate domov našiel Jozef Horváth na Riadku iba dve nevydaté sestry 
Zuzanu a Annu. Z nich najmä mladšia a aktívnejšia Anna (nar. v r. 1829) sa už za jeho 
neprítomnosti ujala vedenia rodičovského hospodárstva a aj v ďalšom období sa najviac 
zaslúžila o jeho nebývalý rozvoj. Z odkúpeného dedičského podielu po bratovi Pavlovi 
vyplatila sestry Juditu a Magdalénu, ktorým uhradila aj podiely po zomretej sestre 
Kristíne. Hoci po Jozefovom návrate predali súrodenci Jozef, Anna a Zuzana Horvátovci 
v r. 1869 svoju halačovskú časť majetku tamojšiemu príbuznému Jozefovi Horváthovi 
za 300 zlatých (z ktorých po 60 zlatých dostali sestry Judita a Magdaléna), od tejto 
doby však k svojmu riadockému majetku nehnútelhosti iba prikupovali. 

Jozef Horváth sa oženil až v r. 1870 ako 34- ročný s Františkou Pintérovou (nar. 
v r. 1846), ktorá mala 24 rokov a bola kuchárkou v rodine Kadarásovcov v susednej 
obci Chudá Lehota. Pochádzala z Beladíc pri Zlatých Moravciach a predtým bývala 
detskou vychovávateľkou v šľachtických rodinách. Tým nadobudla širší spoločenský 
rozhľad a aj znalosť maďarčiny a nemčiny. Jedna z jej sestier sa vydala do Pešti za 
slovenského stolára Ľudovíta Jankoviča. Spolu s deťmi túto rodinu v Pešti viackrát 
navštívila. Jankovičove deti udržiavali potom s jej deťmi dlhoročné priateľstvo.9 To 
všetko prispelo tiež k pozdvihnutiu kultúrnej a spoločenskej úrovne rodiny Horvátovcov, 
pretože Pintérovej manžel sa sotva vedel podpísať a jeho nevydaté dve sestry boli úplne 
negramotné. 

To, pravda, nebola prekážka rozmnožovania ich spoločného majetku. Už v r. 
1862 získal na Riadku značnú časť nehnuteľností po Rédekiovcoch a Broďániovcoch 
zeman Jozef Gôrôg z Praznoviec pri Topoľčanoch. V r. 1874 sa však z Riadku odsťahoval 
a majetok predal súrodencom Jozefovi, Zuzane a Anne Horvátovcom za tisíc zlatých. 
V r. 1879 získala zasa Anna Horváthova najprv za peňažnú pôžičku do zálohu a potom 
aj do faktickej držby majetok rodiny Kelečéniovcov v Šišove. Najviac nehnuteľností 
nadobudli však riadockí Horvátovci v chotári Chudej Lehoty. Tam po r. 1866 väčšie 
i menšie roľnícke hospodárstva vychádzali v dôsledku úpadku ich majiteľov na mizinu. 
Pôdu týchto hospodárstiev (patriacich predtým rodinám Šoltýsovcov, Rafajovcov, 
Danišovcov a i.) postupne skupovali a pripájali k svojmu rodinnému majetku. 

Dialo sa tak najmä z iniciatívy mladšej sestry Anny Horváthovej (nar. v r. 1829), 
ktorá bola veľmi šporovlivá, jej zásluhou sa chovalo na hospodárstve veľa oviec, pretože 

4.-5. Pavel Horváth (1876-1948) s manželkou Eleonórou, rod. Dovalovou (1893-
-1973). 

6. Pavel Horváth s rodinou v r. 1930 - so synmi Antonom (1919-1979), Františkom 
V. (1923-1994) a Pavlom (1926). 
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predaj vlny bol v tom čase veľmi výnosný a utŕžené peniaze sa dali investovať do 
nadobúdania pôdy. Po jej scelení počas komasacie v rokoch 1886-1889 vzrástol na 
hospodárstve tiež príjem z obilnej a živočíšnej produkcie, aj keď sa časť pôdy stále ešte 
úhorila. O vzraste pôdneho fondu Horvátovcov na Riadku si možno urobiť najlepšiu 
predstavu zo skutočnosti, že kým vr. 1858 po smrti ich otca Františka patrilo k hospo
dárstvu len niečo vyše 15 uhorských jutár pôdy, o 50 rokov neskôr, keď Anna Hor
váthova v r. 1908 zomrela, to bolo už okolo 100 jutár, aj keď prevažne v chotári obce 
Chudá Lehota. 

Jozef Horváth (nar. v r. 1836) mal s Františkou, rod. Pintérovou dvoch synov, 
staršieho Jozefa (nar. 22. januára 1871) a mladšieho Pavla (nar. 15. januára 1876), ktorí 
sa dožili dospelého veku. Obaja chodili už do základnej školy v Šišove a boli gramotní. 
Až do smrti otca pracovali spoločne na jeho rozsiahlom hospodárstve a rozdelili si ho 
až po jeho smrti v r. 1912. Už predtým si po oboch stranách starej zemianskej kurie, 
pokrytej ešte slamou, postavili nové domy. Ich nevydatá teta Anna Horváthova si mnohé 
z nadobudnutých nehnuteľností nechala v pozemkovej knihe prepisovať iba na seba 
a pred smrťou ich poručila iba staršiemu bratovi Jozefovi, čím medzi oboma bratmi 
vznikol v majetkovej držbe po rozdelení veľký rozdiel. Ich matka Františka (nazývaná 
v rodine Fany) prešla potom bývať do Pavlovho domu a vzala so sebou aj zemiansku 
listinu Horvátovcov a iné staršie písomnosti. Tie nám potom umožnili napísať aj tento 
genealogický príspevok. Matka oboch bratov umrela u mladšieho Pavla až v r. 1932 
vo vysokom veku 86 rokov. 

Starší brat Jozef (nar. vr. 1871) sa oženil ešte v posledných rokoch 19. storočia 
s Máriou, rod. Zitovou (nar. v r. 1877) z Chudej Lehoty. V manželstve sa im narodilo 
veľa deti, prvé z nich však zomreli a dospelého veku sa z nich potom dožilo sedem. 
Boli to Jozef (1901-1963), Mária (1903-1960), Ida (1905), Etela (1911), Pavel (1914-
-1985), Ján (1917) a Július (1919-1980). Synovia sa po dosiahnutí dospelosti oženili 
a pracovali potom zväčša na otcovom hospodárstve na Riadku. Dcéry sa postupne vydali 
za roľníkov do blízkych alebo vzdialenejších dedín, pričom stratili už svoje horvátovské 
priezviská a ich početné potomstvo v matrikách som už ďalej nesledoval. 

Najstarší syn Jozef (nar. v r. 1901) sa oženil po prvej svetovej vojne s Katarínou 
Priecelovou z Noroviec. S otcom sa skoro rozišiel a začal hospodáriť samostatne na 
Chudej Lehote na malom prídele pôdy z prvej pozemkovej reformy a na prenajatom 
majetku. S manželkou mal synov Antona (1921-1988), Jozefa (1926) a Gustáva (1934) 
a dcéru Emíliu (1923). Z jeho sestier sa Mária (1903) vydala do Borčian za Antona 
Mojgoša, Ida (1905) na Bojnú za Juraja Papšu (neskôr sa presťahovali do Borčian) 
a Etela (1911) za Petra Kopčana do Noroviec. Na Riadku pri otcovi zostali bývať len 
synovia Pavel, Ján a Július. 

Pavel (nar. v r. 1915) sa oženil s Martou Kučerkovou zo Šišova a mal s ňou 
synov Ladislava (1941), Júliusa (1943-1975), Mariána (1952) a dcéry Máriu (1946) 
a Irenu (1949). Ján (nar. v r. 1917) sa oženil s Annou Omelkovou z Borčian a mali 
spolu synov Miroslava (1944), Jána (1952) a dcéru Máriu (1942). Július (nar. v r. 1919) 
sa oženil s Oľgou Eckhardtovou z Noroviec. Mali syna Jozefa (1954) a dcéru Teréziu 
(1950). 

Ich otec Jozef Horváth (nar. v r. 1871) žil 73 rokov do r. 1944. Jeho manželka 
Mária, rod. Zitová zomrela v r. 1962 ako 85-ročná. Ich potomkovia si majetok po smrti 

30 



otca rozdelili na sedem častí. Synovia Pavel, Ján a Július, ktorí zostali bývať na Riadku, 
nejaký čas hospodárili na svojich častiach spoločne, neskôr sa však aj oni osamostatnili. 
Majetky vlastnili až do násilnej kolektivizácie pôdy v r. 1959. Na Riadku si postavil 
dom aj syn ich najstaršieho brata Jozefa, Anton (nar. vr. 1921) z Chudej Lehoty, ktorý 
sa sem presťahoval a tu v r. 1988 aj zomrel. 

Mladší brat Pavel Horváth (nar. v r. 1876) sa prvýkrát oženil v r. 1907 s Ka
tarínou, rod. Kučerkovou zo Šišova a po jej skorej smrti druhýkrát s Eleonórou, rod. 
Dovalovou z Noroviec. Prvé deti z prvého i druhého manželstva mu zomreli a dospelého 
veku sa dožili až traja synovia, ktorí sa narodili po prvej svetovej vojne, po jeho návrate 
z ruského zajatia. Boli to Anton (1919-1979), František Vladimír (1923-1954) a Pavel 
(1926). Hospodárska situácia Pavla Horvátha sa po prvej svetovej vojne značne zlepšila, 
keď v rámci prvej pozemkovej reformy získal v katastroch obcí Šišov a Chudá Lehota 
okolo 7 katastrálnych jutár pôdy. Bol to spoločensky rozhľadený človek, ktorý v medzivoj
novom období bol dlhoročným šišovským richtárom a predsedom školskej stolice. 
Zomrel 3. mája 1948 vo veku 72 rokov. Jeho druhá manželka Eleonóra, rod. Dovalová 
zomrela v r . 1973 ako 81-ročná. 

Zo synov Pavla Horvátha František Vladimír zostal slobodný. Ďalší syn Anton 
(nar. v r. 1919) sa oženil s Hermínou Mikušovou z Borčian, s ktorou mal synov 
Stanislava (1948), Antona (1951) a dcéru Eleonóru (1953). Pavel (nar. v r. 1926) sa 
oženil s Emíliou Cajánkovou z Bratislavy a mal š ňou synov Pavla (1957) a Juraja 
(1961). Synovia Pavla Horvátha Anton a František Vladimír si po otcovej smrti v roku 
1948 jeho majetok rozdelili, hospodárili však na ňom až do násilnej kolektivizácie 
spoločne. Najmladší brat Pavel, ktorý odišiel ako prvý z horvátovskej rodiny na štúdia 
im svoj rodičovský dedičný podiel prenechal.'0 

Do života všetkých generácií Horvátovcov na Riadku do značnej miery zasiahli 
vojnové udalosti. Generácie najstaršieho Jozefa Horvátha (asi 1760-1810) na konci 18. 
storočia a jeho syna Františka (1791-1857) na začiatku 19. storočia boli poznačené 
protifrancúzskymi a protinapoleonskými vojnami. Františkov syn Jozef (1836-1912) bol 
v rokoch 1857-1866 účastníkom vojny v severnom Taliansku. Jeho mladší syn Pavel 
sa okrem základnej vojenskej služby v rokoch 1897-1900 zúčastnil prvej svetovej vojny 
(v rokoch 1914-1918) a prežil 5 rokov v ruskom zajatí. Synovia jeho staršieho brata 
Jozefa sa okrem vykonávania základnej vojenskej služby zúčastnili druhej svetovej 
vojny. Bratia Pavel (1914) a Ján (1917) boli v r. 1939 účastníkmi vojenskej výpravy 
do Poľska, najmladší Július (1919) v r. 1941 bojov na ruskom fronte. Na ruskom fronte 
však v r. 1942 bojoval tiež syn ídh najstaršieho brata Jozefa, Anton (1921). 

Všetky menované deti synov Jozefa (1871) a Pavla (1876) Horvátovcov sa dožili 
dospelého veku a väčšina z nich ešte žije. V priloženej genealogickej tabuľke sú však 
uvedení iba mužskí potomkovia, ktorí zostali nositeľmi horvatovskeho mena. V čase 
písania tejto práce (v jeseni 1995) žili ešte aj priami potomkovia Jozefa a Pavla 
Horvátovcov. Z priamych potomkov Jozefa Horvátha (1871-1944) žil na Riadku ešte 
syn Ján (1917), v Borčanoch dcéra Ida (1905) a v Norovciach dcéra Etela (1911). 
Z priamych potomkov Pavla Horvátha (1876-1848) žil už iba jeho najmladší syn Pavel 
(1926) v Bratislave. Synovia Jozefových a Pavlových synov a dnes už aj ich vnuci 
a pravnuci žijú nielen v Šišove - na Riadku, ale aj v Chudej Lehote, Borčanoch, 
Norovciach, Bratislave, Martine a v jednom prípade tiež v Čechách. 
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Horvatovci v Šišove na Riadku 

Alexander 
(asi 1725-1780) 

I 
Jozef 

(asi 1760-1810) 
Zuzana Kováčova 

(1767-1801) 

I 
Pavel 

(1832-1866) 
Magdaléna Juriková 

Jozef 
(1871-1944) 
Mária Zitová 
(1877-1962) 

František 
(1791-1857) 

Magdaléna Guzoňová 

I 
Anton 

(1919-1979) 

Hermína Mikušová 
I 

Stanislav (1948) 

Anton (1951) 

1 
Jozef 

(1901-1962) 

Katarína Pnecelová 

I 
Anton (1921-1988) 

Jozef (1926) 

Gustáv (1934) 

František V. 
(1923-1994) 

I 
Pavel 

(1914-1985) 
Marta Kučerková 

I 
Ladislav (1941) 

Július (1943-1975) 

Marián (1962) 

Ján (1917) 
Anna Omelková 

Miroslav (1944) 
Ján (1952) 

Jozef 
(1836-1912) 

Františka Pintérová 
(1846-1932) 

h 
Pavel 

(1876-1948) 
Eleonóra Dovalová 

(1892-1979) 
L 

1 
Pavel 

(1926) 

Emília Čajánková 
I 

Pavel (1957) 
Juraj (1961) 

I 
Július 

(1919-1980) 

Ofga Eckhardtová 
I 

Jozef (1954) 

32 



Poznámky 

1 Osada Riadok leží na konci tzv. Suchej Doliny pod Považským Inovcom, na strednom 
toku potoka Liviny v blízkosti Sišova (doloženého už v r. 1113). Vznikla asi v 13. 
storočí, písomne je však doložená až v roku 1329 (Reduk). Bola to od začiatku 
zemianska osada a podía nej dostala meno aj najstaršia zemianska rodina Riadockých, 
ktorú však písali zväčša v maďarskej forme ako Rédeki, hoci išlo vždy o slovenskú 
rodinu. Neskôr, okolo roku 1370 vznikla v jej susedstve ďalšia osada, nazývaná Malý 
alebo Horný Riadok. Táto poddanská, majerská osada patrila k topoľčianskemu 
panstvu. Na rozdiel od nej sa staršia osada volala ako Zemiansky Riadok (maď. Nemes 
Redek), prípadne aj ako Dolný Riadok. K Rédekiovcom, ktorí mali na Riadku tri celé 
zemianske kurie, pribúdali od 16. storočia v dôsledku príbuzenských zväzkov aj iné 
rodiny (Váciovci, Morvaiovci, Meškovci, Farkašovci a i.). Tie postupne prevládli 
a Rédekiovci sa z osady v 19. storočí celkom vytratili. Riadok bola vždy malá osada 
a pred jej pripojením k Sišovu v r. 1886 nebolo v nej viac ako 8-12 domov, v ktorých 
bývalo okolo 80-120 obyvateľov. 

2 NAGY, L: Magyarorszag családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal 1-12. Pest 
1857-1868; KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok 1-12. Budapest 1911-1935. 

3 LUKACKA, J. a koľ: Krušovce. Bratislava 1995, s. 23. Meno rodiny sa v písomnos
tiach vyskytuje v rôznych podobách, najčastejšie ako Horváth, zriedkavejšie ako 
Horvát, ba aj ako Chorvát. Keď hovoríme o rodine vo všeobecnosti, používame tvar 
zodpodvedajúci slovenskému pravopisu - Horvát. Ak však hovoríme o konkrétnych 
osobách, zachovávame podobu Horváth, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v písomných 
prameňoch. 

4 Štátny oblastný archív v Nitre. Nitrianska stolica I. Šľachtické písomnosti. Súpisy 
šľachty z rokov 1640-1781. 

5 Maďarský krajinský archív v Budapešti. Archív uhorskej komory. E 152 Acta Jesuitica. 
Collegium Trenchiniense, fasc. 40: Regestrum nobilium comitatus Trenchiniensis 1671. 

6 Štátny oblastný archív v Nitre. Zbierka matrík. Rím. kat. farský úrad Veľké Chlievany, 
matriky po r. 1750. 

7 Testament Alexandra Horvátha z r. 1773 je po zemianskej listine z r. 1607 najstarším 
dokladom, ktorý sa nám zachoval v písomnej pozostalosti riadockých Horvátovcov. 
Z konca 18. a celého 19. storočia sa zachovalo už viac písomností a tie nám spolu 
s cirkevnými matrikami umožnili vypracovať aj túto genealogickú štúdiu. 

8 Štátny oblastý archív v Nitre. Zbierka matrík. Rím. kat. farský úrad Sišov, matriky 
od r. 1781. 

9 Jedna z Jankovičových dcér A Ižbeta (nar. vr. 1891) sa počas letného pobytu na Riadku 
zoznámila s Antonom Sečanským z Vysočian a vydala sa zaňho. Pôsobila potom ako 
učiteľka v neďalekých Nedanovciach a Nedašovciach a nakoniec aj v Bratislave, kde 
zomrela v r. 1970. Známy bratislavský odborný lekár MUDr. Imrich Sečanský (nar. 
v r. 1914) je jej synom. 

10 Stručný životopis Dr. Pavla Horvátha vyšiel v časopise Genealogicko-heraldický hlas, 
3, 1993, č. l,s. 38. Vysokoškolské vzdelanie dosiahol odvtedy už aj syn jeho najstaršieho 
brata Antona Stanislav (nar. v r. 1948), ktorý pracuje ako etnograf v Slovenskom 
národnom múzeu v Martine. 
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SPOLOČNOSTI - INŠTITÚCIE 

HISTORICKO-RODOPISNÁ SPOLOČNOSŤ V MOSKVE 
Stanislav V. Dumin 

Historicko-rodopisná spoločnosť v Moskve (Istoriko-rodoslovnoje obščestvo, IRO) 
patrí k najstarším ruským vedeckým organizáciám. Za jej zakladateľa možno považovať 
Leonida Michajloviča Savelova (1868-1947). Meno tohto významného vedca je dobre 
známe každému, kto sa aspoň trocha vážnejšie zaoberal genealógiou ruskej šľachty. Jeho 
diela si aj po mnohých rokoch zachovávajú svoju vedeckú hodnotu1. 

Vzniku Historicko-rodopisnej spoločnosti v Moskve predchádzalo vytvorenie 
Ruskej genealogickej spoločnosti (Rossijskoje genealogičeskoje obščestvo, RGO) 
v januári 1898 v Sankt Peterburgu. L. M. Savelov bol jedným z jej zakladajúcich členov. 
RGO však z rôznych príčin nevyvíjala primeranú činnosť. Jej schôdze sa konali veľmi 
nepravidelne a za 20 rokov existencie sa jej podarilo vydať len 4 čísla svojich Správ 
(Izvestija). Nespokojný s tým bol nielen Savelov. A tak v roku 1901 vznikla myšlienka 
vytvoriť novú spoločnosť priaznivcov rodopisu v Moskve. 

Prvá schôdza "iniciatívnej skupiny" sa konala v moskovskom byte L. M. Sa
velova 15. novembra 1903. Zúčastnili sa jej viacerí známi historici, ku ktorým sa čoskoro 
pridali i ďalšie osobnosti. Do januára 1904 vypracovali stanovy a so súhlasom veľkokniežaťa 
Sergeja Alexandroviča Romanova (vtedajšieho moskovského generálgubernátora) boli 
už vo februári predložené na schválenie Ministerstvu vnútra. Z formálnych príčin sa 
vec preťahovala, no nakoniec, 15. decembra 1904 boli stanovy schválené. Tento dátum 
(1904) zdobí emblém IRO. Jeho členovia sa však po prvýkrát oficiálne zišli až 8. januára 
1905 a tento dátum sa obyčajne považuje za začiatok pôsobenia našej organizácie. Za 
jej predsedu bol zvolený a túto funkciu bezo zmien až do r. 1917 plnil L. M. Savelov. 
Predpokladalo sa, že patrónom spoločnosti sa stane veľkoknieža Sergej Alexandrovič, 
no ten 4.2.1905 zahynul rukou teroristu. V marci toho istého roku vyšlo prvé číslo 
Letopisu IRO, venované jeho pamiatke. Na rozdiel od Izvestij RGO, ktoré vychádzali 
tak, ako sa nazbieral materiál, Letopis, vychádzajúci pravidelne, bol prvým ruským 
genealogickým časopisom. Do r. 1915, kedy pre vojnové udalosti bolo jeho vydávanie 
zastavené, vychádzal 4-krát ročne (niekedy v dvojčíslach) v rozsahu 3-5 tlačených 
hárkov. 

Popri vydávaní Letopisu IRO zhromažďovala tiež údaje o rodových panstvách, 
usilovala sa zachrániť zanikajúce rodové archívy, majúce obrovský význam pre poznanie 
osudov a životných podmienok našich predkov. Na jej schôdzach sa stretávali významní 
vedci. Podľa L. M. Savelova sa IRO v r. 1905-1915 zišla 38-krát, pričom tu odznelo 
80 referátov. Väčšinou boli publikované na stránkach Letopisu (autorom 17 z nich bol 
sám Savelov). Schôdze pokračovali aj v r. 1916-17, posledná sa konala 26. septembra 
1917. Po nej spoločnosť zo známych príčin nemohla pôsobiť oficiálne, no jej členovia, 
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dokonca i po odchode L. M. Savelova na juh (zač. 1918), sa naďalej stretávali v súkromí. 
Nevieme, či nová vláda IRO oficiálne rozpustila, alebo spoločnosť zanikla de facto. 

Osudy činovníkov IRO boli rôzne. L. M. Savelov žil od r. 1920 v emigrácii, 
začas pôsobil na Balkáne v kancelárii vtedajšej hlavy ruskej panovníckej dynastie -
- exilového cára Kirila Vladimíroviča Romanova. Avšak aj posledných 30 rokov svojho 
života (zomrel v r. 1947 v USA) zasvätil predovšetkým ruskej genealógii. V r. 1934 
začal vydávať spočiatku strojopisný a potom tlačený genealogický časopis Novik, ktorý 
bol pokračovateľom Letopisu IRO, a v USA založil aj novú Historicko-rodopisnú 
spoločnosť (žiaľ, neexistovala dlho). Plodne pracoval v emigrácii aj N. A. von Baum-
garten a pokračovateľmi ruskej genealogickej tradície v zahraničí sa stali tiež ďalší vedci 
- N. F. Ikonnikov, knieža K. L. Tumanov, D. M. Tolstoj-Miloslavskij a zvlášť knieža 
D. M. Šachovskoj. 

Ale i v samotnom Rusku aj v najťažšom období, kedy sa genealógii tých-ktorých 
osôb venovali predovšetkým príslušníci VČK, NKVD či KGB, tradície národného 
rodopisu žili. V 20-tych a 30-tych rokoch pokračovali vo svojich výskumoch niektorí 
bývalí členovia IRO (A. A. Sivers, N. A. Čulkov). Hoci oficiálna marxistická histo
riografia si od genealógie ako "šlachtickej" vedy zachovávala odstup, i v sovietskom 
období ju pestovali viacerí významní bádatelia. Ich úsilím sa genealogická problematika 
postupne včlenila do vedecko-výskumných plánov a študijných programov. 

Avšak najaktívnejšie sa rodopisu, najmä v posledných dvoch desaťročiach, ve
novali nespočetní laickí bádatelia. Vychádzajúc z výsledkov historických výskumov, 
publikovaných i archívnych prameňov, títo ľudia (vzdelaním najčastejšie nehistorici) 
usilovali sa preskúmať genealógiu vlastných alebo aj iných rodín. Záujem o osudy rodov, 
rodín, osobností bol priamou reakciou na bezosobnostné dejepisectvo tej doby. Obraca
júc sa k národným dejinám, títo ľudia chceli v nich vidieť nie konflikt výrobných síl 
a výrobných vzťahov, ale živé tváre svojich predkov. Krok za krokom si genealógia 
"vydobýjala" svoje právo na existenciu. 

Spočiatku vznikali strediská formálne sa zaoberajúce rodopisom len určitých, 
"zhora povolených" skupín obyvateľstva. Išlo predovšetkým o Združenie potomkov 
účastníkov Vlasteneckej vojny r. 1812 pri Múzeu-panoráme Borodinskej bitky v Moskve 
(vzniklo v r. 1964 a existuje dodnes, jeho členovia - potomkovia šľachty, ktorá sa 
zúčastnila bitky pri Borodine, organizujú prednášky, budujú kartotéku a genealogickú 
databázu s údajmi o svojich rodoch - pozn. prekl.). Po ňom vznikli ďalšie genealogické 
krúžky, semináre (v Moskve, vo vtedajšom Leningrade, v Kostrome ai. - pozn. prekl.). 

Začiatkom r. 1989 vznikol v Moskve návrh na vytvorenie celoštátnej genealo
gickej organizácie. Pre náročnosť úlohy sa iniciátori rozhodli spojiť s Fondom národnej 
kultúry, ktorého prezídium po dlhom úsilí prijalo návrh S. V. Dumina a I. V. Sacharova 
vytvoriť pri FNK Radu pre genealógiu. Post jej predsedu prijal profesor S. O. Šmidt 
a jeho zástupcami sa stali navrhovatelia. Rada mala za úlohu koordinovať genealogické 
výskumy v krajine a podporovať spoločenské iniciatívy, ktoré súviseli s touto vednou 
disciplínou. Jej členovia z Moskvy neskôr iniciovali znovuzaloženie Historicko-rodo-
pisnej spoločnosti v Moskve (predsedom sa stal autor príspevku - historik S. V. Dumin 
- pozn. prekl.). 

35 



Ustanovujúce zasadanie novej IRO sa konalo 11. mája 1990 v Múzeu-panoráme 
Borodinskej bitky v Moskve. Účastníci reprezentovali niekoľko moskovských 
genealogických krúžkov. Stanovy, prijaté na schôdzi, v zásade vychádzali zo stanov 
z r. 1904 (20.12.1990 boli zaregistrované Mossovietom). Bol z nich však vypustený bod, 
podľa ktorého členmi IRO mohli byť iba potomkovia šľachty. Obnovená IRO si tak 
postavila za cieľ skúmať aj genealógiu iných spoločenských skupín. 

Nová IRO chápe genealógiu nielen ako "pomocnú vedu historickú". Jej pred
stavitelia považujú poznanie vlastného pôvodu za dôležitú súčasť všeobecného vzde
lania, nevyhnutnú podmienku harmonického rozvoja osobnosti. Obnova spretŕhaných 
vzťahov v spoločnosti sa musí stať jednou z ciest k obnove duchovnosti, vedomia ľudskej 
dôstojnosti. Genealógia sa môže stať kľúčom k národným dejinám, prostriedkom k ich 
poznaniu. Preto dnes v činnosti IRO zaujíma dôležité miesto propagácia štúdia genea
lógie, objasňovanie techník rodopisného výskumu. 

IRO si kladie pred seba i ďalšie úlohy. Obnovené vydávanie Letopisu IRO (prvé, 
resp. celkovo 45. číslo vyšlo v r. 1993 v náklade 1000 kusov - pozn. prekl.) umožňuje 
publikovať práce odborných autorov, návody na spracovanie prác laických bádateľov. 
Jednou z tradičných činností spoločnosti je genealogický seminár. Stretnutia sa konajú 
každú tretiu stredu v mesiaci v konferenčnej sále Historickej knižnice v Moskve. 
Spoločnosť aktívne spolupracuje s inými vedeckými organizáciami v Rusku i v zahraničí. 
V súčasnosti dobré pracovné vzťahy existujú s Poľskou heraldickou spoločnosťou. 
V r. 1992 sme vo Varšave spoločne vydali (v poľštine a ruštine) súpis šľachtických rodov 
západných gubernií2. Z iniciatívy predsedu prebieha súpis prác o litovsko-bieloruských 
rodoch v archívoch St. Petersburgu a Minska s cieľom vytvoriť sprievodcu po týchto 
materiáloch. Jednotliví členovia IRO sa venujú genealógii kozákov a rôznym regionál
nym výskumom. Spoločnosti sa zatiaľ nepodarilo vytvoriť pobočky v iných mestách, 
ale geografický záber IRO je veľmi široký. V jej radoch sú priaznivci genealógie 
z mnohých miest Ruska, z republík bývalého ZSSR (Gruzínska, Litvy, Lotyšska, 
Estónska, Bieloruska, Ukrajiny, Moldavy, Tadžikistanu) i z iných štátov (Veľká Británia, 
Austrália, Francúzsko, Španielsko, Poľsko, USA). 

V poslednom čase sa čoraz aktívnejšie rozvíja v rámci IRO heraldický výskum. 
Čo je však najdôležitejšie, do radov IRO prichádzajú stále noví ľudia. S ich pomocou, 
veríme, vykonáme ešte mnoho pre to, aby naša spoločnosť čestne niesla svoje historické 
meno. 

' Bibliografičeskij ukazateí po istorii, geraľdike i rodosloviju rossijskogo dvorjanstva. 
Ostrogožsk 1897 (2. vyd.); Bibliografičeskij ukazateľpo istorii, geraľdike i rodosloviju 
tuľskogo dvorjanstva. Moskva 1904; Rodoslovnyje zapisi (opyt rodoslovnogo slovarja 
russkogo drevnego dvorjanstva) 1-3. Moskva 1906-1908. 
2 Dumin, S. - Górzyňski, S.: Spis szlachty wylegitymovanej w guberniách grodzieňskiej, 
miňskiej, mohylewskiej, smoleňskiej, witebskiej. Warszawa 1992. 

(Istoriko-rodoslovnoje obščestvo v Moskve, Letopis Istoriko-rodoslovnogo obščestva 
v Moskve, 1993, č. 1(43), s. 15-20, spracované) 
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Čerňan Igor: Genealogická sonda do rodiny Medveckých z Medvedzia 
a Bysterca na Orave. In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 1995. Martin 1995, 
s. 7-22. (Vyšlovr. 1996). Rod Medveckých, ktorého členovia až do r. 1918 používali predikát 
z Malého Bysterca a Medvedzia, patrí medzi najstaršie zemianske rody na Orave. Jeho meno 
je dodnes živé nielen v tejto oblasti (spájané s rôznymi prímenami) a na iných miestach 
Slovenska, ale i v zahraničí. Už jeho prvým doloženým predkom bolo koncom 13. storočia 
údajne písomne potvrdené zemianstvo. Ďalšiu armálnu listinu (s novým erbom) získali 
v r. 1593. Od tohto obdobia vetvy z Malého Bysterca a Medvedzia používali odlišné erby, 
čo údajne súviselo s ich konfesionálnou diferenciáciou. Autor chronologicky zachytáva 
zistené fakty o jednotlivých členoch rodu (zväčša bez konkrétnejšieho naznačenia ich 
príbuzenských väzieb) od najstarších čias do 1. polovice 20. storočia (pôsobili ako župní 
úradníci, vojaci a pod., jeden z členov rodu bol prítomný pri súde s Alžbetou Bátoriovou, 
iný bol popravený počas tzv. prešovských jatiek). V záverečnej časti upresňuje miesto 
a dátum a poodhaľuje dosiaľ zamlčované okolnosti narodenia r.k. kňaza, politika a kultúrneho 
pracovníka Karola Antona Medveckého (1875-1937, narodil sa ako ilegitímny syn 16-ročného 
Jozefa Minčagu z Hornej Lehoty a 21-ročnej Zuzany Medveckej, dcéry pisára a archivára 
Oravského panstva, ktorý ho vychovával). Posledné pasáže patria spomienkam K. A. Med
veckého a rôznym epizódam z jeho mladosti. 

Duriška Zdenko: Martinské korene a divadelné tradície rodiny Meličkovcov. 
In: Hana Meličková (zost. Dagmar Podmaková). Bratislava, Tália-press 1996, s. 9-19. Autor 
študuje pôvod herečky Hany Meličkovej s osobitným zreteľom na divadelné tradície jej 
predkov. Uvádza najstaršie doklady o Meličkovcoch, predpokladá, že ide o vetvu rodiny 
Klementíkovcov (Klement, Klimentík) z Vlachova v Gemeri. Súvislé sleduje vývoj tejto rodi
ny od r. 1729 do súčasnosti (6 generácií), podrobnejšie mapuje pôsobenie jej členov - ev. 
učiteľov v Martine. Prostredníctvom matky bola H. Meličková príslušníčkou starého, od 13. 
stor. doloženého turčianskeho rodu Milcovcov (Koštialovcov) s majetkami v Trnove 
a Dražkovciach. Jeho členovia však zväčša pôsobili v Martine. Posledné generácie oboch 
rodín mali blízky vzťah k literatúre a divadlu, ktorý vyvrcholil v pôsobení H. Meličkovej, 
od r. 1926 herečky Slovenského národného divadla v Bratislave, neskôr národnej umelkyne. 

(Z iného aspektu autor spracoval genealógiu Meličkovcov aj v štúdii Meličkovci -
- storočie evanjelickej školy v Martine. In: Až potiaľto pomáhal nám Hospodin 1545-1995. 
Martin, Evanjelický a. v. cirkevný zbor 1996, s. 75-84). 

Duriška Zdenko: Rod Krčméryovcov z Ružomberka. In: Biografické štúdie, 23, 
1996, s. 150-170. Štúdia zachytáva vývoj ružomberskej vetvy rodu Krčméryovcov pôvodom 
z Nemeckej (Partizánskej) Ľupče od prvej pol. 18. stor. do súčasnosti. V r. 1732 bola rodina 
prijatá za ružomberských mešťanov a konvertovala na katolicizmus. Jej členovia sa venovali 
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remeslu a postupne prenikli do správy mesta. Autor detailne sleduje osudy a majetkové 
pomery rodiny stolára-senátora Martina Krčméryho (okolo 1720-1790). Jeho potomkovia 
sčasti zostali pri remesle a ďalej pôsobili v správe mesta, v neskorších generáciách nájdeme 
medzi nimi františkánskeho mnícha - latinského veršovníka, najmä však učiteľov, ktorí 
pôsobili aj mimo mesta. Niektorí z nich boli ako "panslavisti" v 19. storočí prenasledovaní. 
Z mladších členov rodu vynikli napr. jazykovedec Karol Ondrej Krčméry (1859-1949), 
senátor čs. Národného zhromaždenia, ktorý ako prívrženec Slovenskej ľudovej strany vys
tupoval za autonómiu Slovenska, a jeho potomkovia, ktorí od pol. nášho storočia žili 
v emigrácii, resp. po r. 1948 boli politicky prenasledovaní (Karol bol čs. vojnovým redaktorom 
BBC, po 1946 funkcionárom OSN, jeho brata lekára Silvestra za účasť v hnutí katolíckych 
veriacich Rodina v r. 1954-61 väznili). 

Ďuriška Zdenko - Maťovčík Augustín: Príspevok ku genealógii Pavla Jozefa 
Šafárika. In: Biografické štúdie, 23, 1996, s. 133-149 (skrátene In: Obzor Gemera-Malo-
hontu) Štúdia rozširuje doterajšie poznatky o pôvode a príbuzenstve významného národného 
pracovníka, vedca a básnika, pražského univerzitného profesora P. J. Šafárika (1795-1861). 
V Štítniku, odkiaľ jeho predkovia z otcovej strany pochádzajú, žilo pravdepodobne viac 
vetiev tohto rodu, ktorých priezviská v prameňoch značne kolíšu. Doterajšie výskumy spájali 
P. J. Šafárika s roľníckou rodinou Šafárovcov (tiež Šafárovský). Táto však v mužskej línii 
v r. 1767 vymrela. Autori ďalej sledujú remeselnícku (kováčsku) rodinu doložiteľných 
priamych predkov P. J. Šafárika - Šafárikovcov, ktorých priezvisko je po prvý raz zazna
menané v r. 1745. Všímajú si tiež chudobnú rodinu Hámorských, z ktorej pochádzala 
Šafárikova stará matka, rodinu, v ktorej vyrastal sám Šafárik (otec bol ev. učiteľom, o.i. 
v Kobeliarove, kde sa Šafárik narodil, matka pochádzala zo schudobnelej zemianskej rodiny 
Káresovcov, bratia vyštudovali a stali sa hospodárskymi úradníkmi, sestra sa vydala do 
farbiarsko-obchodníckej rodiny). V závere opisujú osudy vlastnej rodiny P. J. Šafárika, jeho 
manželky a detí. 

Floreková Iveta: Genealógia rodu Florekovcov z Krušetnice. In: Zborník Mu
zeálnej slovenskej spoločnosti 1995. Martin 1995, s. 49-53. Po náčrte ekonomických, kultúr
nych a demografických pomerov v hornooravskej Krušetnici autorka prehľadne zaznamenáva 
vetvenie rodiny Florekovcov, ktorá sa do obce prisťahovala v polovici 18. storočia zo 
susedného Zákamenného. Rodina - podobne ako ostatné v Krušetnici - sa živila hospodárením 
na vlastnej, šoltýskej pôde. Niektorí jej členovia - Matej (1795—1876) a jeho syn Štefan 
(1822-1911) - začas pôsobili ako richtári. Ich vnuk a syn Pavol (1895-1963) vyštudoval 
a stal sa stredoškolským profesorom. Venoval sa aj histórii, počas vojnovej Slovenskej 
republiky sa politicky angažoval, od r. 1956 pracoval ako knihovník v Matici slovenskej 
v Martine. Z mladších generácií z rodiny vyšiel tiež Anton Florek, r. k. farár v Záhorskej 
Bystrici. Rozrod Florekovcov v nejednom prípade sprevádzala tvorba rôznych prímení, na 
ktoré autorka upozorňuje (Gurka, Gočál, Čulenek, Hájnik). 

Galandovci v slovenskej kultúre. In: Biografické štúdie, 23, 1996, s. 79-130. 
Príspevky zo seminára, ktorý sa uskutočnil 11. mája 1995 v Martine. V úvodnej štúdii 
Z minulosti rodu Galandovcov (s. 80-98) Z. Ďuriška zachytáva vývoj niekoľkých vetiev tejto 
rodiny od 2. polovice 17. storočia do súčasnosti (v asi 11 generáciách aj formou genealogických 
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tabuliek). Jej členovia dlhodobo pôsobili v Martine (ako roľníci, remeselníci, neskôr tiež 
úradníci), už od 17. storočia aj v jeho správe. V 19. stor. žili tiež v Kremnici a ďalších mestách 
Uhorska, neskôr v Prahe a prechodne aj v USA. V 19. a na začiatku 20. storočia sa mnohí 
z nich výrazne zapájali do národného kultúrneho a politického diania. Ďalšie príspevky 
približujú osudy významnejších členov rodu v 20. storočí - výtvarníka Mikuláša Galandu 
(J. Kováčova), divadelníka Igora Galandu (V. Hriadeľ), múzejníka-fotografa Jána Galandu 
(E. Králikova), priekopníka slovenskej pediatrie, lekára a vedca Vladimíra Galandu (J. Bu-
chanec), športovca Vladimíra Galandu (K. Adamicová) a bibliografky Leny Galandovej (M. 
Kovačka). V záverečnom príspevku (Galandovci v Slovenskej Ľupči) si Ján Holécy všima 
osudy slovenskoľupčianskej vetvy rodu, najmä v poslednom období. 

Jana Oršulová: Heraldická výzdoba okien kaštieľa v Betliari. In: Zbomik 
Slovenského národného múzea 90, 1996 - História 36, s. 23-41. Po prehľade dejín kaštieľa 
v Betliari autorka sumarizuje publikované údaje o vývoji Andrášiovcov, sleduje biografie 
najvýznamnejších predstaviteľov rodu s prihliadnutím na heraldickú výzdobu vitráží nad 
schodiskom na západnej strane kaštieľa (z prelomu 19. a nášho storočia). Andrášiovci 
pochádzali zo Sedmohradska, od 16. storočia spravovali a od 1642 dedične vlastnili krásno
horské panstvo, ku ktorému patril aj Betliar. Ich osudy boli podobné osudom iných 
aristokratických rodov Uhorska - venovali sa vojenskej, politickej a diplomatickej kariére, 
v 19. storočí sa dostali do popredia v kultúrnom a politickom živote Uhorska, začali podnikať 
v železiarstve, presadili sa vo vede, na domácej i zahraničnej politickej scéne. Posledný 
majiteľ kaštieľa opustil Betliar pred koncom 2. svetovej vojny a jeho jediný syn Gejza žije 
v lichtenštajnskom Vadúze. Ďalšie časti štúdie popisujú rodové erby a erby na vitrážach 
v Betliari (patria zväčša členom rodu a ich manželkám). 

Milan Sišmiš: Po stopách Holubyovcov. Zemianske Podhradie, Obecný úrad 
1996. Monograficky spracované dejiny rodu, z ktorého vyšlo viac významných národných 
dejateľov. Autor sleduje vývoj rodového mena (pôvodne Holub), najstarší doložený vývoj 
rodiny - jej členovia prišli na Slovensko pravdepodobne v pobelohorskom období z Lysej 
nad Labem pri Prahe, usadili sa v oblasti Senice, kde sa venovali širičiarstvu - šitiu súkenných 
halien, od konca 18. storočia začali pôsobiť ako evanjelickí kňazi a učitelia a v 19. a na 
začiatku 20. storočia sa venovali rôznym vedným disciplínám, literárnej tvorbe, okrajovo 
zasiahli do národno-poľitického diania. Podstatnú časť práce tvoria biografie 8 najvýznamnejších 
osobností rodu, uzatvárajú ju prehľadná štatistika a genealogické tabuľky. Dielo je založené 
na rozsiahlom pramennom výskume. 

Ján Žilák: Rod Hrebendovcov (K 200. výročiu narodenia Mateja Hrebendu). 
Cirkevné listy, 109 (120), 1996, č. 4, s. 52-54 a č. 5, s. 75-77. Prvá doložená správa 
o Hrebendovcoch - hospodároch pochádza z r. 1635 z Klenovca. V tom istom storoči sa 
niektorí členovia stali evanjelickými učiteľmi, v 18. storočí mnohí pôsobili v kňazských 
povolaniach, neskôr sa stretneme aj so zemepánskymi úradníkmi. Ženili sa s kňazskými, 
meštianskymi a ojedinelé tiež zemianskymi dcérami. Autor podrobnejšie sleduje osobu 
a rodinu papiernika a učiteľa Samuela Hrebendu a jeho syna, od detstva slepnúceho a neskôr 
celkom slepého "barda Gemera" a známeho národného kolportéra Mateja (1796-1880). 
V štúdii sa vyskytujú zmienky o majetkovom postavení niektorých členov, ich vlastnostiach, 
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rodinných vzťahoch (Matej Hrebenda sa zriekol svojho syna, ktorému sa "nechcelo učiť" 
a neskôr ako kočiš a záhradník žil mimo rodiny v centrálnom Uhorsku). 

Milan Sišmiš 

Peter Králik: História Oponíc. Oponice 1995, 144a. ISBN 80-967468-4-7 
Monografia obce, ktorej ekonomický a spoločenský život v r. 1395-1935 výrazne ov
plyvňovali Apponyiovci. Tento rod bol na Slovensku "zapísaný" predovšetkým vďaka tzv. 
Apponyiho zákonom, ktoré na prelome storočí prispeli k maďarizácii slovenského školstva. 
Autor ho predstavuje v inom svetle. Pútavým spôsobom líči dejiny obce i rodiny vo 
vzájomnej väzbe, všíma si osudy kaštieľov vo Veľkých i Malých Oponiciach, rodovú 
knižnicu. Upozorňuje na významnejších členov rodu - viacerých uhorských diplomatov, ktorí 
podstatne zasiahli do politického vývoja v Európe 19. a začiatku 20. storočia, sleduje kuriózne 
osudy albánskej kráľovnej Geraldiny (nar. 1915 v Oponiciach), žijúcej v súčasnosti v juho
africkom exile, i život posledného majiteľa oponického panstva, diplomata a cestovateľa 
Henricha Apponyiho (1885-1935). Viacerí členovia rodu zostali na území Slovenska až do 
2. svetovej vojny. Po odchode žili v krajinách západnej Európy, Mexiku, USA, Juhoafrickej 
republike a inde. V niekoľkých kapitolách si autor všíma aj život ďalších obyvateľov obce, 
významné osobnosti a pamätihodnosti. -gh-

Herbert Aue: Wappenschliissel fúr Niederôsterreich und Wien (Kľúč 
k erbom v Dolnom Rakúsku a vo Viedni). Wien, Heraldisch-genealogische Gesellschaft Adler, 
866 s., mnohé čiernobiele schematické erbové kresby. Dielo má slúžiť na identifikovanie 
nositeľa rodového alebo osobného erbu v Dolnom Rakúsku a vo Viedni a je členené podľa 
obsahu erbového štítu. Obsahy erbu sú zatriedené do týchto skupín: 1. geometrické figúry, 
napr. trojuholník, srdce, kríž, guľa, kruh, štít, štvorec, 2. písmená a značky, 3. merky (domové 
znaky), 4. nebeské telesá, 5. bojové a poľovné zbrane, 6. pôdohospodárske, remeselné a iné 
nástroje, 7. remeselné výrobky, 8. stavby, 9. rastliny, 10. vtáky, 11. iné zvieratá, 12. človek, 
13. neskutočné bytosti, napr. dvojhlavý orol, drak, jednorožec, grif, panter, fénix. Toto 
členenie sa odlišuje od systematiky uplatnenej v publikácii Wappenbilderordnung, Herold 
zu Berlín, nákladom Bauer und Raspe, Neustadt an der Aisch 1986. Pretože novšie erby 
sa vyznačujú delením alebo štiepením plochy štítu, sú v takýchto prípadoch registrované 
všetky relevantné prvky, takže jeden erb je zachytený vo viacerých skupinách. Tento postup 
umožňuje používateľovi rýchlu identifikáciu erbu. Obsažný menný register (s. 783-862) 
prezrádza, že je evidovaných asi 1800 erbov. Po podobnom erbovom kľúči pre Štajersko 
(Steierischer Wappenschlússel) je to už druhé rakúske dielo tohto druhu. V našich pod
mienkach si prácu s podobným zameraním zatiaľ nemožno predstaviť, pretože nemáme 
spoľahlivý základný informačný zdroj. Za najúplnejší treba stále ešte považovať súpis Sieb-
macherov-Csergheóov, no je známe, že v ňom chýbajú údaje o mnohých slovenských 
rodových erboch. Z. G. Alexy 

Vlasta Brajkovič: Wappen-, Wappenbrief- und Genealogiesammlung. Kat
alóg (Zbierka erbov, erbových listov a rodopisov. Katalóg). Zagreb, Hrvatski Povijesni Muzej 
1995, 157 s., bohato farebne ilustrované, formát A4. Ide o prácu nebohej (+ 1991) dlhoročnej 
kurátorky heraldických a genealogických zbierok Chorvátskeho historického múzea v Záhrebe. 
Úvodom podáva všeobecné informácie o heraldike a jej vývoji, o erboch v Chorvátsku, 
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Slavónii, Dalmácii, Slovinsku, Bosne a Hercegovine. Nasleduje súpis rodových erbov. 
Prevažná väčšina z nich je dokumentovaná vyobrazeniami, pričom ide, až na výnimky, 
o plechové oválne štíty s úplnými erbami cisárskych dôstojníkov, vykonávajúcich službu 
vo Vojenskej hranici. Prevažujú členovia šľachtických rodov z rakúskych, nemeckých 
a chorvátskych krajín. Nasledujú krajinské, župné, mestské a obecné erby z Chorvátska 
a niekoľko exemplárov erbu chorvátskeho Dračieho radu. Erbové listiny sú zastúpené skromne 
(16), svojou povahou sú skôr archívnym ako muzeálnym fondom, podobne genealogické 
dokumenty, ktorých je katalogizovaných 17. Úvodná časť katalógu (po s. 40) obsahuje 
farebné vyobrazenia erbov z rozličných obdobi, celých erbových listov alebo erbových 
miniatúr z nich a napokon aj niekoľkých erbami ilustrovaných genealogických vývodov 
a rozrodov. Pozoruhodné je, že katalóg vychádza v nemčine. Možno to súvisí s vysokým 
zastúpením rodových erbov z nemeckej jazykovej oblasti. Publikácia je dobrým príkladom 
katalógu určeného pre (zahraničných) návštevníkov trvalej múzejnej expozície. 

Z. G. Alexy 

Božo Otorepec - J. Valt Jurečié: Zgodovina grba mesta Ljubljane (Dejiny erbu 
mesta Ľubl'any). Ljubljana, nákladom spoločnosti Heraldica Slovenica a Slovenian Herald 
1995, 125 s., 50jedno- a viacfarebných vyobrazení. Ľubľanský univerzitný profesor zameraný 
aj na pomocné vedy historické a heraldický výtvarník, predseda slovinskej heraldickej 
spoločnosti, podujali sa podať vyčerpávajúci obraz o vzniku a vývoji tohto mestského erbu. 
Celý text okrem slovinského znenia v plnom rozsahu prezentujú v nemčine a angličtine. Od 
prvých mestských pečatí cez vyobrazenia erbu v kove, kameni a na supralibrosoch obozna
muje nás publikácia s užitím erbu alebo len jeho obsahu bez štítu (v 20. stor.) na listinách 
a inde, vrátane mnohých grafických novotvarov, ktoré podávajú len časť celého erbového 
znamenia. Je zaujímavé, že tento erb vykazuje vysokú frekvenciu záujmu a užívania vzdor 
tomu, že je takmer identický s erbom hlavného mesta susedného Korutánska Celovca 
(Klagenfurt). K sympatickej publikácii treba Ľubľančanom aj touto cestou blahoželať. I preto, 
že jej prezentácia sa uskutočnila na vernisáži výstavy Súčasná slovenská heraldická tvorba 
18. decembra 1995 v Ľubľane. Z. G. Alexy 

Michel Peneau: Les archives en Slovaquie et recherches généalogiques dans 
ce pays. (Archívy na Slovensku a genealogický výskum v nich). Bourgueil, nákladom autora, 
1996, 1 lós. Mladý francúzsky historik využil príležitosť "otvárajúcich sa dverí" do Východnej 
Európy a rozhodol sa predstaviť kultúrne dedičstvo jej krajín. Začal so Slovenskom. V prvej, 
popisnej časti svojej práce, predstavuje slovenské archívy, ich organizáciu, funkcie, fondy, 
polohu. V snahe spríjemniť čítanie, vsunul do textu mnoho osobných, neraz zábavných 
postrehov. V druhej, kratšej časti podáva prehľad o podmienkach a možnostiach genealogic
kého výskumu u nás. Príloha obsahuje prehľad dôležitých udalostí slovenských dejín, zák
ladné fakty o slovenčine, aktuálne nariadenia, týkajúce sa štúdia v archívoch a profil 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. Úvod k dielu napísal Dr. Peter Kartous, 
riaditeľ Odboru archívnictva MV SR, podkladové informácie poskytli viacerí pracovníci 
archívov a funkcionári našej genealogicko-heraldickej spoločnosti. Dielo v príťažlivej grafickej 
úprave (v tvrdej väzbe, s farebnou obálkou a množstvom ilustračného materiálu, mimocho
dom vytlačené v súkromnej tlačiarni v Martine) nepochybne splní svoj účel. V závere autor 
ohlasuje aj vydanie anglickej mutácie. -gh-
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EŠTE NIEČO O HERALDIKE 

Pred časom sme do redakcie nášho časopisu dostali list p. Štefana Meliša 
z Považskej Bystrice (rodáka z Papradna). Píše v ňom: 

"Ja sa zaujímam o obecné pečate v našom okrese. Zistil som jednu zaujímavosť. 
Takmer každá naša obec má nejakú prezývku. Zistil som, že v našom okrese občania 
niektorých obcí dostali prezývky podľa obecných pečatí. 

Obec Prečin má na obecnej pečati medveďa a Prečíncom prischla prezývka 
Medvedi. 

Praznov mal v erbe vlka a dodnes majú prezývku Vlci. 
Stupne má na pečati vola. Pôvodná prezývka Stupňanov bola Voľári (Voliari), 

neskôr ju zmenili posmeškári na Volánov (tých, ktorí majú vole). 
Podvažie má v znaku rybára a ryby. Podvažanom sa posmievajú, že sú Dzibári. 

Dziba v našom nárečí značí množstvo plávajúcich a trúcich sa rýb. 
Nepoznám prezývky iných obcí, ale podobných prípadov je iste aj viac a mohlo 

by to byť pre heraldikov zaujímavé. " 
Inšpirovaní zisteniami p. Meliša, dovoľujeme si vás, milí čitatelia vyzvať, aby 

ste nám napísali, či ste sa streli s podobnými javmi aj vo vašom okolí. Všetky pozoruhod
né zistenia radi zverejníme. 

Red. 

Jar 1997 otvára ďalšiu sezónu akcie 

PREPIS NÁHROBNÝCH NÁPISOV 

Začala sa na jar 1992 
a doteraz sa nám podarilo získať prepisy náhrobných nápisov 

z vyše 40 obcí. 
Ak ste sa do nej ešte nezapojili, môžete tak urobiť teraz. 

Prepíšte náhrobné nápisy z cintorínov 
vo svojej rodnej obci, v bydlisku alebo pôsobisku. 

Metodické pokyny vám radi poskytneme na adrese: 
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 

pri Matici slovenskej, Novomeského 32, 036 52 Martin 
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KRONIKA 

TÝŽDEŇ PRED ZAČATÍM 22. medzinárodného genealogického a heraldického kongresu 
v Ottavve otvoril jeho generálny tajomník Róbert Watt (hlavný herold Kanady) pracovné sym
pózium 11 heraldických umelcov, na ktoré prizvali aj Z. Alexyho, podpredsedu našej spoločnosti. 
Od výtvarníkov sa očakávalo, že počas tohto workshopu vytvoria návrhy heraldického symbolu 
(erbu) pre konštituovať sa majúcu provinciu kanadských Eskimákov. Diela spolu s ukážkami 
z tvorby zúčastnených autorov boli vystavené v Múzeu súčasného umenia v Ottawe-Hulle. 

HLAVNOU TÉMOU medzinárodného genealogického a heraldického kongresu v Ottawe (18.-
-23. augusta 1996) bola migrácia ako genealogický relevantný jav a prenos heraldických symbolov 
z krajiny do krajiny. Podujatia sa zúčastnilo 187 záujemcov, zväčša z Kanady a USA. Početnejšie 
boli zastúpené Veľká Británia (18), Švédsko (10), Francúzsko, Nemecko (po 8), Belgicko, Rusko 
(po 6), Nizozemsko, Fínsko (po 5) a Španielsko (4). Jeden alebo dvaja účastníci pochádzali 
z 15 dalších krajin. Z 38 prednesených príspevkov len 16 zodpovedalo tematickému vymedzeniu 
kongresu, ďalších 10 sa zaoberalo problematikou jednej krajiny a 12 malo všeobecne metodo
logickú povahu. SGHS MS na podujatí zastupovali Dr. L. Vrtel'a Ing. Z. Alexy, ktorý predniesol 
príspevok dokumentujúci väzbu slovenských mestských vlajok a erbov. Keďže princípy našej 
vlajkovej tvorby sa podstatne odlišujú od kanadských a amerických, vyvolal širokú výmenu 
názorov najmä s a medzi účastníkmi z týchto krajín. 

V OTTAWE sa na pravidelnom zasadnutí (21.8.1996) stretli členovia Académie internationale 
ďhéraldique. Na návrh Prof. Hansa Jäger-Sunstenaua z Viedne bol Zdenko Alexy, doteraz 
pridružený člen, zvolený za riadneho člena (académicien) tejto vrcholnej medzinárodnej heral
dickej organizácie. Po Prof. Novákovi je to druhý Slovák, ktorému sa dostalo takéhoto uznania. 
V nasledujúci deň Medzinárodná genealogická a heraldická konfederácia (CIGH), združujúca 
národné spoločnosti tohto zamerania, schválila žiadosť našej SGHS MS o členstvo. 

VÝSTAVOU STODOLOVCI (Z LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA) od 18.júla do konca októbra 
1996 predstavilo Literárnohistorické múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši túto významnú 
slovenskú rodinu. 

HERALDIKA NA SLOVENSKU bol názov v poradí druhého vedeckého sympózia našej spoločnos
ti, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 7.-9. septembra 1996 v Trenčíne. Sedemnásť prednášajúcich na 
ňom z rôznych aspektov priblížilo minulosť, súčasný stav i perspektívy slovenskej heraldiky. 
Prítomnosť českých (Dr. Karel Múller, Vladimír Markl, Ing. Karel Linhart a Mgr. Josef Sedláček), 
poľských (Doc. Dr. Štefan Kuczyňski, Dr. Leszek Pudlowski, Slawomir Górzyňski) a maďarských 
kolegov (Dr. Attila Pandula) pretvorila toto podujatie na medzinárodné fórum. Príspevky z neho 
uverejníme v samostatnom zborníku. 

SÚČASNÁ HERALDICKÁ TVORBA NA SLOVENSKU je názov novej stálej expozície na 
Trenčianskom hrade. Približuje historické tradície heraldiky a heraldickú tvorbu so vzťahom 
k územiu Slovenska najmä v posledných troch desaťročiach. V spolupráci Trenčianskeho múzea 
v Trenčíne a našej spoločnosti bola sprístupnená 8. septembra 1996 (v rámci progamu heraldické
ho sympózia). Na vernisáži sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva kultúry SR, ktoré projekt 
financovalo. 
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SLÁVNOSTNÝM KONCERTOM speváckeho zboru bratislavského konzervatória sme si 7. 
septembra 1997 (počas sympózia) pripomenuli 5. výročie založenia našej spoločnosti. Mladí 
konzervatoristi sa práve vrátili z amerického turné, kde o.i. účinkovali na Olympijských hrách 
v Atlante. Koncert sa konal v refektári Kolégia piaristov v Trenčíne. Svojho času tu študoval 
aj predseda našej spoločnosti Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc, ktorému patrilo úvodné slovo 
(uverejňujeme ho na inom mieste). V nasledujúci deň prijal delegáciu našej spoločnosti primátor 
mesta Trenčína, ktorý pamätným listom ocenil zásluhy Prof. Nováka na poli slovenskej heraldiky 
a jeho pôsobenie v Trenčíne. 

V SEPTEMBRI uplynulo 250 rokov od narodenia legendárneho cestovateľa, vojaka a politika, 
grófa Mórica Beňovského (1746-1786). Jeho rodáci pri tejto príležitosti usporiadali vo Vŕ
bovom obdorný seminár, na ktorom odzneli aj príspevky o jeho pôvode (J. Lukačka, Ľ. Bo-
sák), erbe a nedávno objavenom archíve (J. Šimončič). Vlastní ho praprapravnučka M. Beňov
ského, žijúca v Starom Smokovci, ktorá sa tiež venuje genealógii Beňovských a podujatia sa 
zúčastnila. 

STRETNUTIE MENOVCOV MEDVEĎOVCOV sa už po tretíkrát uskutočnilo v dňoch 11.-
-13. októbra 1996 v hoteli Biela medvedica v Bystrej. Zišlo sa na ňom 96 nositeľov tohto 
priezviska z celého Slovenska. Ďalšie stretnutie pripravujú o rok. Otcom myšlienky a orga
nizátorom podujatia je Rastislav Medveď, riaditeľ hotela Biela medvedica, Bystrá 115, 977 01 
Brezno. 

PÔSOBENIE VIACERÝCH PRÍSLUŠNÍKOV šľachtického rodu Thurzovcov (pôvodom zo 
spišských Betlanoviec) hodnotil odborný seminár, ktorý sa v dňoch 17.-18. októbra 1996 konal 
v Dolnom Kubine a na Oravskom hrade. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava ho usporiadalo 
pri príležitosti 380. výročia úmrtia jedného z najvýznamnejších členov rodu - palatína Juraja 
Thurzu (1567-1616). Thurzo žil od r. 1585 v Bytči, resp. na Lietavskom a Oravskom hrade. Bol 
významným stredoeurópskym politikom, mecénom humanistických vzdelancov a formujúcej sa 
evanjelickej cirkvi na Slovensku. 

GENEALÓGIA DOHNÁNYOVCOV (od Viery Šándorovej-Dohnányovej) a ďalšie príspevky 
a aktivity naplnili program spomienkovej slávnosti dňa 23. novembra 1996 v Trenčíne. Predkovia 
tejto v 19. storočí na poli slovenskej kultúry a politiky činnej rodiny prišli do Uhorska ako nemeckí 
exulanti. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti výročia štúrovca, právnika Ľudovíta Dohnanyho 
(1830-1896). 

UČITEĽOVI-BÁSNIKOVI MICHALOVI KIŠŠOVI (1846-1929) boli venované slávnosti 
v Uhrovci (1.-2.12.) a Podlužanoch (8.12.1996). Zúčastnili sa ich potomkovia oslávenca 
zo Slovenska a Maďarska. Patria k nim ThDr. Igor Kišš, docent Evanjelickej bohosloveckej 
fakulty UK z Bratislavy, a bývalý učiteľ Viliam Kišš z Hodruše-Hámrov, aktívny člen našej 
spoločnosti, ktorý vo svojich vystúpeniach priblížil pôvod, príbuzenské vzťahy a spoločenské 
kontakty predkov M. Kišša. 

ROZPRÁVANIE O MARTINSKÝCH ŠIMKOVCOCH Zdenka Ďurišku bolo ďalšou časťou 
cyklu prednášok o popredných martinských rodinách. Dňa 12. decembra 1996 ho usporiadal 
Genealogicko-heraldický klub MO Matice slovenskej v Martine. 

-gh-
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PRÍLOHA 

Titl. 
Predsedníctvo Slovenskej 
historickej spoločnosti pri SAV 
do rúk predsedu HS 
člena korešpondenta SAV 
Miroslava Kropiláka 

Návrh na ustanovenie Heraldicko-genealogickej sekcie SHS. 

Je všeobecne známym faktom, že záujem o heraldiku a genealógiu má tak v zahraničí 
ako aj u nás trvalé stúpajúcu tendenciu. Svedčí o tom okrem iného aj početná literatúra, 
ktorá vychádza v pomerne veľkom náklade vo viacerých vydaniach a stáva sa trvalým fondom 
verejných i súkromných knižníc. 

Už päť rokov vyvíja pozitívnu činnosť v tejto oblasti Heraldická komisia pri MV SSR, 
ktorá sa však zameriava iba na usmerňovanie mestskej heraldickej tvorby na Slovensku. 
V súčasnosti sa pociťuje výrazná potreba rozšíriť prácu v oblasti heraldiky i na ďalšie druhy 
erbov ako aj na oblasť vedeckého pestovania genealógie, a to nielen v súvislosti s rodovými 
erbami ale aj s výskumom ostatných sociálnych skupín spoločnosti, ktorých výsledky sú 
nevyhnutné tak pre slovenskú historiografiu ako aj pre príbuzné vedné odbory (dejiny 
umenia, literárna a technická história, atď.) a pre také diela celospoločenského významu ako 
je napríklad pripravovaný Slovenský biografický slovník či všetky ostatné diela encyklo
pedického charakteru. 

V Českej socialistickej republike sa už vyše dvadsať rokov pestuje genealogicko-
heraldické bádanie v početných kluboch a spolkoch, ktoré pracujú väčšinou pri Domoch 
kultúry ROH, múzeách a pri iných organizáciách vlastivedného charakteru. Z ich radov 
vychádzali a vychádzajú neustále požiadavky, aby sa podobná činnosť rozvinula aj u nás, 
na Slovensku. Ak však heraldicko-genealogické bádanie na Slovensku má plniť poslanie, 
ktoré od týchto vedných disciplín očakáva marxistická historiografia, musí mať jednu or
ganizačnú základňu celoslovenského charakteru. Zároveň tu ide predovšetkým o zabez
pečenie jednotnej koncepcie práce v tejto oblasti. 

Všetky vyššie uvedené požiadavky by sa dali zrealizovať výlučne utvorením jednej 
celoslovenskej inštitúcie Heraldicko-genealogickej sekcie Slovenskej historickej spoločnos
ti. Vytvorenie samostatnej sekcie v rámci SHS vyvoláva zvýšený záujem o tieto dve vedné 
disciplíny. Podobné sekcie existujú i v zahraničí, ktoré sú aj členmi Medzinárodnej genea
logickej federácie so sídlom vo Švajčiarsku. Táto organizácia už niekoľkokrát prejavila 
iniciatívu o zapojenie Československa do jej prác, avšak ani v Čechách ani na Slovensku 
zatiaľ nejestvuj e z organizačného hľadiska žiaden zodpovedajúci partner. V prípade zapojenia 
sa do tejto organizácie by sa posilnil vplyv marxistickej historiografie socialistických štátov 
v pestovaní a v rozvoji týchto vedných disciplín. 
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Vzhľadom na existenciu sekcie archívnictva a PVH a v súvislosti s tým, že väčšia časť 
členstva budúcej heraklicko-genealogickej sekcie bude pozostávať z archivárov, predpo
kladáme čo najužšiu spoluprácu oboch sekcií. 

Vedecký program Heraklicko-genealogickej sekcie bude organizačne koordinovaný 
s plánom sekcie archívnictva a PVH s tým, že v rámci sympózií tejto sekcie by sa 
z ekonomicko-organizačných dôvodov nezávisle od programu sympózia vyčleňoval pravidelný 
osobitný blok pre potreby heraldiky a genealógie. 

V prípade schválenia Heraklicko-genealogickej sekcie SHS by funkciu jej predsedu 
zastával Doc. Dr. Jozef Novák, CSc, popredsedom pre odbor heraldiky by bol Dr. Leon 
Sokolovský a popredsedom pre odbor genealógie Dr. Roman Zelenay, CSc. (perspektívne 
pre oblasť vexikológie a faleristiky Ing. Zdenko Alexy). 

Prvá základná informácia o cieľoch a o činnosti sekcie by mohla odznieť na najbližšom 
sympóziu Sekcie archívnictva a PVH v septembri roku 1985 v Dolnom Kubíne, kde by sa 
konštituovala aj členská základňa. 

Členská základňa: 
- členskú základňu predovšetkým predpokladáme z radov archivárov, ktorí aj doteraz 

poskytovali a aj naďalej poskytujú v tejto oblasti stále početnejšie služby domácim i zahraničným 
inštitúciám a jednotlivcom, 

- poslucháči odboru archívnictva ako aj poslucháči iných vedných odborov, 
- odborníci z iných vedných oblastí, aktívne pracujúci v heraldike a genealógii. 

Ciele práce: 
Cieľom práce komisie je: 
- rozšíriť už existujúci autorský kolektív, zaoberajúci sa výskumom mestských 

a obecných erbov na Slovensku 
- usmerniť záujem na štúdium stoličných erbov, cechových znakov a spolkových 

symbolov 
- usmerniť prácu v oblasti rodovej heraldiky 
- zamerať genealogické bádanie na preskúmanie najvýznamnejších rodov a rodín 

v slovenských dejinách 
- perspektívne rozvinúť záujem o faleristiku a vexikológiu. 

Dúfame, že po dôkladnom preskúmaní vyššie uvedené argumenty budú dostatočným 
zdôvodnením pre potrebu vytvorenia Heraldicko-genealogickej sekcie pri SHS, a tým aj pre 
kvalitatívne vyššiu formu pestovania heraldiky a genealógie na Slovensku. Táto organizačná 
forma zároveň bude aj základom pre vstup slovenskej heraldiky a genealógie na medzinárod
né fórum. 

S pozdravmi 

Jozef Novák, Roman Zelenay 

Bratislava, 1.1.1985 

46 



DOHODA O ZAČLENENÍ 
SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ SPOLOČNOSTI PRI MATICI 

SLOVENSKEJ DO ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY MATICE SLOVENSKEJ 
AKO VEDECKÉHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ 

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej (ďalej Spoločnosť) 
zastúpená predsedom Prof. PhDr. Jozefom Novákom, DrSc, a Matica slovenská (ďalej aj 
MS) zastúpená predsedom Ing. Jozefom Markušom, DrSc, vychádzajúc zo spoločného 
poslania, cieľov, záujmov a z potrieb rozvoja genealógie, heraldiky a príbuzných vedných 
disciplín na Slovensku a medzi krajanmi v zahraničí, uzatvárajú medzi sebou túto dohodu: 

ČI. 1. 

Obidve zmluvné strany vyjadrujú súhlas so začlenením Spoločnosti do organizačnej 
štruktúry Matice slovenskej ako vedeckého odboru Matice slovenskej. 

ČI. 2. 

Spoločnosť sa bude zúčastňovať na plnení vedeckovýskumných a ďalších aktivít MS 
v zmysle Zákona SNR č. 196/1991 o Matici slovenskej a Stanov MS z 22. septembra 1995. 
Vo vzťahu k MS sa konkrétne zaväzuje: 

- spolupracovať na riešení vedeckovýskumných úloh predmetne zameraných na 
oblasť genealógie, heraldiky a príbuzných vedných disciplín - pri spracúvaní bibliografie 
slovacikalnej genealogickej a heraldickej produkcie, štúdiu heraldických pamiatok 
a prameňov genealogického výskumu v zbierkach MS, pri výskume slovacikálnych rodov, 
rodín a osobností, pri štúdiu genealogických a heraldických aktivít na Slovensku a medzi 
krajanmi v zahraničí a podobne, 

- spolupracovať pri tvorbe publikácii z oblasti genealógie, heraldiky a príbuzných 
disciplín, 

- spolupracovať pri organizovaní vedeckých, popularizačných a iných podujatí, 
- podporovať zakladanie genealogicko-heraldických klubov v členskej základni MS, 

poskytovať im odborno-metodickú a lektorskú pomoc, 
- pracovníkom a členom MS umožňovať bezplatné využívanie vlastných informačných 

báz na študijné účely. 

ČI. 3. 

Matica slovenská, rešpektujúc jedinečnosť postavenia a poslania Spoločnosti 
v celonárodnom i medzinárodnom kontexte, vytvorí a ďalej bude dotvárať podmienky pre 
jej činnosť v záujme jej profesionalizácie a etablovania sa ako pracoviska porovnateľného 
s podobnými zahraničnými inštitúciami. Konkrétne sa zaväzuje: 

- poskytovať na bezplatné využívanie priestory pre sekretariát, knižnicu a archív 
Spoločnosti (jednu primeranú miestnosť so zariadením v priestoroch MS v Martine), 

- na pľný úväzok zamestnávať odborného pracovníka pre oblasť genealógie, heraldiky 
a príbuzných disciplín a spravujúceho záležitosti Spoločnosti (od 1. januára 1997), 

- umožniť vydávanie periodika Spoločnosti v réžii Vydavateľstva MS, resp. pravidelne 
finančne prispievať na vydávanie periodika Spoločnosti, 
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- podľa možností umožňovať bezplatnú expedíciu zásielok Spoločnosti, 
- bezplatne poskytovať priestory MS na uskutočňovanie valných zhromaždení, schôdzí 

výboru, výstav a iných podujatí Spoločnosti, 
- umožňovať bezplatné využívanie xerografických služieb MS pre potreby Spoločnos

ti (rozmnožovanie zápisníc, rokovacích materiálov a pod.), 
- poskytovať Spoločnosti všetky ďalšie služby a výhody poskytované ostatným 

vedeckým a záujmovým odborom MS. 

Záverečné ustanovenia 

1. Znenie dohody schválil výbor Spoločnosti v Martine dňa 4. 10. 1996 a pred
sedníctvo MS v Banskej Štiavnici dňa 30. 9. 1996. 

2. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Odstúpiť od nej je možné v šesťmesačnej 
výpovednej lehote na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti alebo výboru MS. 

3. V zmysle tejto dohody Spoločnosť upraví svoje stanovy a predloží ich na schválenie 
na svojom najbližšom valnom zhromaždení (najneskôr v novembri 1997). 

4. Dohoda nadobúda platnosť dňom uzavretia. Vyhotovuje sa v 4 exemplároch, 
pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 exempláre. 

V Bratislave 23. 10. 1996 

Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc, Ing. Jozef Markuš, DrSc, 
predseda Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti predseda Matice slovenskej 
pri Matici slovenskej 

Pri podpise dohody o premene SGHS MS na vedecký odbor Matice slovenskej. 
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INHALT 

Im Jahre 1996 gedachte sich die Slowakische genealogisch-heraldische Gesellschaft bei der 
Matica slovenská die funíte Wiederkehr ihrer Griindung (sie ist 1991 in Martin entstanden). In den 
einfuhrenden Beiträgen rekapitulierten der Vorsitzende Jozef Novák und der Sekretár Milan Šišmiš 
die Entwicklung der genealogischen und der heraldischen Aktivitäten vor und nach der Griindung 
der Gesellschaft. Im Jahre 1996 gipfelten mehrere Bemiihungen der slowakischen Gencalogen und 
Heraldiker der vielen vergangenen Jahren: SGHS MS als die erste und bis jetzt auch die cinzige 
Organisation aus der ehemaligen Tschechoslowakei wurde im August zum Mitglicd der Internatio-
nalen genealogischen und heraldischen Konfoederation angenommen, im September organisierte sie 
in Trenčín das heraldische Symposium mit einer breiteren internationalen Teilnahmc und auf der 
Burg Trenčín erôffnete sie die erste permanente Exposition der gegenwärtigen slowakischen 
heraldischen Kunst, in Október unterzeichnete sie den Vertrag uber die Transformation der SGHS 
MS in eine wissenschaftliche Abteilung der Matica slovenská, was man fur den Amfang der 
Professionalisierung der SGHS MS halten darf. 

Der Oberrat des Ôsterreichischen Staatsarchivs Christoph Tepperberg nähert uns die En
twicklung des Wiener Kriegsarchivs an und analysicrt ausfiihrlich die Sammlungen, die die das 
Territorium der Slowakei betreffende genealogische Forschung ermóglichen. Die Anfänge des 
ôsterreichischen Kriegsarchivwesens fallen in das Jahr 1711, wann der erste "Archivarius" in 
Hofkriegsrat angestellt wurde. Zur Griindung des eigentlichen K. und k. Kriegsarchivs kam es jedoch 
erst 1801. Das Kriegsarchiv wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zum Zentralkriegsarchív der 
Ôsterreichisch-Ungarischen Monarchie und seit 1945 ist es eine Abteilung des Ôsterreichischen 
Staatsarchivs. Den Ausgangspunkt fúr genealogisches Recherchieren oft fur die ganze Quellen-
epoche (1557-1918) stellen die Schriften der Registraturen der Militärbehorden dar. Die anderen 
Quellen fur die Erforschung der Geschichte der jeweiligen Personen stellen die Personalakte und 
die sich auf die Personen beziehenden Schriften dar. Ein Teil der Schriften (die Evidenz der Soldatcn 
der einzelnen Militäreinheiten) blieb nach 1918 auf den Territorium der Nachfolgestaaten und 
wurden grôBtenteils vernichtet. So wurden z. B. auch die einst in Tmavá aufbewahrten Grundbiichcr 
vernichtet, die die Soldaten der Jahrgänge 1887-1900 enthielten. Die Grundbiicher der Jahrgänge 
1865-1886 werden in Prager Militärarchiv aufbewahrt. Fur das Štúdium in Wiener Kriegsarchiv sind 
griindliche Deutschkenntnisse erforderlich. Im Prinzip gilt es, dafi bei der Erforschung der Offiziere 
und der Militärbeamten eine Chance besteht, mehrere Angaben zu finden als bei der Erforschung 
der gemeinen Soldaten. In einem gewissen Umfang beantwortet das Archív auch die schriftlichen 
Anfragen. 

Pavol Horváth verôffentlicht eine Studie uber die Herkunft der eigenen Kleinadelsfamilie 
Horvát aus Šišov (Kreis Topoľčany, ehemaliger Komitat Neutra). Man nimmt allgemein an, dali die 
Familien mit diesem Namen aus Kroatien stammen. Auf dem Territorium der Slowakei kameň sie 
sehr häufig bereits im Mittelalter vor; die meisten waren jedoch erst im 16. und im 17. Jahrhundert 
nobilitiert. Die Ahnen des Autors erhielten die Wappenurkunde im Jahre 1607. Zu dieser Zeit lebten 
sie irgendwo im Komitat Neutra und nach Šišov kameň sie uber das Nachbardorf Halačovce (im 
Komitat Trentschin). Der Autor verfolgt ausfúrlich die Genealógie des Geschlechts und der wirt-
schaftlich-gesellschaftlichen Lage seiner Mitglieder seit dem Ende des 17. Jahrhunderts bis in die 
Gegenwart hinein. Die Horváts in Šišov gehórten zum Kleinadel, sie widmeten sich der Landwirt-
schaft; einige waren Analphabeten. Die unmittelbaren Vorfahren des Autors schwungen sich zu Ende 
des 19. Jahrhunderts ôkonomisch und kulturell empor. In unserem Jahrhundert wurden zwei Mit
glieder der jiingsten Generationen Wissenschaftler. Aufier dem Autor (geb. 1926), der ein langjäh-
riger wissenschaftlicher Mitarbeiter des Historischen Instituts der Slowakischen Akadémie der 
Wissenschaften ist, ist es auch sein Neffe Stanislav (geb. 1948), der Ethnograph des Slowakischen 
Nationalmuseums in Martin ist. 

Die nächsten Beiträge nähern uns aufier Anderem die Historisch-genealogische Gesellschaft in 
Moskau an und verflogen die slowakische genealogische Produktion der Jahre 1995-1996 in Auswahl. 

49 



SUMMARY 

In the year 1996 the Slovák Genealogical-Heraldic Society at the Matica slovenská 
commemorated the 5th anniversary of its founding (it came into being in Martin in 1991). In 
the introductory its President Jozef Novák and Secretary Milan Šišmiš recapitulate genealogical 
and heraldic activities prior and after founding of the society. In the year 1996 many long-
-time efforts of Slovák genealogists and heraldists culminated in these achievements: The SGHS 
MS was the first and by now the only organization from former Czechoslovakia to be accepted 
as a member of the International Confederation of Genealogical and Heraldic Societies; in 
September it organized a heraldic symposium with an international participation held in Trenčín 
and at the samé time the first permanent exposition of Slovák contemporary heraldic art was 
open to public at the Trenčín Castle; in October an agreement about transformation of the SGHS 
MS into a scientific department of the Matica slovenská was signed that can be considered 
the first step to professionalization of the SGHS MS. 

The Austrian State Archives Councillor General Christoph Tepperberg gives informa-
tion about the Military Archives (Kriegsarchiv) of Vienna development and he details the 
collections that enable doing genealogical research dealing with the territory of Slovakia. The 
beginnings of Austrian military archives go back to the year 1711 when the first archivist 
("archivarius") was engaged with the Military Court Council. However, the imperial military 
archives were not founded until 1801. In the course of the 19th century the Kriegsarchiv became 
the centrál military archives of the Austro-Hungarian Monarchy and since 1945 they háve 
become the Austrian State Archives department. 

The starting point of genealogical research for the whole periód (1557—1918) are 
documents of military offices registries. Other resources for personál history research are 
personál documents and those referring to persons. Part of the documents (single military units 
soldiers'filing) remamed on the territories of successional states after 1918 and they were mostly 
scrapped. This way basic registers filing persons of the years 1887-1900 once stored at Trnava 
were scrapped. Basic registers of the years 1865-1886 are preserved at the Military Archives 
in Prague. Studying at the Military Archives of Vienna requires fluency in Germán. Searching 
for officers and military officials is supposed to be more successful then that of rank and filé. 
The archives reply to written inquiries as well. 

Pavel Horváth publishes a study on the origin of the gentry family of his own - the 
Horváts of Šišov (the Topoľčany district, former Nitra county). It is generally presumed that 
families bearing this name come from Croatia. On the territory of Slovakia they occurred in 
great numbers as early as in the Middle Ages, however, most of them were not nobilitated 
until the 16th and 17th centuries. The author's ancestors gained their coat-of-arms in 1607. 
That time they lived somewhere in the Nitra county and to Šišov they moved from nearby 
Halačovce (in the Trenčín county). The author follows in detail genealogy of the family since 
the end of the 17th century and economic and social position of its members up to the present. 
The Horváts of Šišov belonged to the gentry and they devoted themselves to farming, some 
of them were illiterate. The author's direct ancestors rose economically and culturally by the 
end of the 19th century. In our century two members of the youngest generations háve become 
scientific workers. Besides the autor (b. 1926) - a long-time scientific worker of the Historical 
Inštitúte of the Slovák Academy of Sciences, it is his nephew Stanislav (b. 1948) an ethno-
grapher of the Slovák National Museum in Martin. 

Other contributions present the Historical and Genealogical Society in Moscow and 
selectively Slovák genealogical output in the years 1995-1996. 
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The Slovák Genealogical-Heraldic Society at the Matica slovenská (established 1991 in Martin, 
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