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NOVÉ ZAČIATKY 
(PO DESIATICH ROKOCH) 

S príchodom nového tisícročia sa naša spoločnosť „prehupla" do desiateho 
roku svojho pôsobenia (bola založená 26. októbra 1991 v Martine). Vo výbore 
SGHS sme tejto otázke spočiatku nevenovali zvláštnu pozornosť. Nepredpo
kladali sme veľké oslavy, spomínanie. Predsa však sme sa nakoniec dohodli, že 
usporiadame podujatie, ktoré by zrekapitulovalo vývoj na poli „našich" discip
lín (genealógie, heraldiky) na Slovensku za uplynulých desať rokov a načrtlo 
ich perspektívy. Reakcie zo strany potenciálnych účastníkov po rozoslaní sig
nálnych pozvánok nás doslova zaskočili. Telefonovali, písali a hlásili sa nám 
(ako poslucháči i ako prednášajúci) početní priaznivci pomocných vied histo
rických nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a ďalších okolitých kra
jín (Poľska, Maďarska, Rakúska). Tento spontánny ohlas nakoniec zmenil 
pôvodne domácky koncipovaný seminár na medzinárodnú konferenciu o stave 
a perspektívach genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín v širšom stredoe
urópskom priestore. Konala sa 5. - 6. septembra 2001 v Martine. 

Pretože na podujatí boli početne zastúpení najmä kolegovia z Českej re
publiky (tvorili tretinu prednášajúcich), mnohí z účastníkov sa neubránili spo
mienkam na povestné „federálne" stretnutia genealógov a heraldikov v Ostra
ve. Boli tu nakoniec fyzicky prítomní mnohí z tých, ktorí ich organizovali a zú
častňovali sa ich (bývalý predseda Klubu genealogu a heraldiku v Ostrave 
a čestný člen SGHS Vladimír Markl, profesor Novák, Dr. Múller, Dr. Krejčík, 
Dr. Vrteľ i mnohí ďalší). Aj vzhľadom na charakter väčšiny príspevkov sa kon
ferencia stala v istom slova zmysle tiež holdom tým, ktorí pred novembrom 
1989 aktívne prispievali k rozvoju genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín 
v Československu i zvlášť na Slovensku. Bola poctou tým, ktorí v širšom i už
šom slova zmysle pripravovali pôdu pre vznik Slovenskej genealogicko-heral-
dickej spoločnosti pri Matici slovenskej. Niektorí z nich (historik Dr. Pavel 
Horváth, Dr. Roman Zelenay, prvý predseda spoločnosti, Dr. Cyril Žuffa, je
den z dvoch prvých podpredsedov) sa jej nedožili, ďalší (p. Vojtech Pomothy, 
prvý predseda dozorného výboru ai.) si ju z iných dôvodov nemohli prísť vy
chutnať. Aspoň jeden z týchto priekopníkov, p. Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. 
- tak trochu aj za ostatných - prijal od prítomných členov SGHS aj oficiálne 
poďakovanie. Za dlhoročné pôsobenie vo výbore našej spoločnosti a za záslu
hy na poli slovenskej genealógie a heraldiky bol ocenený titulom čestného 
predsedu SGHS. 
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V závere tohto medzinárodného stretnutia naša spoločnosť úpravou názvu 
a stanov zvýraznila svoje postavenie samostatnej organizácie (neziskového ob
čianskeho združenia), ktoré chce spolupracovať - popri Matici slovenskej, 
svojom dlhoročnom partnerovi - aj a predovšetkým so Slovenskou národnou 
knižnicou. Predstavitelia SNK (ktorá mimochodom donedávna tiež pôsobila 
v lone Matice slovenskej), majú snahu podporovať rozvoj aktivít v oblasti ge
nealógie jednak vo vlastnej inštitúcii, jednak napomáhať ich rozvoju aj inde na 
Slovensku a v slovacikálnom zahraničí (SNK, ktorá už dlhšiu dobu 
aktívne spolupracuje so SGHS, v júli tohto roku na podnet SGHS založila 
vlastné genealogické pracovisko - Kabinet genealógie). Potvrdením týchto po
zitívnych trendov bolo uzavretie dohody o spolupráci Slovenskej národnej 
knižnice a SGHS. Dohoda bola signovaná v predvečer 10. výročia založenia 
našej spoločnosti - 16. októbra 2001 v Bratislave (publikujeme ju v prílohe). 

Milan Sišmiš 

Doc. Dr. Dušan Katuščák, PhD, generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice (vľavo), 
a Prof. Leon Sokolovský, CSc, pteiseda SGHS (vpravo) pri podpise dohody o spolupráci medzi 
SNK a SGHS. Bratislava, 16. októbra 2001 (foto: M. Šišmiš) 
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S T R E T N U T I E S Č E S K Ý M I (A M O R A V S K Ý M I ) K O L E G A M I 

Partnerská Česká genealogická a heraldická spoločnosť v Prahe (vedúca spo
medzi asi 5 podobných organizácií v ČR) zorganizovala v dňoch 28. - 29. apríla 
2001 odbornú konferenciu „Genealogica ac heraldica bohemica"s podtitulom 
„Česká genealógie a heraldika na prahu 3. tisíciletí". Podujatie sa konalo 
v malebnom prostredí šumavského podhoria, vo výcvikovom stredisku Západočeskej 
univezity (v Plzni) - na zámku v Nečtinách. 

ČGHSP v poslednom období prekonala a prekonáva významné zmeny. Po 
výmene vo vedení (pred 2 rokmi) začína sa pretvárať v organizáciu, ktorá re
aguje na podnety doby (využíva internet a počítače), usiluje sa posilniť svoje 
kontakty s odborníkmi (archivármi) a začína byť príťažlivou (aj) pre mladých. 
Nové vedenie si urobilo poriadok v členskej základni (v súčasnosti Spoločnosť 
eviduje 826 členov), začalo venovať väčšiu pozornosť svojmu periodiku (Ge
nealogické a heraldické listy), tradičným podujatiam (pravidelné stretnutia 
členov, tzv. „stŕedečníčky", kurzy pre začínajúcich a pokročilých genealógov), 
pobočkám a mimopražským členom, priestorom (uvažuje o kúpe vlastnej bu
dovy). Začalo sa zaujímať - o svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Preja
vom týchto snáh nepochybne bola i spomínaná konferencia. Organizátori ňou 
chceli prispieť k rozvoju kontaktov medzi odbornými i laickými genealógmi 
a heraldikmi, nadviazať na tradíciu známych celoštátnych (československých) 
stretnutí genealógov a heraldikov v Ostrave (posledné sa konalo v r. 1998). Na 
ich výzvu zareagovalo asi 40 záujemcov. 

Zo Slovenska sme do Nečtín cestovali ôsmi (niektorí vyše 17 hodín). Šty
ria z nás na podujatí aktívne vystúpili. Milo nás prekvapilo gesto hostiteľov, 
ktorí blok 3 slovenských príspevkov zaradili hneď po úvodnom vystúpení 
predsedu ČGHSP Dr. Jana Podholu (ČGHSP a koncepce její dalsí činnosti; 
Dr. Podhola a ďalší z "ťahúňov" ČGHSP, miestopredseda Mgr. Marek Starý, 
konferenciu organizačne i moderátorský niesli na svojich pleciach). Z našich 
príspevkov (M. Sišmiš: Genealogické aktivity na Slovensku a v slovacikálnom za
hraničí, Z. Alexy: Súčasná slovenská heraldická spisba, V Rábik: Príspevok k stre
dovekej podobe znaku mesta Zlutic), azda najviac zarezonoval príspevok V. Rá-
bika. Týkal sa listiny vydanej mestskou radou Žlutíc (ležiacich asi 25 kilomet
rov od miesta konania konferencie) 6. mája 1491, ktorá bola v r. 1995 kúpená 
v jednom mníchovskom antikvariáte. V. Rábik ju objavil u súkromného zbera
teľa v Trnave (ktorý vôbec netušil, aký dokument vlastní) a identifikoval. Sku
pinu slovenských príspevkov v nasledujúci deň uzavrel F. Federmayer, ktorý 
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hovoril o vývoji výskumu šľachtickej heraldiky na Slovensku, koncepcii tvorby 
Lexikónu erbov šľachty na Slovensku a upozornil aj na niektoré problematic
ké otázky súčasnej slovenskej občianskej erbotvorby (mechanické preberanie 
šľachtických erbov z literatúry bez predchádzajúceho archívneho výskumu, 
ktorý môže odhaliť varianty viažuce sa k jednotlivým líniám rodu). 

Obsah vystúpení českých a moravských kolegov bol rôznorodý. Hovorilo sa 
o genealogických zbierkach a opisoch archiválií využiteľných v bohemikálnom 
genealogickom výskume v Štátnom ústrednom archíve v Prahe, o pôvode 
dvoch pŕemyslovských manželiek (kňažnej Biagoty a Anny „vqn Der Lucz-
ka"), o pôvode významného rakúsko-uhorského hospodárskeho historika 
a priateľa T. G. Masaryka Jana Peiskera (diskusiu vyvolali konštrukcie o jeho 
pôvode pred 16. storočím), o heraldike rytierskych rádov, o heraldických pa
miatkach (v Bolechoviciach a Jesenici), v rozprave aj o ich ničení a krádežiach 
(v oblasti na západ od Plzne), o premenách moravskej šľachtickej spoločnos
ti v 19. storočí (na základe výskumov v Rakúskom štátnom archíve), o štúdiu 
pomocných vied historických na univerzite v Hradci Králové (osobitne sa tu 
prednáša vexilológia), v rozprave o potrebe zverejňovať obsahy diplomových 
prác z oblasti genealógie a heraldiky na internete, ako aj o činnosti kuriózne 
pôsobiacej Zemskej stavovskej rodovej únie, ktorá svojim členom udeľuje er
by i predikáty a kópiami erbových listín dopĺňa svoj fond v Štátnom ústred
nom archíve v Prahe. 

Počas konferencie zaznela aj poplašná (?) informácia, že české archívy by 
mali skoncovať s vypracúvaním genealogických rešerší pre bežných záujem
cov. V rozpravách mimo oficiálneho fóra sme sa dozvedeli o postupujúcich vý
skumoch českej emigrácie do USA, ako aj o výskumoch, ktoré sa týkajú Slo
venska - viacerí účastníci nás informovali o svojich predkoch a príbuzných na 
Slovensku a o svojich bádateľských záujmoch v tejto oblasti. S vedením 
ČGHSP sme rokovali o možnostiach spolupráce pri spracúvaní bibliografie 
genealogickej a heraldickej produkcie (je to projekt, o ktorom už dlhšie uva
žujeme nielen my, ale aj naši českí kolegovia). 

Pocity účastníkov z priebehu konferencie mohli byť rôzne. Ten náš bol jed
noznačne pozitívny. Všetky vystúpenia - tie odborné i tie, ktoré prísne vedec
ky orientovaným účastníkom azda neulahodili, mohli byť pre každého z prí
tomných podnetné. Myslíme si, že bez spojenia odborníkov a laikov, bez prí
tomnosti tých, ktorých vystúpenia niekedy vyvolávajú úsmev na tvári a niekedy 
provokujú k diskusii či zamysleniu, nebola by táto konferencia takou, akou bo
la. Svojou atmosférou (ktorá sa jednoducho nedá opísať) nepochybne nadvia-
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žala na atmosféru niekdajších genealogicko-heraldických stretnutí v Ostrave. 
Kolegom z ČGHSP ďakujeme za priateľské prijatie i za všetky podnety. 

(mi) 

MARTINSKÁ KONFERENCE - MÉSÍC POTE 

Pote, co jsme se v kvetnú tohoto roku na konferenci v Nečtinách konečné 
poznali s kolegy ze Slovenska, naskytla se již v záŕí další pŕíležitost, jak navá-
zané kontakty utužit. A to na další odborné konferenci „Genealógia, heraldika 
a príbuzné disciplíny - stav a perspektívy", poŕádané ve dnech 5 . - 6 . záŕí 
v Martine u príležitosti desátého výročí založení SGHS MS. Pozvaní jsme pri
jali radi a do nočního vlaku jsme nasedali plni zvedavosti, v čem si búdou obé 
akce, konané s nevelkým časovým odstupem, podobné a v čem se búdou lišit. 

Rozdílú byla celá rada. Ten hlavní tkvel bezpochyby v účasti. Zatímco na 
pseudogotický nečtinský zámek se sjely sotva čtyŕi desítky zájemcú, Zlatá niť 
ve zcela moderní budove Matice slovenskej genealogy a heraldiky doslova pre
tekala. Zatímco čestí archivári se Nečtinám vyhnuli, do Martina se téch slo
venských sjela celá rada. To ovšem souvisí se vztahem profesionálních pra-
covníkú k národním genealogicko-heraldickým sdružením v obou našich bra-
trských zemích: zatímco v Čechách jen stéží a zvolna hledáme v odborných 
kruzích rešpekt, na Slovensku se z nich rekrutuje vedení společnosti. Mediál-
ní propagace martinské konference byla ofenzivnéjší (do Nečtin televize ne-
pŕijela...), podarilo se i sehnat sponzory, což se pochopitelné muselo pŕíznivé 
projevit na rozpočtu konference a na výši konferenčního príspevku. Zbyly 
i peníze na bohatý raut se živou hudbou, maskovaný neurčitým nazvem „Spo
ločenský večer". 

Proč to nepfiznat, trochu jsme slovenským kolegúm bohatou účast závide
li, zvlášté když jsme vzpomnéli, jak jsme sami žili v nejistoté, kolik lidí vlast
né pŕijede do Nečtin. Na druhou stranu, presvedčili jsme se, že úspech akce 
se nedá méŕit jen kvantitou. Rychlé stŕídání velkého množství pŕednášek ved-
lo k takfka naprosté absenci pŕestávek, tím spíše, že do pŕedepsaného deseti-
minutového limitu se vétšina speakerú nedokázala vméstnat. Pro posluchače 
pak bylo nesmírné obtížné, ne-li zcela nemožné udržet pozornost na odpoví-
dající intenzite. Jako nepŕíliš šťastné se mne osobné jevilo rozdelení stŕedeč-
ního odpoledne do dvou izolovaných, paralelné probíhajících bloku. I po spo-
lečenské stránce bylo množství účastníkú limitující - prostredí v Nečtinách 
bylo takŕka rodinné, kuloární rozhovory dlouhé a inspirující. V Martine jsme 
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si se spoustou lidí popovídat nestačili, se spoustou jsme se dokonce ani ne
stihli poznat. Na druhou stranu - ke svému významnému jubileu si SGHS re
prezentatívni akci bezpochyby zasloužila. 

Obe konference jisté splnily, byť každá tak trochu po svém, své společné 
hlavní cíle - zprostŕedkovaly kontakt lidí podobného odborného a zájmového 
zaméŕení a sehrály jisté nezanedbatelnou úlohu pri propagaci genealógie a he
raldiky. K tomu by pochopitelné mély do značné míry pŕispét i konferenční 
sborníky, na jejichž vydaní se v Čechách a nepochybné i na Slovensku usilov
né pracuje. Závérem tedy nezbývá než si pŕát, abychom na obé konference ne-
jen v dobrém vzpomínali (a to, myslím, múžeme), ale aby se nám získané po
znatky stály výzvou a aby další podobné akce, na nichž se v budoucnu sejde-
me, byly stále lepší a lepší. A jednou, možná, úplné nejlepší... 

Marek Starý 

ZA PÁNOM POMOTHYM 

Tesne pred uzávierkou tohto čísla k nám dorazila správa, že dňa 30. 10. 2001 
zomrel p. Vojtech Pomothy, prvý predseda revíznej komisie (neskôr dozorného vý
boru) našej spoločnosti. Tento skromný, tichý človek bol povolaním účtovník. Ešte 
aj po odchode do dôchodku, do vysokého veku činný, viedol účtovnícke kurzy 
v Banskej Bystrici, kam týždeň čo týždeň dochádzal zo Želiezoviec (pri Leviciach). 
Patril k tým zanietencom, ktorí považovali za veľkú česť pôsobiť v čele Slovenskej 
genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej. Veľmi mu záležalo na 
jej prosperite. Svoje sympatie k nám, kolegom z výboru a dozorného výboru preja
voval aj tak, že na výborové zasadnutia raz tomu, raz zase onomu členovi ako ka

marátsku pozornosť priniesol hrozno či víno z vlastné
ho vinohradu. Rád sa zúčastňoval stretnutí SGHS aj 
po tom, čo svoju funkciu prepustil mladším kolegom. 

Roky sa zo záľuby venoval štúdiu svojich zemian
skych predkov, zorganizoval niekoľko rodinných stret
nutí Pomothyovcov. O výsledkoch svojich výskumov 
naposledy referoval na stretnutí rodinných kronikárov 
v Martine. Nášho jubilejného stretnutia sa už nemohol 
zúčastniť. V čase jeho konania sa končil jeho zápas 
s chorobou. Zomrel na rakovinu vnútorných orgánov. 

Ľudia, ako bol on, by nemali odchádzať z tohto 
sveta. Je po nich smutno. Hoci ich stopy v nás i naša 
vďaka voči nim zostávajú. Milan Šišmiš 
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ŠTÚDIE ČLÁNKY 

PEČATE KARTUZIÁNSKYCH KLÁŠTOROV 
NA SKALE ÚTOČIŠŤA A V ČERVENOM KLÁŠTORE 

(Príspevok k dejinám cirkevných komunít na Slovensku) 

Vladimír Rábik 

V stredovekom spoločenskom kolorite Spiša zohrali cirkevné inštitúcie ne-
pochybne významnú úlohu. Uvedené možno pritom osobitne konštatovať 
o tunajších stredovekých kláštorných komunitách, ktorých význam ďaleko 
prekračoval regionálnu oblasť Spišskej župy. Je príznačné, že práve na Spiši 
vznikli už začiatkom 14. storočia jediné kláštory kartuziánskej rehole na Slo
vensku. Išlo o dnes už zaniknuté kláštory na Skale útočišťa v Slovenskom ra
ji (archeologická lokalita Kláštorisko) a jeho filiálny konvent v Červenom 
Kláštore v Lechnici pri Dunajci. V našom príspevku sa pokúsime predstaviť 
stredoveké pečate, pod ktorými oba kartuziánske konventy uhodnoverňovali 
svoje písomnosti a ktoré boli až dosiaľ odbornej verejnosti neznáme, resp. 
údaje o nich neboli publikované. Konkrétne pritom ide o dve pečate z klášto
ra na Skale útočišťa, ktoré sa zachovali na listinách z rokov 1484 a 1520 a jed
nu pečať Červeného Kláštora, pod ktorou predstavený kláštorného domu vy
dal v roku 1484 svoju listinu. 

Z dejín kartuziánskych komunít na Spiši 

Aby sme však bližšie ozrejmili historický kontext pôvodu, vzniku a účelu 
objavených pečatí, je potrebné v stručnosti uviesť základné známe historické 
udalosti z dejín oboch kláštorov. Treba však konštatovať, že i keď sú oba kláš
tory pomerne uspokojivo archeologicky prebádané - čo platí najmä o Skale 
útočišťa, kde v rokoch 1983 - 1988 prebiehal systematický a intenzívny ar
cheologický výskum pod vedením M. Slivku a kláštorný objekt je v súčasnos
ti v zakonzervovanom stave aj prezentovaný širokej verejnosti1 - predsa do-

' SLIVKA, M.: Doterajšie výsledky výskumu na Kláštorisku v Slovenskom raji. Archaeologia historica 13, 
1988, s. 423 - 439 (tam aj početná staršia literatúra); tenže: Stredoveké rehoľné komunity na Spiši a ich vý
znam v štruktúre osídlenia. Archaeologia historica 18, 1993, s. 53 - 62; SLIVKA, M. - CHALUPECKÝ, 
I.: Kláštorisko - Skala útočišťa - Letanovce. Poprad 1995, s. 15-17. 
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dnes neboli súborne spracované dejiny oboch kartuziánskych konventov. 
O niektorých udalostiach z dejín kláštora na Skale útočišťa sa tak dozvedáme 
hlavne z kronikárskeho diela neznámeho mnícha zo začiatku 16. storočia, kto
rý sa pri jeho zostavovaní opieral o pramene v kláštornom archíve.2 

Kláštor bol založený v roku 1299 spišským prepoštom Jakubom za súhla
su panovníka a okolitých šľachticov, a to v tesnom susedstve staršej refugiál-
nej pevnosti, od ktorej prevzal aj názov Lapis Refugii.3 Stavba kláštora sa ria
dila striktnými pravidlami, vyjadrujúcimi prísnu observanciu kartuziánskej re-
hole. Dohliadal na ňu mních Ondrej zo Seitzu (pri Ljubljane v Slovinsku) 
a trvala osem rokov; prvá komunita kartuziánov pod vedením priora Konrá-
da sa doň nasťahovala v roku 1307. Rušným obdobím bolo v živote kláštora 
15. storočie, keď kláštor najskôr v roku 1433 vyplienili husitské vojská a po je
ho obnovení ho zase v roku 1453 obsadili „bratricke" vojská Petra Aksamita 
z neďalekého Marcelovho hradu. Mnísi boli nútení odsťahovať sa do Levoče, 

Kartuziánsky kláštor na Skale útočišťa (rekonštrukcia). 

2 Anonymi carthusiani fundatio Lapidis Refugi, seu monasterii beati Joannis Baptistae (ďalej Fundatio). In: 
WAGNER, C. (ed.): Analecta Scepusii sacri et profani 2. Viennae 1774, s. 69 - 79. 
3 Magyar Országos Levéltár Budapest, Diplomatikai Levéltár 36 444. Fundatio, s. 71. FEKETE NAGY: 

A.: A szepesség teruleti és társadalmi kialakulása. Budapest 1934, s. 56 - 87. 
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kde si vybudovali provizórny kláštor, no mestské prostredie nevyhovovalo ich 
kontemplatívnemu spôsobu života. V roku 1478 sa preto vrátili na Skalu úto
čišťa, kde obnovili kláštor i svoju pôvodnú činnosť. V tomto období získali aj 
mnoho fundácii a finančných darov - almužien od okolitých šľachticov (kro
nikár vyzdvihuje úlohu a mecenášstvo vdovy po Štefanovi Zápoľskom Hedvi
gy)4 a mešťanov spišských, no i východoslovenských a stredoslovenských ban
ských miest, vďaka čomu mohlo dôjsť k radikálnejšej prestavbe kláštorných 
budov. V roku 1543 však v dôsledku neutešených vnútropolitických pomerov 
v Uhorsku kláštor obsadil kapitán muránskeho hradu Mikuláš Bašo, ktorý si 
z neho spravil vojenskú základňu, no ešte v tom istom roku bol Ondrejom 
Báthorym dobytý a následne zrúcaný.3 Ešte predtým sa mnísi odsťahovali do 
svojho filiálneho kláštora pri Dunajci. 

Červený kláštor vznikol až po roku 1319, keď magister Kakaš daroval de
dinu Lechnicu kartuziánom zo Skaly útočišťa, aby tu vybudovali nový kláštor. 
Okolnosti jeho vzniku však boli pozoruhodné, pretože lechnická fundácia aj 
s úmyslom vybudovať nový kláštor (a okrem neho aj ďalších päť) bola súčas
ťou rozsudku nad fundátorom magistrom Kakašom z roku 1307 za jeho účasť 
na vražde Fridricha, syna Arnolda, grófa spišských Sasov.6 

Kláštor čoskoro získal veľké majetky, no v 15. storočí ho postihol podob
ný osud ako materský kláštor na Skale útočišťa, keď ho v rokoch 1431 a 1433 
spustošili husiti a neskôr neustále ohrozovali bratrícke vojská, operujúce na 
Spiši. Kartuziánsky konvent v Červenom Kláštore napokon definitívne zani
kol v roku 1563, keď jeho majetky skonfiškoval kráľ Ferdinand I. a daroval ich 
svojmu spojencovi v bojoch o uhorskú korunu - spišskému prepoštovi On
drejovi Bornemisovi a kapitule.7 

* Fundaúo, s. 79. Kronikár piše, že bola akoby ich matkou a zakladateľkou kláštora: „fiat mater nostra et 
fiindatnx monasterii". 

3 Podrobne o tom informuje listina päťkostolného prepošta Alberta z Peregu zo 16. júla 1543, adresova
ná panovníkovi. L U K I N I C H , I. (ed.): A Podmanim Podmaniczky - család oklevéltára 3. Budapest 1940, 
s. 2 8 2 - 2 8 4 , č. 123. 
6 BEŇKO, J.: Osídlenie severného Slovenska. Košice 1985, s. 165 - 166. K dejinám Červeného Kláštora 
pórov. K U T N I K , J.: Kpredkartuziánskym dejinám Červeného Kláštora pri Dunajci. Nové obzory 8, 1966, 
s. 176 - 193; ČAPLOVIČ, D.: Príspevok k dejinám Červeného Kláštora. Historica Carpathica, 8, 1978, 
s. 1 5 5 - 191; SLIVKA, M . - CHALUPECKÝ, I.: Kláštorisko - Skala útočišťa - Letanovce. Poprad 1995, 
s. 15 - 17; SLIVKA, M.: Doterajšie výsledky, s. 427 - 433. 
7 CSÁNKI, D.: Magyarország torténelmi fôldrajza a Hunyadiak korában 1. Budapest 1890, s. 262, 373; 
ULIČNÝ, F.: Podiel cirkevných inštitúcií na vývoji osídlenia a hospodárstva východného Slovenska v 12. - 16. 
storočí. Archaeologia historica 10, 1985, s. 360 - 361. Bližšie SLIVKA, M. - CHALUPECKÝ, I.: Klášto
risko, s. 15 - 17; SLIVKA, M.: Doterajšie výsledky, s. 427 - 433. 
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Pečate kláštorov 

Je známou skutočnosťou, že v rokoch 1351 
- 1353 došlo v Uhorsku k celokrajinskej revízii 
verejnonotárskej pôsobnosti uhorských klášto
rov a kapitúl, pričom táto bola priznaná už len 
niekoľkým z nich (tzv. loca credibilia - hodno
verné miesta). Ostatným konventom a kapitu-
lám boli ich pečate odňaté.8 Takúto pôsobnosť 
totiž pôvodne od kláštorov vyžadovala už zná
ma Zlatá bula z roku 1229 a pre mnohé, najmä 

Pečat predstaveného kláštora na , , , . „ . , , 

Skale útočišťa frátra Martina chudobnejšie konventy sa stala významným 
z r. 1484 (Foto L Gram) zdrojom príjmov, v dôsledku čoho neraz do

chádzalo k jej zneužitiu. Činnosť mnohých 
kláštorov si však aj naďalej vyžadovala dispono
vanie akceptabilným uhodnoverňovacím pro
striedkom - vlastnou pečaťou a mnohé doklady 
potvrdzujú, že kláštory si po istom čase opäť 
nechali vyhotoviť konventné pečate. Vlastnými 
pečaťami disponovali aj predstavení kláštor
ných domov - priori, opáti, guardiáni. Takéto 
pečate však v dôsledku vyššie uvedeného zása
hu kráľovskej kancelárie už stratili povahu au
tentických (verejnoprávnych) pečatí a aj ich 
používanie sa tak obmedzilo už len na vydáva-

Rekonštrukcia pečate predstaveného nie písomností, vzťahujúcich sa na súkromný 
Lapis refugii z r. 1484 (V. Rábik) j j v o t konventu. 

Uvedené udalosti nepochybne zasiahli aj 
oba kartuziánske kláštory na Spiši, a tak ani nepoznáme ich najstaršie pečate, 
hoci nepochybne jestvovali. Ako sme už vyššie uviedli, známe pečate oboch 
konventov poznáme len z listín z poslednej štvrtiny 15. a prvej tretiny 16. sto
ročia. Zdá sa však, že všetky pečate vznikli asi približne v rovnakej dobe (asi 
okolo roku 1480) a jestvujú medzi nimi ikonografické a výtvarné paralely. 

8 KUMOROVITZ, L. B.: A magyar pecséthaználat tonénete a kozépkorban. Budapest 1993, s. 79. 
9 MARSINA, R. (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Bratislavae 1971, s. 199, č. 270. 

10 



Pečať predstaveného Červeného 
Kláštora farára Lukáša z r. 
1484 (Foto I. Graus) 

Pečate priorov kartuziánskych komunít 

Odtlačok najstaršej pečate kartuziánskeho 
kláštora na Skale útočišťa sa zachoval na listine 
z roku 1484, ktorú vydal predstavený konventu 
fráter Martin (v listine titulovaný ako procurator -
správca). Išlo o kvitanciu - finančnú potvrdenku 
na prijatú almužnu od košických mešťanov vo 
výške 19 florénov v zlate, za ktoré mal kláštor dať 
vyhotoviť habity pre mníchov z bielej hrubej lát
ky.10 Listina však nie je potvrdená kláštornou -
konventnou pečaťou, ale osobnou pečaťou pred
staveného kláštorného domu frátra Martina a je 
pritlačená s clonou pod textom listiny. Má okrúh
ly tvar s 0 35 mm a v jej pečatnom poli je zobra
zená hlava sv. Jána Krstiteľa - patróna konventu, 
ktorú po stranách sprevádzajú majuskulné litery 
„S" a „I" (Sanctus Ioannes). Kruhopis pečate, 
tvorený gotickou miniskulou je dnes už nečitate
ľný. Treba však zdôrazniť, že ikonografia tejto pe
čate - i keď išlo o osobnú pečať predstaveného 
kláštora - bola odvodená od obsahu pečatného 
poľa konventnej pečate, ako sa o tom ešte zmieni
me. 

Aj v prípade pečate druhého kartuziánskeho 
konventu v Červenom Kláštore ide o pečať pred
staveného kláštorného domu, a nie o konventnú 
pečať, no aj tu možno predpokladať, že bola odvodená od konventnej pečate. 
Zachovala sa na listine z roku 1484, vydanej predstaveným frátrom Lukášom 
a jej obsah sa tiež týkal peňažného daru košických mešťanov kláštoru." Pečať 
okrúhleho tvaru s 0 40 mm, pritlačená pod textom listiny do tmavohnedého 
vosku, je dnes už značne poškodená, no možno v jej pečatnom poli spoľahli
vo identifikovať z dvoch tretín viditeľnú postavu sv. Antona Pustovníka s bra-

Rekonštrukcia pečate 
predstaveného Červeného 
Kláštora z r. 1484 (V Rábik) 

1 0 Archív mesta Košíc (ďalej AMK), fond Schwartzenbachina, No. 569: „Nos fráter Martinus procurator 
monasterii Lapidis Refugii beati Johannis Baptisti ordinis Carthusiensis in terra Scepusiensi...". 
1 1 AMK, Schwartzenbachina, No. 570, „Nos fráter Lucas rectorus domusVallis sanaiAntónii propc L(ech-
nicz) ... sub sigillo prioris". 
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Konventná pečať kláštora na 
Skale útočišťa z konca 15. stor. 
(V.Rábik) 

dou a nimbusom - patróna konventu, odetého 
v pustovníckom habite, držiaceho v pravici knihu 
(sv. Písmo), na ktorú je ešte vztiahnutá (ochra
ňujúca alebo posväcujúca) Božia ruka, a v ľavici 
opátsku berlu. Pečatný obraz napokon dopĺňajú 
ešte majuskulné litery „V" a „A" (Vallis Antónii), 
po stranách svätcovej hlavy. Pečať je po stranách 
zdeformovaná, a tak z jej sústredného miniskul-
ného gotického kruhopisu možno čítať len slabo 
viditeľnú prvú časť „Sigill:" (t. j . sigillum - pe
čať). 

Pečať konventu zo Skaly útočišťa 

Posledná známa pečať sa zachovala na perga
menovej listine z roku 1520, vydanej priorom 
kláštora frátrom Ondrejom a celým konventom 
sv. Jána Krstiteľa na Skale útočišťa. Podľa tejto 
listiny bol do rehoľného laického bratstva klášto
ra prijatý banskobystrický mešťan Tobiáš Rocken-
finger s manželkou Agnešou a deťmi Jurajom, 
Akáciom, Annou, Margarétou, Žofiou, Alžbetou 
a Barborou.12 Koroboračná formula listiny infor
muje, že listina bola uhodnovernená konventnou 
- kláštornou pečaťou, ktorá bola na listinu prive
sená na prúžkoch pergamenu cez pliku. Pečať od
tlačená do tmavohnedého vosku je ešte aj dnes 
veľmi dobre zachovaná, len čiastočne poškodená 

po okraji. Má oválny tvar s ostro zakončenými špicami s rozmermi 55 (výška) 
x 35 (šírka) mm. Vo svojom pečatnom poli znázorňuje z dvoch tretín vidite
ľnú postavu patróna konventu - sv. Jána Krstiteľa, odetého v pustovníckom 
habite z ťavej srsti a opásaného koženým cingulom, s divými vlasmi, bradou 
a nimbusom, ktorý prevyšuje latinský kríž. V rukách drží kruh s nimbovaným 
kráčajúcim barančekom, za ktorým je krížová žrď so zástavou. Pri doľava na-
1 2 Štátny okresný archív v Banskej Bystrici (ďalej SOKA BB), fond Mesto Banská Bystrica (ďalej MBB), 
Fasc. 80, No. 1; „Nos fratres Andreas prior totusque conventus monasterii beaú Johanms Baptiste m Lapide 
refugii ordinis Carthusiensis ... sub appenswne sigilli nostn conventualis ...". 

Rekonštrukcia konventnej pečate 
kláštora na Skale útočišťa 
z konca 15. stor. (V.Rábik) 
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yEjs 

klonenej hlave svätca sú napokon 
majuskulné litery „S" a „I" (Sanctus 
Ioannes). Pečatné pole pečate obko
lesuje kruhopis, oddelený perlov-
com, ktorý tvorí majuskulný nápis 
„SIGILLVM LAPIDIS REFVGII" 
(pečať Skaly útočišťa), pričom ho 
uvádza osemhrotý kríž (kríž sv. Jána 
Krstiteľa, známy aj ako maltézsky) 
a aj jednotlivé slová sú ešte oddeľo-
vané kvetovými motívmi." 

Pečať je pozoruhodná nielen svo
jím precíznym vyhotovením, ale i dô
kladnou teologickou interpretáciou 
svojej ikonografie, odvodenej od oso
by patróna konventu - sv. Jána Krsti
teľa (patróna celej kartuziánskej re-
hole), ktorého výtvarné stvárnenie -
divé a neupravené vlasy a najmä odev z ťavej srsti14 - malo osobitne zdôraz
ňovať jeho pustovnícky charakter a tým napokon aj pustovnícku povahu celej 
kartuziánskej rehole a kláštora na Skale útočišťa. Je veľmi pravdepodobné, že 
konventná pečať bola vyhotovená už krátko po roku 1478, keď predstavení 
kartuziánov kláštora po nevyhovujúcom, skoro dvadsaťročnom exile mníchov 
v mestskom prostredí v Levoči, spôsobenom vyplienením Skaly útočišťa „bra-
tríckymi" vojskami v roku 1454, opäť rozhodli obnoviť pôvodný kláštor 
v „pustatine", ktorý lepšie vyhovoval eremitskemu spôsobu ich života. Zdá sa 
teda, akoby aj ikonografia pečate osobitým spôsobom vyjadrovala toto úsilie 
predstavených konventu, keď zdôrazňovala eremitské - pustovnícke tradície 
rehole. 

Ako sme to už vyššie spomenuli, práve od ikonografie tejto konventnej pe
čate sa odvíjala aj ikonografia pečate predstaveného kláštorného domu, ktorý 
disponoval vlastnou - osobnou pečaťou a ktorá sa zachovala na ním vydanej 

Kachlica so symbolom Barančeka Božieho 
z konca 15. stor., ktorá sa našla na Kláštorisku, 
korešponduje so symbolikou pečatí kartuzián
skych kláštorov (rekonštrukcia M. Slivka) 

1 3 V čase redakčného spracovania tejto štúdie pečať i s jej rekonštrukciou publikoval archeológ M. 
SLIVKA vo svojej štúdii Interakčný charakter kláštora v hospodárskom systéme stredoveku. Archaelogia histo-
rica 26, 2001, s. 304, obr. 3. Pečať i jej rekonštrukciu sme mu poskytli krátko po jej náleze už v lete 
2000. 
1 4 Pórov.: „Ján mal odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok..."; Mt 3, 4; Mk 1, 6. 
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listine z roku 1484. V jej pečatnom poli taktiež bola hlava patróna konventu 
s divým výzorom (vlasy a brada) a z konventnej pečate boli prevzaté aj iden
tifikačné majuskulné iniciály „S" a „/" po bokoch hlavy sv. Jána. Je veľmi 
pravdepodobné, že obe pečate boli vyhotovené v rovnakej kovoryteckej a zlat
níckej dielni, s najväčšou pravdepodobnosťou v Levoči, kde kláštor aj nieko
ľko rokov predtým pôsobil. 

O laickom spoločenstve spišských kartuziánov 

Listina, vydaná v roku 1520 priorom Ondrejom a celým konventom kar
tuziánov zo Skaly útočišťa je však pozoruhodná nielen svojou privesenou pe
čaťou, no osobitne zaujme aj svojím formálnym vyhotovením a obsahom. Lis
tina je totiž na svoju dobu písaná neobvykle na pergamene úhľadným pís
mom, a to gotickou polokurzívnou miniskulou, napodobňujúcou až úhľadné 
kaligrafické písmo kódexov (tzv. gotica textualis), ktorými bol kartuziánsky 
kláštor v spišskom prostredí preslávený. Jej výzor mal tak zrejme zdôrazňovať 
slávnostný charakter spísomneného aktu, ktorým bolo prijatie banskobystric
kého mešťana Tobiáša Rockenfingera s rodinou do rehoľného laického brat
stva.15 Listina je jedinečným svedectvom o jestvovaní takéhoto osobitého laic
kého spoločenstva, združeného okolo kartuziánov na Skale útočišťa a nateraz 
je jeho jediným známym dokladom. 

V čom spočívalo a akú malo úlohu toto laické spoločenstvo, bližšie neved
no, no nepochybne bolo výrazom úsilia o obnovu kláštora, zničeného husit
skými a následne bratríckymi vojskami v priebehu 15. storočia, čo naznačujú 
aj početné almužny a podpora okolitej šľachty. Je pozoruhodné, že kláštor si 
takto vytváral akúsi „sieť" mecenášov, a to aj vo svojom širšom okolí (ban
skobystrickí patricijovia) a vo východoslovenských mestách. Listina z roku 
1520 konštatuje, že prijatie Tobiáša Rockenfingera sa udialo na jeho výslovnú 
žiadosť a obsah členstva v spoločenstve bol len všeobecnejšie formulovaný iba 
ako jeho účasť na kartuziánskych pobožnostiach, čo však prakticky nezname
nalo Tobiášovu osobnú prítomnosť v kláštore (nedovoľovala to kláštorná re
gula a zaiste by to nevyhovovalo ani samotnému Tobiášovi), ale len zahŕňanie 

' ' V listine je tento akt opísaný takto (prekladáme): „My teda na žiadosťVašich ponížených prosieb a s ohľa
dom na Božiu láskavosť Vás prijímame do spoločenstva nášho rehoľného bratstva (a) činíme účastnými na všet
kých omšiach, modlitbách, vigíliách, homíliach, almužnách a iných spásnych duchovných dielach, ktoré lak my, 
ako aj naši nasledovníci z milosti Božej budeme ráčii vykonávať, rovnako za života i po smrti." SOKA BB, 
MBB, fasc. 80, No. 1. 
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jeho osoby a celej rodiny do modlitieb kartuziánov. Podobne v prípade smrti 
kohokoľvek z rodiny sa kláštor zaväzoval vykonávať za spásu zomrelého 
„zvláštne služby milosrdenstva tak pri omšiach ako aj v modlitbách".'6 Hoci sa to 
v listine osobitne neuvádza, povinnosti Tobiáša Rockenfingera voči kláštoru 
nepochybne spočívali v jeho mecenášstve a vo vyplácaní pravidelnej (zrejme 
pevne dohodnutej) sumy. 

^Z^Z^JZ^S ^QW"* ecpw^k WGUAGAUP 

H* %*« ft»«u S T S fr rm ofen* "H t í88 V Ä W 
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Listina konventu na Skale útočišťa z r. 1520 (foto I. Graus) 

O jednom mecénovi mníšskych komunít 

InakTobiáš Rockenfinger mal v prostredí banskobystrického patriciátu po
zoruhodné postavenie. Patril medzi najvplyvnejších a najbohatších mešťanov. 
Už v roku 1512 zastával úrad banskobystrického richtára17 a niekedy v rokoch 
1508 - 1513 získal pre seba a celú rodinu odpustkovú listinu od františkán
skeho kláštora z Okoličného v Liptove, keď prispel na stavbu svätopeterskej 

'6 Tamže: „ specialia pietatis opera in missis pariter et orationibus". 
1 7 MATULAY, C. (ed.): Mesto Banská Bystrica. Katalóg administratívnych a súdnych písomností (1020) 
1255 - 1536,1. (ďalej Katalóg 1) Bratislava 1980, s. 118, č. 370. 
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baziliky v Rime v zmysle buly pápeža Júlia II. z 12. februára 1508.18 Odpust-
ková listina je pozoruhodná nielen tým, že ide o tlačený formulárový list, do 
ktorého sa už len vpisovali osobné údaje príjemcu (proti týmto odpustkovým 
listom neskôr v Nemecku dôrazne vystupoval augustiniánsky mních Martin 
Luther), no osobitne tým, že i keď je zreteľne datovaná v Liptove, ako miesto 
svojho vydania udáva už len „v našom mieste", pričom ako sprostredkovateľ 
a poverený vydavateľ vystupuje fráter Ondrej „z Nemeckej Lupče".19 Zaiste 
však išlo len o označenie pôvodu povereného frátra a nie sídlo konventu, keď
že bezpečne vieme, že v Nemeckej Lupči žiadny františkánsky konvent v stre
doveku nebol a jediným kláštorom rehole sv. Františka v Liptovskej župe bol 
len kláštor v Okoličnom, založený tamojšími zemanmi niekedy v 2. polovici 
15. storočia.20 Na listine sa však zachovala aj pod textom pritlačená pečať 
s clonou oválneho tvaru s ostro zakončenými špicami a s pozoruhodnou iko
nografiou pečatného poľa, ktorú tvorí antonínsky kríž (v tvare písmena T) na 
trojvrší, na konci ramien ktorého sú zavesené nástroje umučenia. Kríž je po 
stranách sprevádzaný vľavo polmesiacom a vpravo osemcípou hviezdou (sln
kom), nepochybne prevzatými z erbu zemanov z Okoličného - fundátorov 
kláštora. Pečať je nateraz jediným známym dokladom konventnej pečate oko-
ličianskych františkánov a bude ešte predmetom osobitného výskumu, preto
že stále kladie mnohé otázniky. 

Úrad richtára zastával Tobiáš Rockenfinger tiež v roku 1517,2' pričom ne
pretržite až do roku 1525 zastával aj funkciu prísažného v mestskej rade.22 

Medzi banskobystrickým patriciátom patril k hlavných odporcom banského 
podnikania Thurzovcov v Banskej Bystrici. V sťažnosti banskobystrických ba
níkov z roku 1519 bol dokonca označený za hlavného podnecovateľa nepoko
jov medzi Jánom Thurzom, baníkmi a mestskou radou a osobitne sa mu vytý-

1 8 ŠOKA BB, MBB, Fasc.-168, No. 27. Listinu možno datovať len rámcovo, pretože hoci je v nej uvede
ný denný dátum (12. september), rok vydania už nie. Rámcové vročenie uvádzame podlá roku vydania 
pápežskej buly a roku, v ktorom zomrel pápež Július II. Pórov, aj MATULAY, C. (ed.): Katalóg 1, s. 117, 
č. 365. 
1 9 ŠOKA BB, MBB, Fasc. 168, No. 27; „In quorum fidem ego fráter Andreas de Lipcz teutunicali (!) ordims 
minorum observantum ad prenňssa subdelegatus et deputatus manu propria subscripsi et sigillo mumtas tradidi 
presentes litteras. Dátum Lyptovie in loco nostro (!) "• 
20 K tomu bližšie HÚŠČAVA, A.: K problému založenia františkánskeho kláštora a kostola v Okoličnom. 
Historica Slovaca, 1-2, 1941-1942, s. 186 - 211 (tam aj odkazy na početnú staršiu literatúru). 
2 1 MATULAY, C. (ed.): Katalóg 1, s. 144, č. 445. 
2 2 SOKA BB, MBB, Stadtbuch, No. 1, fol. 9 - 69. Pórov, aj MATULAY, C. (ed.): Katalóg 1, s. 149, 158, 
160, 162, 163, 167, č. 459, 484, 489, 495, 496, 511, 512, 556, 602. 
2 3 ŠOKA BB, MBB, Fasc. 45, No. 40. 
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kalo, že ako familiár ostrihomského arcibiskupa Tomáša Bakócza slúži dvom 
pánom.23 Pozoruhodné boli aj Rockenfíngerove kontakty s kláštornými komu
nitami na Spiši a v Liptove. Išlo teda o postavu, ktorá mala výnimočné styky 
a vplyv nielen v Banskej Bystrici, ale aj ďaleko za jej hranicami. Nepochybne 
by si zaslúžila osobitnú biografickú štúdiu. 

Napokon je ešte treba dodať, že uvedený historický kontext pomáha vý
razným spôsobom pochopiť mechanizmus fungovania i úlohu a postavenie 
kláštorných komunít v spoločenskej štruktúre na Slovensku koncom stredo
veku. Publikované pečate predstavujú výnimočný súbor stredovekých pečatí 
oboch kartuziánskych konventov24 pôsobiacich na Slovensku a dopĺňajú inak 
len skromne známy stredoveký materiál cirkevných pečatí a najmä pečatí kon
ventov pôsobiacich na našom území.25 

2 4 Aj z územia dnešného Maďarska je známa len jedna pečať kartuziánskeho kláštora sv. Michala archan
jela v Lovolde, datovaná do 1. polovici 15. stor.TAKÁCS, I.: A magyarorssági káptalanok és konventek 
kózépkoripecsétjei. Budapest 1992, s. 72, č. 31.1. 
2 5 Na tomto mieste si dovoľujeme poďakovať, Mgr. Igorovi Grausovi riaditeľovi SOKA v Banskej Bystrici 
za ochotnú pomoc a promptné poskytnutie fotografie pečatí i kópie niektorých listín zo SOKA BB. Ďaku
jeme aj Mgr. Jurajovi Gembickému ml., historikovi Pamiatkového ústavu v Bratislave, regionálneho stre
diska v Košiciach, za upozornenie na existenciu niektorých pečatí v AMK a sprostredkovanie fotografii. 

Jozef Novák a kol. 

Paleografická čítanka 
Pomôcka na čítanie rukopisov z 12. -19. storočia 

Možno objednať na adrese: 

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 

Tel: 0842-413 12 67 
E-mail: genealogy@snk.sk 
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GENEALOGICKÁ SONDA DO RODINY 
ZÁTURECKÝCH-VOJVODÚ Z DOLNÍHO ZÁTURČÍ 

(gemersko-malohontská vétev, 
pŕedkové Adolfa Petera Zátureckého a mé manželky) 

Jifí Mašlaň - Ján Žilák 

Histórií, genealógií a heraldikou se zabývam mnoho let a již jako malý 
chlapec jsem si nakreslil svúj rodový vývod podlé rodných listú rodičú, praro-
dičú a praprarodičú. Tato záliba pretrvala i do dospelosti a koncern 80. let se 
mne podarilo s pomoci pána Rolince z Olšovce u Hranie na Morave, který se 
zabýva valašskými rody, dokončit genealógii své vetve fojtského rodu Mašla-
ňú. Pote jsem se začal zabývat rodem své manželky, aby deti mély rodokmeny 
obou rodičú. 

Rod mé manželky pochází ze Slovenska, z novohradské obce Vidina u Lu
čence, kde se narodil múj tchán, Prof. MVDr. Ján Kottman CSc. (1930). Od 
tchána jsem vedel, že jeho pŕedkové žijí ve Vidine již dlouho. Vedel jsem také, 
že cca 18 km na sever od Vidine, v horách Slovenského rudohoŕí leži obec 
Kotmanová, kterou v druhé polovine 14. století založil šoltýs Kotman, prav
depodobné totožný s nemeckým správcem stŕíbrných dolu v oblasti Lovino
baňa a Cinobané Guttmanem (1). V roce 1995 jsem se šťastnou shodou okol
ností seznámil s PhDr. Jánem Zilákem, CSc. z Banské Bystrice, který se nabí-
dl, že údaje o tchánových pŕedcích vyhledá v matrikách. Když byla genealógie 
Kottmanú v roce 1996 hotová (2, 3), Dr. Žilák se nabídl, že sestaví i rodo
kmeň tchánovy matky, rodokmeň dalšího starého vidinského rodu Antalú (2, 
3). Tento byl hotov v roce 1997. V antalovském rodokmeňu mé zaujal fakt, že 
prababička tchánovy matky byla zemanka Mária Záturecká (1812-1863) a za
čalo nové pátraní - pátraní po stopách Zátureckých. 

Základní údaje o tomto rode jsem znal z Novákových Rodových erbu (4, 
5) a z Nagyových Magyarország esaládai czímerekkel és nemzékrendi táblák-
kal (6), kde byla publikovaná i genealogická tabulka od roku 1230 do 18.-19. 
století. V opatrovaní dalších udajú mé nejvíce pomohl a velké množství mate
riálu, mnohdy obtížné dostupných, venoval evangelický a. v. farár, genealog 
a cirkevní historik, pan Alexander Barica z Nitry, po pŕeslici také potomek Zá-
tureckých-Vojvodú (7, 8, 9). 

Zatímco já jsem shánél veškerou dostupnou literatúru, dr. Žilák hledal 
v archívech. Požádal jsem ho, aby se pokúsil vyhledat pŕedky Márie Záturec-
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ké a navázat na Nagyovu genealogickou tabulku. Toto se v prúbéhu tŕí roku 
podarilo a tak si dovoluji seznámit čtenáŕe s výsledky našeho výzkumu - s čas
tí vojvodovské vetvy Zátureckých z Dolního Záturčí, potomkem které byl mj. 
významný národnékulturní pracovník - evangelický pedagóg, publicista a sbé-
ratel prísloví Adolf Peter Záturecký (1837 - 1904). 

Z nejstarších déjin rodu Zátureckých 

Rod Zátureckých patrí k jedném z nejstarších turčianskych rodu, písemné 
doložených pred polovinou 13. století. Podlé starších prací šlo o autochtónni 
rod, jehož púvodní sídlo mélo být v místech pozdéji zaniklé obce Modly (v ka
tastru Martina) a jehož pŕedkové si méli údajné pamatovat ješté pohanské ča-
sy (10, 11). 

Prvním známym členem rodu byl Uzda „zTurca" (Vzdá de Turuz), popr-
vé zachycen v roce 1245. Podlé posledních výzkumu byl potomkem českých 
hostú - cizincú, kteŕí se v Turci usadili snad začátkem 13. století. K púvodu 
(etnicky či teritoriálne blíže nešpecifikovaných) hostú se hlásili i Uzdovi sy
nove. Uzdovi pŕedkové žili v Hostí (též Vendeg, pozdéji Hostihora v katastru 
Martina), v lokalite, kde v současnosti sídli Matice slovenská a Slovenská ná
rodná knižnica. Hostie, kterého držbu jim potvrdil Belo IV. v roce 1255, si -
spolu s predikátem z Hosti (de Vendeg) - podrželi minimálne do konce 14. sto-
letí (podlé nékterých autorú až do roku 1558, 11, 12). Uzda nebo jeho pŕed
kové již pred r. 1245 obsadili i Záturčí (dnes místní část Martina). Donaci na 
toto území získal Uzda a jeho synove v r. 1245. Jejich potomkové zde žijí ta
ké v současnosti. 

„Uzdovci" byli púvodné osobné svobodnými populi, zavázáni vúči panov
níkovi rybárskymi a loveckými službami, které vykonávali ješté i ve 14. stole-
tí. Snad již začátkem 13. století, jako vétšina obyvatel Turce, plnili také vojen
ské povinnosti. Podlé rodinné tradice se již samotný Uzda v roce 1200 vyzna
menal v bojích jako vrchní velitel královských obrnéncú - rytíŕú, jezdcú (4, 9 
- „anno jam 1200 vivens Uzde de Thuruch etVendegh genuií, praeter alias officia 
Regalia Supremus etiam Panceratorium Militum Capitanus"). V r. 1255, když 
Bela IV. pri svém letním pobytu na hrade Turiec zjistil, že se mezi tzv. syny jo-
bagionú (svobodne lidi, kteŕí získali majetek na základe královských donací 
a byli králi povinní vojenskou službou) svévolné počítají množí Turčané, usta
novil, aby práva „filii jobagionum" v Turci napŕíšté užívalo pouze 40 vybra
ných osôb (rodin; 7, 8, 9, 11, 12). Do této skupiny byli tehdy započteni také 
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čtyŕi Uzdovi synove - Mečko, Strmeň, Martin a Drahomil, kteŕí méli v prí
pade potreby stavét do královského vojska jednoho obrneného jezdce (v ro
ce 1263 byli touto povinností zavázáni Martin, Strmeň a Mečko ml., syn zem-
ŕelého Mečka, 12). J. Beňko predpokladá, že „Uzdovci" (v 2. polovine 13. sto-
letí) s velkou pravdepodobností plnili pri obrane krajiny a na zahraničních 
královských výpravách funkci setníkú (velitelú jedné setniny vojákú) - méli ji-
sté výsady a povinnosti pri organizovaní domobrany, vojenských tažení a pri 
výberu dávek a daní. 

Tyto povinnosti z nich doložitelné (alespoň jistý čas) plnil Uzdúv syn Mar
tin. V roce 1271 se totiž spomína jako komes, tedy turčiansky špán (tzv. comes 
curialis seu officialis), reprezentant královské moci v Turci. Byl zástupcem zvo
lenského župana v Turci a mezi jeho povinnosti nepochybné náleželo mj. svo-
lávat a vést oddíly turčianskych zemanú v bandériích zvolenského župana. Byl 
snad - podobné jako jiní komesové - také kastelánem turčianskeho hradu 
(hrad Zniev v katastru Kláštora pod Znievom). 

Tab. 1 
Uzda 
1245 

Mečko Strmeň Martin 
1255 1255,1263 1255,1271 

Peter Benedikt 
1303,1332 1303,1332 
dolnozáturecká vétev hornozáturecká vétev 
(dolní kurie v Dolním Záturčí) a horní kurie v Dolním Záturčí 

i H i i 1 i 
Ondrej Martin Filip Pavel Michal Mikuláš 
1332 1332 1332 1332 1332 1332 

Dávid Peter Gabriel 
1380,1391 (Tab. 2) 
(rod Dávid z Dolního Záturčí, (linie Záturecký-Vojvoda) 
Sv. Petra a Istebného) 

Drahomil 
1255,1263 
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Linie z Horního a Dolního Záturčí 

V první polovine 14. století se část Uzdových synú a jejich potomkú zTur-
ca bud vystéhovala, nebo vymrela a dominantní postavení zde zaujali pravé 
potomci společensky nejvýše postaveného Uzdova syna - komese Martina, 
který byl z jeho synú snad nejstarším. 

Po r. 1303 mizí stopy po Mečkové linii, po roce 1344 také po linii Strme-
ňové. J. Beňko pŕepokládá, že Mečkova linie vymrela (12), rodinná tradice 
a starší autori ŕíkájí, že pokračovala v Polsku (6, 7, 8, 9, 10). Vétev Uzdova sy
na Strmené vymrela jeho vnuky Martinem, synem Petera, a Matoušem, sy-
nem Ladoméra. Potomci po dalším Uzdovu synovi Drahomilovi, kteŕí doloži-
telné sídlili na Hostihoŕe (na „zemi Drahomilovych synú") a podlé starších 
autorú zde žili až do roku 1558 (7, 8, 9,10), podlé J. Beňka (12) po roce 1303 
vymreli také. 

Potomci Martina, ktefí v Turci prokázatelné zústali, s velkou pravdepo
dobností prevzali po svých príbuzných rodové majetky v Hostí a podrželi si ta
ké Záturčí, kmeňové, rozlohou nejvétši rodové území. V roce 1332 si Peter 
a Benedikt (synove, nékteré práce uvádéjí, že to byli vnuci komese Martina -
10) Záturčí rozdelili. Tímto aktem položili základy dvou rodových linii - po-
zdéji samostatních rodu Zátureckých, jejichž potomci žijí až do současnosti. 
Benediktovi potomci jsou Záturečtí z Horního Záturčí a z horní kurie v Dol-
ním Záturčí, Peterovi potomci jsou Záturečtí z dolní kurie v Dolním Záturčí. 
Záturečtí z dolní kurie v Dolním Záturčí se pozdéji rozdelili na dve další vet
ve - Záturecký-Vojvoda z Dolního Záturčí a Dávid z Dolního Záturčí, Isteb-
ného (1382) a Turčianskeho Petra (1386) (12, 13). 

Vojvodovská vétev Zátureckých (z Dolního Záturčí) 

Z Petrových potomkú byli z hlediska dalšího vývoje rodu a našeho výzku-
mu dúležití synove Pavel a Michal. 

Pavlúv syn Dávid Vendegy, zástupce hlavního královského podkoního (6), 
získal pro všechny své žijici príbuzné (celkem 16) v roce 1380 dedičné jejich 
osvobození od služeb pri královských honech a rybolovu a povýšení mezi 
„skutečné šlechtice" uherského království. V následujícím období (1391) re
prezentoval rod pred komisí, vedenou turčianskym županem Imrichem Bube-
kem, která provéŕovala pravost donačních listin (po odhalení rozsáhlé falzifi-
kátorské činnosti Jána Literáta z Madočian). Jako poslední z turčianskych ze-
manú tehdy predložil na overení všechny rodové listiny (celkem šest kusú, 14) 
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a prevzal svédectví o oprávnenosti Zátureckých zemanství. Po získaní Isteb-
ného na Orave (1382) a Turčianskeho Petra (1386) se jeho vétev vyvíjela jako 
samostatný rod Dávidovou, a to v turčianske a oravské vetvi. 

Ďalší Peterúv syn Michal, doložený v roce 1332, mél syny Petera a Gabri
ela. Peter mél syny Jána a Štefana. Ján Záturecký, syn Petera, byl v roce 1433 
na shromáždéní turčianske šlechty, která se sešla na výzvu palatina Vavŕince 
Hederváryho na hrade Sklabini, zvolen za velitele, vojvodu stoličního vojska 

Tab. 2 

Linie Záturecký-Vojvoda 

1 
Ján 
+ 1433 

1 
Ján 

1574,1610 

1 
Dávid 
+ 

1 
Martin 

1 
Štel 

Peter 
(Tab. 1) 

1 
Štefan 
+ 

1 
Juraj 

_ ^ 

'an 

1 
Štefan 

1 
Tomáš 
(Tab. 3) 

1 
Štefan 
1412,1433 

1 
Ján 
1421,1452 

1 
Juraj 
1495,1506 

1 
Ján 
1522 

1 
Michal 
1539,1570 
Dorota Jesenská z Horního Jasena 

I 
1 

Martin 
1598,1610 

1 
1 1 

Ondrej Ján 
1658 1658 

1 
Ján 

1 
Ladislav Peter 

1 
Jozef Šimon 
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proti husitúm, kteŕí se vraceli ze své čtvrté výpravy do Slezska a Malopolska 
pŕes Spiš, Liptov aTuriec nazpét do Čech. Stoliční vojsko se mezi 15. - 20. 
kvétnem 1433 stretlo u Martina s husitským vojskem o sile 700 jezdcú, 7000 
- 8000 péšákú a 300 vozu, vedeným Janem Pardusem z Hrádku a Fridrichem 
ze Strážnice, a bylo poraženo. Velitel turčianskeho vojska, podžupan Ján Zá-
turecký nazývaný Vojvodou, v bitvé s celou radou dalších pŕíslušníkú turčian
ske nobility padl. 

Podlé rodinné tradice začali členové jeho vetve používat jméno Vojvoda 
(maďarsky Vajda). 

Skutečnost je ale taková, že príslušníci této vetve se pŕíjmením Vajda ozna
čovali již mnohem dŕíve. Zatím poprvé se s ním setkáváme v roce 1412 u Já
novho bratra Štefana („Stephanus Wayda", 12). Jaký byl púvod tohto označe
ní? Již o prvních doložených členech rodu je známo, nebo se predpokladá, že 
byli vojenskými veliteli (tradice o velitelském púsobení Uzdu, predpoklad J. 
Beňka o setnickém púsobení členu rodu, doklad o púsobení Uzdova syna 
Martina ve funkci turčianskeho komese). O jiních to múžeme pŕedpokládat 
také. Zde tedy, ve velitelském púsobení členu rodu již od 13. století, múžeme 
hledat koŕeny označení Vojvoda (Vajda) v jedné z vetví Zátureckých z Dolné
ho Záturčí. Jako druhé pfíjmení se používalo ješte ve 20. století (v 19. a 20. 
století žila v Martine také rodina, která používala pouze pfíjmení Vojvoda; je-
jí vztah k Zátureckým ale zatím neznáme - 15). 

O rodovém erbu 

Pokračovatelem naši vetve byl Štefan Vajda. Ten je zachycen v roce 1412, 
kdy okolo 24. 7. pŕepadl na košútských loukách sluhu Mikuláše Košúta, kte-
rý zde pásl dobytek a sebral mu dva kone (72). Rod pokračoval jeho synem 
Jánem Vojvodou, doloženým v letech 1421 - 1452. Jeho syn Juraj Vojvoda 
z Dolního Záturčí se zapsal do dejínTurca jako turčiansky slúžny v roce 1495, 
v letech 1498 - 1503 jako kastelán Blatnického hradu, který v letech 1501 -
1502 opakované prepadal cestující na trhy do Mošoviec a v letech 1504 -
1506 jako turčiansky podžupan (12). 

Rod pokračoval Jánem Vojvodou, doloženým roku 1522, o kterém nie bliž-
šího nevime, dále Michalem Vojvodou, turčianskym hlavním slúžnym, který je 
zachycen v letech 1539 - 1570. 

Jeho manželkou byla Dorota Jesenská z Horního Jasena, dcéra Juraje Je-
senského, zakladatele linie Jesenských z dolní kurie, a Kateŕiny Mútňanské de 
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Miniatúra erbu Zátureckých z armálesu 
z r. 1598 (Slovenský národný archív 
Bratislava) 

Lipník (16, 17). Dorota zemŕela pred ro-
kem 1570. Podlé I. Nagye mél Michal čty-
ŕi syny: Jána, Dávida, Štefana a Martina. 
Údaje máme o Jánovi a Martinovi. 

Ján byl královský vyslanec a je zachycen 
v letech 1574 - 1610. Pro rod je významný 
tím, že obdržel spolu s bratry Martinem 
a Dávidem a príbuzným Vavŕincem Zátu-
reckým za zásluhy od Rudolfa II. roku 
1598 armáles, který byl potvrzen roku 
1601 (7, 8, 9, 10). Armáles se nachází ve 
Slovenském národním archívu v Bratislave, 
kde jsou i ostatní listiny archívu Záturec
kých. Je na nem vyobrazen i erb, který se 
v nékterých detailech liší od popisu i od 
všeobecné známeho erbu. 

Rod používal erb určité již dávno pred 
rokem 1598, ale jeho podoba není známa. 
Erb na armální miniatúre má delený štít, 
v horní zlaté polovine je vyrústající, dopra
va obrácený černý medvéd, který v levé tla
pe nese zlatou listovou korunu, pravou má 
pozdviženou (podlé popisu mél by v ní mít 
plástev medu, kterou si prikladá k tla
me). V pravém horním rohu štítu je zlatý 
púlmésíc, v levém zlatá hvézdička. Dolní 
polovina štítu je stŕíbrná se zeleným trojvr-
ším a tŕemi červenými rúžemi (v textové 
časti jsou popsány dvé rúže červené a jedna 
stfíbrná). Klenot tvorí vyrústající černý 

medvéd v levé tlape s tfemi rúžemi identických barev jako v dolní polovine ští
tu. Pŕikryvadla jsou na miniatúre vpravo červenomodrá, vlevo zlatostŕíbrná. 

Erb z miniatúry byl pozdéji upraven do všeobecné známe podoby, která je 
známa z celé rady starších i novéjších prací (5, 6, 7, 8, 9, 18). V této podobe je 
jeho horní polovina modrá (na rozdíl od zlaté z armálesu), medvéd v ní je stej-
ný jako na miniatúre (v levé tlape nese zlatou listovou korunu, pravou má po
zdviženou - variantou je, že korunu nese v obou tlapách).V pravém horním 

Erb Zátureckých známy z literatúry 
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rohu štítu je zlaté slunce, v levém stŕíbrný púlmésíc. Dolní polovina štítu od-
povídá popisu v armálesu (dve rúže jsou červené, jedna - prostrední je stŕíbr-
ná). Na štítu je turnajská prilba, klenot je totožný s klenotem z armálesu. 
Pŕikryvadla jsou vpravo zlatomodrá, vlevo stŕíbrnočervená. 

Nyní se vrátim k druhému Michalovu synovi Martinovi, doloženém v le-
tech 1598 a 1610. Vime o ném, že se pripojil s celou rodinou k reformaci 
a stal se prvním patronem záturcianske evangelické cirkve (7,10,19). Martin 
mél čtyŕi syny - Martina, Juraje, Ondreje a Jána. Naše vétev pokračovala Ju-
rajem, který mél syny Štefana a Jána. Ján mél syny Štefana, Ladislava a Pete-
ra. Ladislav mél synyTomáše, Jozefa a Šimona. O všech téchto členech rodu, 
žijících v 17. a na počátku 18. století, máme velmi málo informací. Vime sice, 
že z této vetve Ján byl v letech 1653 - 1659 turčiansky podžupan, který po-
skytl za sídlo stolice svúj dúm v Martine, byl v povstaleckém vojsku Františ
ka Vešeléniho a v roce 1685 byl predvolaný na prešovský soud generála Ca-
raffy, kde byl amnestovaný. O tomto Jánovi ale nevime, zda byl pŕíslušníkem 
linie vedoucí k nami sledovaným osobám, nebo se jednalo o jeho vrstevníka, 
bratrance Jána. Tyto pŕíslušníky rodu uvádím pro kontinuitu podlé Nagyovi 
genealogické tabulky. Informace máme až o Tomášovi, i když dosti skromné. 

Počátky gemersko-malohontské vetve 
- Ladislav Záturecký (1746 - 1807) 

Následující údaje, počínaje Tomášem Zátureckým, jsou již výsledkem bá
daní dr. Žiláka. 

O Tomášovi, pŕes usilovné pátraní v celé radé archívu, se podarilo zjistit 
pomerné málo. 

Nevime, kdy a kde se narodil a zemŕel, vime pouze, že se dne 4. 2. 1744 
oženil v Necpaloch se Zuzanou Lačnou z Folkušovej (de Folkusfalvá), naraze
nou 8. 9. 1724, dcérou Matyáše Lačného mladšího de Folkusfalvá a Zuzany Je-
senské (19). 

Tomáš mél se Zuzanou Lačnou tri syny: Pavla (nar. 2. 5. 1745, kŕestní ro-
diče Peter Dávid z Dolního Záturčí a Justína Lačná), Ladislava (nar. 19. 12. 
1746, kŕestní rodiče Gašpar Košút a Anna Tomková, roz. Lačná), a Michala 
(nar. 28. 11. 1751, kŕestní rodiče Peter Dávid a Zuzana Lačná). Všichni tri se 
narodili v Necpaloch. 

Zatímco o Michalovi se nám nepodarilo zjistit nie a o Pavlovi pouze to, že 
za manželku mél snad Alžbetu Končekovou a jejich dcérou byla Barbora (nar. 
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2. 9. 1772), o Ladislavovi máme již celou radu údaju. Je zachycen v rukopise, 
uloženém v seniorátním archívu v Revúcej, kde jsou uvedení všichní farári 
a učitelé, kteŕí púsobili na území Gemeru od roku 1741 (17, 21). Zde je za-
psáno: „Ladislaus Zathureczky natus patre Prôv. Thomae Zathureczky matre Su-
sanna Latsny Thurociensi, educatus in Scholis Necpaliensi, Ivankafalviensi, Revuet-
siensi, Kesmarkiensi et Kóviensi ex qua A. 1771 evocatus ad Possesionem Dobra Pa-
tak per Praeceptore. "Vime tedy, kdo byli jeho rodiče, a že se Ladislav vzdelával 
na celé radé škôl. Múžeme se domnívat, že učitelské povolaní si vybral pod 
vlivem matčina príbuzného Adama Lačného (1729 - 1797), od roku 1756 
rektora školy v Necpaloch, na jehož škole študoval (22). Na začátku roku 
1771 se stal učitelem v Dobrém Potoku v Gemeru (dnes Potok u Ratkovej, 
okr. Rimavská Sobota), kam pŕišel na místo Pavla Barániho, který 3. 2. 1771 
odešel do Turíčiek. 

Dne 5. 6. 1774 se Ladislav Záturecký oženil v Breznu se šlechtičnou An
nou Faškovou ze starého breznianskeho senátorského rodu, nobilitovaného 
v roce 1651, dcérou Jána Faška a Márie Anny Svrčkové (23). V Dobrém Po
toku se jim narodili tyto deti: Pavel (24. 1. 1777), Samuel (30. 7. 1778, zem-
ŕel 14. 4. 1779), Jana Zuzana (11.4. 1780) a Ladislav (4. 7. 1784). Jana se 
10. 11. 1800 v Hrachové provdala za vdovce Ondreja Jána Stražického (též 
Strážovský, Strážnický), se kterým méla syny Karola (nar. 1801 v Bakté u Ri
mavské Soboty, zemŕel 6. 3. 1805 v Kocihe) a Jozefa, narazeného 23. 4. 1810 
v Hrachové. V roce 1822 byla již vdova a 23. 7. 1832 se podruhé provdala za 
Pavla Šípoša z Rimavské Soboty. 

V roce 1787 byl již Ladislav Záturecký učitelem ve Velkých Teriakovciach 
u Rimavské Soboty. Zde do jeho rodiny pŕibyli další deti - dcéry Mária (18. 
4. 1790)aTerézia(19.3. 1794,zemŕela 17. 11. 1794). Mária se 4.4.1815 pro
vdala v Poltáru za šlechtice Ladislava Benediktyho, rodem ze Štítníka, učite
lé v Slanej Lehote, kde se jim narodil 15. 5. 1816 syn Ján (32). Zemfela 10. 
2. 1831 ve Vrbovciach. 

Po roce 1794 se Ladislav Záturecký prestehoval do Kocihy, kde byl učite
lem a notáŕem obce a kde 2. 10. 1807 zemŕel. Jeho manželka Anna, raz. Faš-
ková zde zemfela 23. 2. 1807. 

Generace učitelú, Adolf Peter Záturecký (1837-1904) 

Rod pokračoval syny Pavlem a Ladislavem. Nejstarší Pavel, rolník, se po-
prvé oženil v Hrachové 21. nedeli 1801 s Rozínou Šamorínskou, narazenou 
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Tab. 3 Tomáš Záturecký-Vojvoda 
(Tab. 2) 

oo 1744 Zuzana Lačná 
1724-? 

Pavel 

1745-? 

Ladislav 
1746-1807 
Anna Fašková 
1758-1807 

Michal 
1751 -? 

i 1 
Pavel Samuel 
1777-1830 1778-1779 
1. Rozína Šamorínska 
1778- 1813 
2. Žofia Agnerová 
1780-1832 

I 
Jana Zuzana 
1780-? 
1. Ondrej Ján 
Stražický 
2. Pavel Šípoš 

I I 1 
Ladislav Mária Terézia 
1784-1836 1790-1831 1794-1794 
(Tab. 4) Ladislav Benedikty 

1. Karol 
1801 -1805 

1 
1.Jozef 
1810-? 

Ján 
1816- 16 

i I 1 I I I 
1. Jana Zuzana Zuzana Peter Pavel Michal Samuel Juliana Karolína 2. Ján Štefan 
1802-1803 1804-1848 1807-1852 1810-1837 1813-1815 1815-? 1821-1823 

Pavel Vitéz Mária Lehotská 
1800-1857 1811-1882 

Ferdinand Vendelín 
1831 -? 

Emília 
1833-1877 
Ľudovít Miloslav 
Hroboň 
1817-1880 

Adolf Peter 
1837- 1904 
Mária Groserová 
1850- 1933 

I I I I I i I 
Bella Bohuslava Ľudmila Mária Mária Helena Ján Miroslav Miloš Peter Adolf Vladimír 
1866-1928 1869-1907 1870-1871 Bohuslava 1875-1936 1882-1883 1884-1958 
Gustáv Jozef Hollý 1872-1874 Viera Dulová Mária Fišová 
Koričánsky 1864-1942 1881-1952 1892-1982 

14. 3. 1778 v Hnúšti, dcérou učitele Michala Šamorínskeho a Anny Rojkové 
(24). Y Hrachové se jim narodili tyto deti: Jana Zuzana (27. 8. 1802, zemŕela 
6. 10. 1803), Zuzana (7. 8. 1804, provdala se za Pavla Vitéza z Českého Bre-
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zova, kde 30.8.1848 zemŕela), Peter Pavel (22. 4. 1807, pozdéjši učitel v Lip
tovskej Sielnici), Michal Samuel (29.9.1810, zemŕel 13. 3. 1837 ve Vrbovci-
ach), Juliana Karolína (31. 3. 1813 - 12. 5. 1815). Rozína Záturecká, roz. Ša
morínska zemŕela 9. 4. 1813 v Hrachové ve veku 35 roku. 

Pavel Záturecký se podruhé oženil 11.7. 1813 v Ožďanoch se Žofií Agne-
rovou (20. 3. 1780 - 22. 5. 1832 ) rodem z Brezna - svédkové sňatku byli Pav-
lúv švagr Ján Strážnický, dúžavský špán, a Ladislav Záturecký, jeho bratr. 
Z tohto manželství pocházeli deti Ján (15. 6. 1815 Hrachovo) a Štefan 
(12.8.1821 Vrbovce - 28. 1. 1823 Vrbovce). Pavel Záturecký zemŕel 17. 3. 
1830 veVrbovciach (25, 26, 27). 

Jeho syn Peter Pavel (1807 Hrachovo - 1852 Liptovská Sielnica), učitel 
v Liptovské Sielnici, se oženil s Máriou Lehotskou (1811 - 1882) a méli de
ti: Vendelína, narozeneho 1831, o kterém vime, že byl účastník revoluce 1848 
- 1849, Emílii (1833 - 1877), manželku Ľudovíta Miloslava Hroboňa, a Adol-
fa Petera (nar. 25. 11. 1837 v Liptovské Sielnici). 

Adolf Peter Záturecký byl evangelickým učitelem a národnékulturním pra-
covníkem - sberatelem lidové slovesnosti, autorem velkého množství článku 
venovaných školní i domáci výchove mládeže a hospodárskym otázkam. Pri
pravil a knižné vydal pro školy a začínající samouky Slovenskou mluvnici, 
v roce 1893 Slovenské hádanky a v roce 1897 v Praze, nákladem České aka
démie Slovenská prísloví, porekadlá a úsloví - své nejvýznamnéjší dílo, výsle-
dek více než tŕicetileté sbératelské práce (28). Jeho manželkou byla Mária 
Groserová z Liptovské Magurky (1850 - 1933). Jejich deti uvádíme pro kom-
pletnost v genealogické tabulce, tyto údaje jsou již bežné dostupné. Adolf Pe
ter byl od roku 1854 učitelem v Liptovské Sielnici a od roku 1869 varhaní-
kem a učitelem v Breznu. Zde také v roce 1904 zemŕel (28). 

O posledních Vojvodovcích z Gemera-Malohontu 

Mladší bratr Pavla Zátureckého, Ladislav (nar. 1784 v Dobrém Potoku), 
se tesné pred rokem 1812 na zatím neznámém místé oženil s Máriou Cirbe-
sovou (zemŕela ve Válkovu roku 1848). Stal se učitelem ve Veľkých Teriakov-
ciach, kde se jim narodila 4.2. 1812 dcéra Mária (prapraprababička mé man
želky). Dne 30. 7. 1814 k ní v Rimavské Sobote pŕibyl syn Ľudovít Samuel, 
který byl pozdéji uvádén jen jako Samuel. Pozdéji, kdy byl Ladislav Záturec
ký učitelem v Dúžave u Rimavské Soboty, se narodili deti Juliana Apolónia 
(11. 4. 1817) a syn Ladislav (25. 7. 1819, zemŕel 3. 3. 1823 veVrbovciach). 
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Tab. 4 Ladislav Záturecký-Vojvoda 
(Tab. 3) 

1784- 1836 
Mária Czirbesová 

1794-1848 

J 

Mária 
1812-1868 
Pavel Findo 

Ľudovít Samuel 
1814 - ? 
Mária Zúriková 

r 
Juliana Apolónia 
1817-1858 
Ján Pokorádi 

Ladislav 

1819- 1823 

1S 1877 1807-1871 

Ján 
1843- 1843 

I 

Zuzana 

1825- 1901 

Michal Cienik-Školník 

1822- 1861 

Mária 
1839-1841 

František 
1843- 1873 

r 

Mi 
1 

:hal Mária 
1830-1830 1833-

Ján 
1845- 1928 

1 
Helena 

1906 1836-? 

Mária 
1849 

Dorota 
-1872 1853 

1 1 
Dorota Pavol 
1839-? 1841-

Juraj Antal Juraj Salai Pavel Valach 
1829 -

1 
1 1 

Michal Ján 
1849-85 1852-83 
1. Mária Katarína 
Cieniková- - Kotmanová 
-Školníková 
2. Helena Kmeťova 
3. Helei ía Bútorová 

1 
Zuzana 

1869 

1 
Juraj 
1855-1914 
Helena 
Kotmanová 

1 
Pavel 

1 
Ondrej 
1857-73 

1893-1899 1897-1899 

1 
Mária 
1861-? 
1. Michal 
Mázor 
2. Pavel 
Mázor 

1 
Pavel 
+ 1900 

1 
Ján 
1930 

Michal Zuzana 
-1861 1857 

1 
Juraj 

-? 1859-1860 

1 
Ján 

1841 1843-1860 1850-1853 

1 
Pavel 
1866-1915 
Mária 
Mázorová 
1867-1949 

Zu zana 
1903- 1995 
Ján Kottman 
1902-1943 

Cecília 
19 32- 1995 

1 1 
Zuzana Helena 
1869-? 1871-1871 
Ondrej 
Koncoš 

1 
Mária 
1905- 1944 

1 
Michal 
1933 
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Je zajímavé, že Ladislav Záturecký je uvádén v matrikách jen jako klobouč-
nický mistr a teprve u Juliany Apolónie je uvedeno, že byl i „praeceptor" - uči-
tel. Od roku 1824 byl učitelem a notáŕem veVálkovu, kde se mu narodila dcé
ra Zuzana (11. 3. 1825). 

Dcéra Mária (prapraprababička mé manželky) se v roce 1828 provdala ve 
Válkovu za vojaka Pavla Finďu (Fingyo), syna Juraje Finďu a Márie Pokorádi-
ové (Pokoragyi), kterým se zde narodilo sedm detí. Jejich dcéra Mária Finďo-

vá (1833 Válkovo - 1906 Vidina), se provdala ro
ku 1848 ve Válkovu za Juraje Antala z Vidine 
(1829-1869); svédkové sňatku byli Máriin strýc 
Samuel Záturecký a Ondrej Repáš. Ve Vidine se 
jim narodilo osm detí. Jeden z jejich synú - Pavel 
Antal (1866 - 1915) - mél s manželkou Máriou 
Mázorovou pét detí, z nichž Zuzana Antalová 
(1903 - 1995) byla babičkou mé manželky (3, 24, 
25, 26, 28, 29). Jejím manželem byl Ján Kottman 
(1902- 1943). 

Ďalší díté Ladislava Zátureckého a Márie Cir-
besové - Ľudovít Samuel, narozený v roce 1814 — 
se po smrti svého otce 30.6.1836 stal učitelem 
a notáŕem veVálkovu. 

Dne 24. 1. 1842 se oženil v Klenovci s Mári
ou, roz. Zúrikovou, vdovou po učiteli Ondrejovi 
Mikulovi. Mária (nar. 6. 9. 1807 v Tisovci, zemŕ. 
18. 4. 1871 v Lučenci) byla dcérou pivovarníka 
Ondreje Zúrika a Judity Kornetové. Dne 30. 6. 
1843 se jim narodil veVálkovu syn Ján, který zde 
20. 10. 1843 i zemŕel. Z válkovské školy odešel 
Ľudovít Samuel okolo roku 1846 a posléze se sto
py po nem ztrácí.V roce 1848 sice nejaký Samuel 
Záturecký púsobil jako učitel v Krnej, ale zda se 
jedná o našeho učitele Samuela, se nepodarilo 
potvrdit. 

Juliana Apolónia (nar. 1817, zem. 8. 4. 1858 
v Ožďanoch), další dcéra Ladislava Zátureckého, 

Prof. MVDr. Ján Kottman, s e v d a l a r o k u 1 8 3 3 z a J á n a Pokorádiho Z Českého 
CSc. (nar. 1930) Brezová. Podlé údaju z matrik se jim nenarodilo 

Adolf Peter Záturecký 
(1837-1904) 
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žádné díté a manželství bylo rozvedené. V roce 1841 žila Juliana zrejmé v Pol-
tári, kde se v matrice zemŕelých (10. 3.) objevuje zápis o úmrtí její dcéry Má
rie Záturecké (31). Protože zde není uvedený otec, usuzujeme, že šlo o ne
manželské díté. Juliana Apolónia méla i další nemanželské díté - syna Fran
tiška Zátureckého. Narodil se 10. 4. 1843 v Tomášove u Rimavské Soboty 
a zemŕel svobodný 21. 9. 1873 v Rimavské Sobote na choleru. 

Poslední dcéra Ladislava a Márie Zátureckých Zuzana, nar. 1825, se pro-
vdala roku 1842 veVálkovu za Michala Cienika-Školníka (1822-1861). Méli 
pét detí. Je zajímavé, že jejich dcéra Mária (1849 - 1872), manželka Michala 
Antala (1849 - 1885) z Vidine, se provdala za syna své sestŕenice. Zuzana Ci-
eniková zemŕela v roce 1901 veVálkovu. 

Zde (zatím) končí genealógie Zátureckých, genealógie vetve, kterou múže-
me označit jako gemersko-malohontskou, vetve, ze které pochází mj. význam
ný pedagóg 19. století Adolf Peter Záturecký. Na jeho profesní orientaci ne-
pochybné méla vliv rodinná učitelská tradice, vždyť učitelem byl jeho otec Pe
ter Pavel, pradédové Michal Šamorínsky a Ladislav Záturecký st., jeho 
prastrýcové Ladislav Záturecký ml. a Ladislav Benedikty, i strýcove z druhé
ho kolena Samuel Záturecký a Ján Benedikty, syn Ladislava Benediktyho. 
Učitelské gény svých pŕedkú nepochybné zdedil i další potomek této linie, 
múj tchán Prof. MVDr. Ján Kottman, CSc. z Vidine (33), prapravnuk Márie 
Záturecké, který celý profesní život púsobil jako pedagóg na Vysoké škole ve
terinárni v Brne. Tato práce je venovaná jemu, mé manželce a détem. Všem 
dékuji za pochopení a trpélivost pri jejím sestavování. 
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ZAKLADATEĽOM STAREJ PAZOVY BOL MARTINČAN 

Zdenko Duriška 

Nepriaznivé životné podmienky od začiatku 18. stor. vyháňali Slovákov 
hľadajúcich nové možnosti obživy ďaleko za hranice vlasti. Lákala ich najmä 
Dolná zem spustnutá po protitureckých vojnách a oplývajúca dostatkom 
úrodnej pôdy. Slováci sa usadili aj na území tzv. Vojenskej hranice v juhoslo
vanskej Vojvodine, kde založili viaceré obce a mestečká. Tento osídľovací pro
ces organizovali väčšinou zemepáni na svojich majetkoch, no našli sa aj iní 
podnikavci. Ich mená sa väčšinou zachovali, avšak z ich biografií poznáme len 
veľmi málo údajov. Výnimkou nie je ani Stará Pazova, osada s najpočetnejším 
slovenským obyvateľstvom v Srieme. Podľa údajov preberaných z najstaršej 
miestnej rukopisnej kroniky vedenej ev. faráram Samuelom Jesenským (1781 
- 1825) sem priviedol prvých slovenských osadníkov Ján Bohn, profesor na 
srbskom gymnáziu v Novom Sade, ktorý pochádzal z Turca. Viac o ňom star
ší historikovia Starej Pazovy nevedeli. Až v poslednej monografii tohto mesta 
(1972) S. Gavrilovic na základe štúdie rakúskeho bádateľa F. Stangliéa (1939) 
uvádza ako zakladateľa mesta nie Jána ale Eliáša Bohna, nájomcu tunajšej pu-
staniny, ktorému cisárskym povolením z 26. 9. 1769 dovolili na vlastné ná
klady nasťahovať do Pazovy slovenských evanjelikov zo Selenče, vyhnaných 
ich zemepánom - katolíckym arcibiskupom z Kaloče. 

Pri genealogickom výskume niektorých turčianskych rodov sa nám celkom 
náhodne podarilo nájsť ďalšie pramene, ktoré dopĺňajú informácie o tejto zau
jímavej a zabudnutej osobnosti. Zaujal nás predovšetkým testament Zuzany 
Bunovej, rod. Turčíkovej, ktorý v r. 1770 spísal martinský notár Pavol Kašo-
vic a ktorý sa zachoval v spisoch nespracovaného fondu Mestečko Martin 
v Štátnom okresnom archíve v Martine. Poručiteľka bola vdovou po Eliášovi 
Bunovi, bývalom martinskom mešťanovi, ktorý v roku 1731 zastával funkciu 
richtára. Majetok delila medzi dvoch synov Eliáša a Andreja, tri dcéry Zuza
nu, manželku Juraja Kuchárika, Annu, manželku Jána Laučeka, nevydatú Žo
fiu a vnuka Andreja Galiu, syna zomretej dcéry Judity. Z testamentu sa do
zvedáme aj to, že matku doopatroval syn Eliáš, no podstatnú časť majetku 
zdedil syn Andrej, ktorý staršieho brata nemusel ani vyplatiť, ak „Elias starší 
sin na grunte se usilovat nebude". Aj z tejto formulácie nepriamo vyplýva, že 
Eliáš nežil v Martine, nepracoval s mladším bratom na rodinnom hospodár
stve a preto sa mu z rodinného majetku ušiel len pivovar a lúky. Na základe 
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matričného výskumu sme zistili, že sa narodil v Martine. Na svet prišiel v ob
dobí zostrenej rekatolizácie a preto ho, aj keď sa Bunovci hlásili k evanjelic
kému náboženstvu, pokrstili 3. 12. 1736 v tunajšom katolíckom kostole. 

Ďalšie zmienky o ňom sa nachádzajú v zbierke rukopisov Collectanea 
Martina Laučeka, uloženej v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice v Martine, a to najmä v listoch Laučekovho brata Jána, ktoré mu pí
sal z Martina. Už v liste z 11. 12. 1757 spomína švagra Eliáša Buna, po kto
rom posiela bratovi Martinovi do Kunovej Teplice nejaké peniaze. Ján Lauček 
sa zmieňuje o švagrovi Eliášovi Bunovi alias Fortunatovi aj v post skripte lis
tu z 24. 9. 1767, kde spomína jeho návštevu rodiska, kde pobudol od 19. sep
tembra do 12. októbra. Už v tom čase mal výhodné miesto v Novom Sade pri 
Petrovaradíne, na ktorom dostával okrem odmeny za úradné výkony (vydáva
nie vysvedčení ai.) ročný plat 300 zlatých. V živote mal asi úspech, s čím sú
viselo prímenie Fortunati, čiže Šťastný a aj solídne ekonomické postavenie, 
vďaka ktorému si mohol dovoliť prenajať pustatinu Pazova, aby na nej usídlil 
vyhnaných Selenčanov. Do Laučekovej vzácnej a obsažnej zbierky rukopisov 
sú zaradené aj ornamentami a chronostichonom ozdobené gratulačné verše 
Štefana Lisého, ktoré napísal Eliášovi Bunovi na jeho meniny. Verše kvetnato 
opisujú Bunove prednosti a cnosti, a aj to, že: 

„lak Josue vudce slavný lidu svého, 
provedl skrz Jordán do dedictví jeho, 
Tak pán Bun premilý, preš reku Dunaje, 
prepravil lid Boží, do bujného kraje... " 

O oslávencovej osobe sa však viac ako z obsahu samotných veršov dozve
dáme z ich dedikácie: „Vinš úprimný jejich milosti urozenému a mnohovažnému 
muži pánu Eliaši Fortunati Bun náležité zaslúžilému učiteli natiae illirické, na ten 
čas v Neoplante (Nový Sad - pozn. Z. D.) zústávajícímu pánu mládenci korunou 
cnosti ozdobenému, ke dni radostnépamátky jména urazeného Eliaše jakožto v Pas-
sove prvotiny ouradu svého, svému pánu patrónovi s náležitú úctivosti oferuje cirk
vi passovské kazatel slova svätého natiae uherské a slovenské ke dni 20. července 
leta páné 1771 Stepan Liszý k modlitbám zavázaný služebník Ježiše Krista. " 

Ak zhrnieme, môžeme konštatovať, že najmä dva zo spomenutých prame
ňov dokazujú, že zakladateľom Starej Pazovy bol martinský rodák Eliáš Bun. 
Podľa listu Jána Laučeka bratovi Martinovi z 24.9.1767 jeho švagor Eliáš 
Bun, teda brat jeho manželky Anny, rod. Bunovej, pôsobil v Novom Sade 
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a používal aj prímenie Fortunati. Gratulačné verše Štefana Lisého zasa potvr
dzujú, že Eliáš Fortunati Bun, juhoslovanský učiteľ v Novom Sade, bol zakla
dateľom Starej Pazovy a patrónom tunajšieho cirkevného zboru. Jeho pôvod
né priezvisko sa len komolením či výslovnosťou pretransformovalo do podo
by Bon - Bón - Bohn. Toto zistenie je v súlade aj s údajmi publikovanými 
Stangličom a Gavrilovičom. 

Eliáš Bun či Bohn mal v roku 1771 35 rokov, no bol ešte slobodný. Zatiaľ 
nevieme, či sa neskôr oženil a či Bohnovci, ktorí neskôr žili v Starej Pazove, 

"patrili k jeho potomkom. 
Nepoznáme ani dátum 
jeho úmrtia. Tieto sku
točnosti by sa možno da
li zistiť v starej staropa-
zovskej matrike, ktorú 
sme zatiaľ nemali mož
nosť preštudovať. Verše 
Štefana Lisého svedčia aj 
o ich autorovi, ktorý 
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pôsobil v Starej Pazove 
ako prvý ev. farár ešte 
pred Samuelom Spanna-
gelom. Podľa diela V. 
Horňanského Beiträge 
zur Geschichte evangelis-
cher Gemeinden in Un-
garn (1863) sem prišiel 
v roku 1767 z Pustých 
Úľan, kde pôsobil ako ev. 
farár od roku 1750. Jeho 
verše patria bezpochyby 
aj k najstarším písom
ným pamiatkam Starej 
Pazovy. 

Titulný list gratulačných veršov Štefana Lisého s dedikáciou Eliášovi Bunovi (1771) 
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HERALDICKY ALBUM 

NEZNÁMY ERB VO VÝČAPKOCH 

Jozef Králik 

Výčapky sú od roku 1960, po viac-menej nedobrovoľnom administratív
nom zlúčení so susednou obcou Suľany, súčasťou zjednotenej obce Hruboňo-
vo v okrese Nitra. Prvá známa pisomná zmienka o Výčapkoch sa zachovala 
v zázname o existencii kráľovskej donácie z roku 1247 v dôležitom prameni 
Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. 

Obec pôvodne patrila nitrianskemu biskupovi, a neskôr v nej mali majet
kové podiely viaceré šľachtické rodiny - zemianske, barónske i grófske. Spo
medzi nich možno spomenúť mená ako napr. Slávy (Szlávy), Gyci (Ghyczy), 
Korontály (Koronthály), Berenci (Berenczy), Vajay, Maloňai (Malonyay), Se-
neši (Szenessy de Szottzot), Korlátsky (Korlátkôi), Esterházi (Eszterházy), 
Erdódy či Ňári (Nyáry). V uplynulom 20. storočí boli prostredníctvom domi-
cilu alebo svojich majetkových podielov s dejinami obce späté aj zemianske 
rodiny Frideczky, Schurmann, Hyross, či Emôdy. 

Na území obce sa do dnešných čias zachovalo viacero historických hmot
ných kultúrnych pamiatok. Z nich najvýznamnejšou je budova chátrajúceho 
barokovo-klasicistického kaštieľa z poslednej tretiny 17. storočia, ako aj zá
klady gotického kostolíka sv. Michala Archanjela z konca 13. storočia, prí-
cestná barokovo-klasicistická kaplnka zasvätená Panne Márii Sedembolestnej 
z druhej polovice 18. storočia, červený monolitický ľudový pieskovcový náh
robník Anny Rehákovej z polovice 19. storočia, a z heraldického hľadiska na
jmä na podstavci umiestnená barokovo-klasicistická socha sv. Jána Nepomuc-
kého vytvorená z pevného materiálu z druhej polovice 18. storočia.1 

Socha sv. Jána Nepomuckého dodnes upútava pozornosť najmä preto, že 
na jej podstavci je umiestnený plastický kamenný šľachtický erb, ktorý v mi
este nie je dodnes úplne identifikovaný. Tento zemepanský šrafovaný erb je 
tvorený gotickým štítom deleným pravdepodobne strieborným brvnom s v je
ho strede umiestnenou ružou či hviezdičkou. Na červenom hornom poli štítu 
stoja oproti sebe dva levy dvíhajúce medzi sebou ruže, na dolnej modrej po-

1 Bližšie KRÄLIK, J. - ORDOŠ, J.: Výčapky. Bratislava, Perex K+K, s. 1 4 - 2 1 . 
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lovici štítu sú vedia seba položené 
dve, pravdepodobne strieborné opá
sané Tálie nad pravdepodobne strie
borným, nerovnako vysokým, doľava 
znižujúcim sa trojvrším. Na hornej 
hrane štítu je položená listová, prav
depodobne grófska hodnostná koru
na. Klenot na mrežovej korunovanej 
prilbe tvorí trojvršie zo štítu, z ktoré
ho vyskakuje drozd s ružou v zobá
ku. Farby prikrývadiel a ostatných 
súčastí erbu nevieme určiť. Podotý
kame ale, že súčasťou tohto úplného 
šľachtického erbu sú dvaja rytieri, 
strážcovia štítu.2 

Nami uskutočnený pokus o iden
tifikovanie nositeľa erbu napriek 
viacročnému úsiliu neuspel. V diele Barónsky erb Ňáriovcov na podstavci sochy sv. 
J. Nováka Rodové erby na Slovensku Jána Nepomuckého v Hruboňove-Výčapkoch 
I. sa však uvádza, že existuje jedna 
zmienka o ňáriovskom erbe, konkrétne o barónskom erbe Pavla Náriho, uve
dená v diele A. Ipolyiho Bedegi Nyári Krisztĺna, 1604 - 1641 (Budapest, 
Méhner,V., 1887), ktorého popis by sa zhodoval s hornou polovicou zatiaľ ne
známeho výčapského erbu.3 Akceptujúc J. Nováka, vo výčapskom erbe zobra
zené oba jednochvosté levy by mali byť zlaté, prikrývadlá erbu zlato-červené. 
Ruža či hviezdička v strede brvna by mala byť strieborná. 

J. Novák však vo svojej práci Rodové erby na Slovensku I. o opodstatne
nosti záveru o existencii takéhoto ňáriovského erbu popísaného v Ipolyiho 
diele pochybuje, ba v podstate ho ani nepripúšťa. Skutočnosťou ale je, že ta
kýto erb naozaj existuje, o čom svedčí uvedený výčapský nález. I keď nebol 
v doterajšej literatúre správne identifikovaný a interpretovaný.4 

z Tamže, s. 9 0 - 9 1 . 
3 Pozri NOVÁK, J.: Rodové erby na Slovensku I. Bratislava, Osveta 1980, s. 186, kde uvádza „O erbe 
Pavla jestvuje navyše ešte jedna správa, ktorá sa zdá byť celkom nepresná. Podľa nej barónsky erb tvoria 
až dva levy, ktoré medzi sebou dvíhajú ruže.". 
4 Pozri napr. KRÁLIK, J. - ORDOŠ, J.: c. d., s. 15; tiež KRÁLIK, J.: Neznámy erb vo Výčapkoch. Týždenné 
Roľnícke novinky, 10, 2000, č. 20, s. 19. 
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SPOLOČNOSTI - INŠTITÚCIE 

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE GENEALÓGIE 

Medzinárodná genealogická akadémia (AIG) založená v Turíne 22. 9. 1999 počas 
konania svetového genealogicko-heraldického kongresu zaplnila dosiaľ chýbajúci člá
nok v štruktúre nadnárodných ustanovizní pre tieto pomocné vedy historické. 

Pripomeňme si, že dlhé desaťročia v tejto oblasti pôsobila Confédération Interna
tionale de Genealógie et d'Héraldique, ktorej členmi sú národné spoločnosti činné 
v týchto odboroch a ktorá od roku 1929 usporadúva s dvojročným odstupom (od ro
ku 1958 vždy v párnych rokoch) genealogicko-heraldické kongresy. Zborníky z nich 
sú cenným zdrojom aktuálnych informácií k problematikám, na ktoré sú jednotlivé 
kongresy zamerané. Príspevky sa publikujú vždy v reči, v ktorej odzneli, ich štúdium 
je preto z tohto hľadiska náročné. 

V roku 1949 došlo k založeniu Medzinárodnej heraldickej akadémie (AIH) so síd
lom v Paríži, kde sa nachádza aj jej bohatá knižnica. AIH je organizovaná podľa vzo
ru slávnej francúzskej Akadémie. Na odporúčanie niektorého z akademikov sa jej pri
druženým členom môže stať ten, kto preukáže vynikajúce výsledky činnosti v oblasti 
heraldiky. Pridruženého člena môže Akadémia zvoliť za jedného z päťdesiatich aka
demikov. AIH usporadúva s dvojročným odstupom (vždy v nepárnych rokoch) mo
notematický zamerané kolokvia, zborníky z ktorých sú obdobou spomenutých kon
gresových zborníkov. 

Donedávna chýbajúcou protiváhou AIH sa stala úvodom spomenutá Medzinárod
ná genealogická akadémia. Medzi popredných iniciátorov jej založenia patrí Stanislav 
Dumin, predseda moskovskej Historickej a genealogickej spoločnosti. Predsedom AIG 
je Michel Teillard d'Eyry zo Saint Claude (jeho krátka biobibliografia sa nachádza 
v Z.G. Alexyho Ex Libris Armales 1984, Bôhlau Wien 1985, s. 151n). Prvé kolokvium 
AIG sa konalo v Moskve 29. 11.-4. 12. 1999, druhé v San Marine v dňoch 4. - 8. 6. 
2001, a to so zameraním na problematiku migrácie, resp. emigrácie. Zvolenie tejto te
matiky pre druhé kolokvium súviselo bezpochyby s tým, že Republika San Marino pat
rí k regiónom Apeninského polostrova vyznačujúcim sa vysokou emigráciou do Euró
py aj do zámoria a štát venuje tomuto javu veľkú pozornosť podporou ustanovizní za
bezpečujúcich kontakt s vysťahovaleckými spolkami, ako aj podporou múzea 
vysťahovalectva v San Marine. Kolokvia sa zúčastnilo celkom 70 osôb, z čoho 24 bolo 
z Talianska, 12 z Francúzska, 7 z Ruska. Odznelo celkovo 36 referátov, ktorých zverej
nenie v zborníku bolo prisľúbené. Zarážajúca bola veľmi nízka účasť genealógov z Ne
mecka (1), Veľkej Británie (3) a z USA (3), krajín s hlbokou genealogickou tradíciou 
a intenzívnymi súčasnými aktivitami. Vyplýva z toho, že je na tejto akadémii, aby vy
nakladala úsilie prizývať k spolupráci aj genealógov z uvedených troch krajín. - zga 
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BIBLIOGRAFIA - GLOSY 

Frederik Federmayer (texty) - Denis Pongrác (kresby): Lexikón erbov šľachty na 
Slovensku I. - Trenčianska stolica. Šlachta Trenčianskej stolice podľa súpisov 
z rokov 1596 a 1646/47. Bratislava 2000. 332 s., z toho 28 s. so 168 farebnými vyo
brazeniami erbov. 

Po krátkom úvode vydavateľa nasleduje predhovor z pera univ. prof. Jozefa Nováka, 
v ktorom po zásluhe hodnotí doterajšiu autorovu heuristicku prácu v tejto oblasti 
a zdôrazňuje vzájomú prepojenosť rodopisného a heraldického aspektu. Je otázne, či 
v poslednom odstavci tohoto predhovoru bolo namieste spomínať a hodnotiť súčasné 
kreovanie nových rodových erbov, kedže to s recenzovaným dielom nemá nič spoločné. 

V úvodnej stati Trenčianska šľachta a jej erby (na stranách xi - xxiii) venuje sa au
tor doterajšiemu výskumnému a literárnemu spracovaniu témy všeobecne, ako aj so 
zreteľom na Trenčiansku stolicu. Zdôvodňuje síce rozhodnutie zaoberať sa v tejto prá
ci len rodmi podchytenými v dvoch v titule uvedených súpisoch, no v rozpore s tým 
na stranách xvii - xxiii popisuje a väčšinou ilustratívne dokumentuje erby najstarších, 
ale aj novších trenčianskych rodov (Slopniansky, Holý, Podmanický, Saltzer, Ctibor, 
Bánffy, Velikey, Csóka, Máder, Burda, Remenius, Lukácsy, Virágh, Dvorniky, Zbá-
novský a Kilián), ktoré sa nevyskytujú v predmetných dvoch súpisoch šľachty. 

Na stranách 1 - 294 prináša autor informácie o všetkých 437 rodoch zahrnutých 
v týchto súpisoch. Cenné je, že okrem údajov zo súpisov sú u jednotlivých rodov sp
rístupnené rodopisné a heraldické údaje získané podrobnou heuristickou prácou 
v 142 archívnych prameňoch uvedených na strane 296 ako aj z literatúry (119 titu
lov) citovanej na stranách 295n. Až na výnimky sú texty o jednotlivých rodoch spre
vádzané čiernobielymi vyobrazeniami erbov. Poznámkový aparát je riešený inak v spo
menutej úvodnej stati, kde nachádzame obvyklým spôsobom v texte číslované odka
zy, inak pri popisoch jednotlivých rodov, kde v samostatnej stati Poznámky 
k jednotlivým rodom na stranách 297 - 303 nachodia sa nečíslované odkazy na litera
túru a na archívne pramene, oddelene k jednotlivým rodom. 

Za textovou časťou je 28 výtvarne dobre zvládnutých farebných príloh (strany 305 
- 332) s vyobrazeniami erbov od Denisa Pongráca. Škoda, že miesto strednej modrej 
uplatňuje sa u všetkých erbov nevhodne tmavá fialovo-modrá farba. Vydavateľa a zho-
toviteľa knihy treba však pochváliť za dokonalé výtvarné spracovanie knihy vrátane 
väzby. 

Z titulu knihy vyplýva, že ide o prvý zväzok lexikónu erbov šľachty na Slovensku 
a zainteresovaní vedia, že jeho autori dokončujú jeho pokračovanie zamerané na Bra
tislavskú stolicu, kde rodopisný pohľad má prekročiť rámce stanovené u recenzované
ho zväzku publikovaním čo najúplnejších genealogických tabuliek u tých rodov, kde 
ich staršia literatúra nezverejnila. 
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Za tohoto stavu treba si postaviť otázku, do akej miery obsahová štruktúra recen
zovaného diela má byť modelom alebo vzorom pre zväzky, ktoré sa budú zaoberať ďal
šími stolicami. Treba si tu pripomenúť a porovnať podobné slovenské diela. Faustov 
Súpis erbových listín zemianskych je zameraný na erbové listiny v 30-tych rokoch mi
nulého storočia sa nachádzajúce v archíve mesta Bratislavy a podáva všetky autorovi 
z literatúry dostupné rodopisné informácie o adesátovi listiny a jeho príbuzenstve. 
Každý z oboch zväzkov Novákových Rodových erbov na Slovensku (1980, 1986) je ve
novaný pomerne úzkemu a tiež náhodnému okruhu erbov danému Kubinyiho, resp. 
Peťkovou zbierkou pečatí. 

Takto určené okruhy si pochopiteľne nerobia nárok na reprezentovanie územne 
určenej oblasti, napr. stolice. Inak je to však u práce Federmayerovej a u ďaľších na 
jednotlivé stolice zamerať sa majúcich prác tohoto typu. Zastávam názor, že ak ide 
o zdokumentovanie erbov šľachty na Slovensku, neslobodno sa v budúcich prácach 
obmedziť na jeden alebo viaceré súpisy šľachty, ale bude treba do edície zahrnúť všet
ky rody známe na území stolice, nech informácie o nich pochádzajú z hocktorého pra
meňa. 

Práca o Trenčianskej stolici svedčí o šírke pramennej základne, z ktorej autor čer
pal a považujem za nie šťastné, že pri prístupe k tejto základni boli opomenuté rody 
alebo osoby z Trenčianskej stolice, ktoré neboli evidovné vo vybraných dvoch súpi
soch šľachty. Niet dôvodu, prečo by rody nobilitované práve po roku 1647 nemali byť 
zahrnuté do publikácie o stoličnej šľachte, o.i. aj preto, že medzi ich príslušníkmi is
te sa nachodia pozoruhodné osobnosti. Je možné, že to budú len armalisti, na ktorých 
sa autor (na strane xvi) díva takmer s dešpektom. 

Záverom treba vysloviť želanie, aby pri spracovávaní ďalších stolíc nebola vý
skumná základňa takto neprimerane zužovaná. Žiada sa dobre uvážiť aj únosnosť už 
spomenutého zámeru publikovať pri Bratislavskej stolici (a prípadne aj ďalších stoli
ciach) aj novovytvorené genealogické tabuľky vybraných rodov. Miesto nich by azda 
bolo vhodnejšie podať informácie o erboch všetkých šľachtických rodov tejto stolice. 
Nakoľko niet inštitucionálneho organizátora edície Lexikónu erbov šľachty na Slo
vensku, padá tu celá morálna zodpovednosť za racionálne a optimálne využitie vý
skumných aj edičných kapacít na autorov a na vydavateľa. 

Za nie bezvýznamný technický detail možno považovať v práci aplikovaný spôsob 
číslovania prameňov latinskými číslicami. Odporúčam v budúcich zväzkoch písať na
pr. „[187]" miesto prakticky nezrozumiteľného a nezapamätateľného „CLXXXVII". 
Nečíslovanie odkazov na pramene robí síce text hladším (nezaťažovaným indexovými 
čísielkami), no za cenu toho, že pri väčšom počte takýchto odkazov nie je zo súhrnne 
uvedených odkazových poznámok zrejmé, ku ktorej časti textu sa odkaz vlastne vzťa
huje. 

Z. G. Alexy 
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Pál Engel: Kôzépkori magyar genealógia. Magyar kôzépkori adattár. Buda-
pest, Arcanum digitéka 1998 (CD-ROM). 

V roku 1998 vyšla v rámci maďarskej elektronickej edície Magyar kôzépkori adat
tár elektronická publikácia vo forme CD-ROM-u len nedávno zosnulého významné
ho maďarského medievistu Engela Pála s názvom Stredoveká uhorská genealógia. 
Práca na CD-ROM-e nevyšla samostatne, ale ako osobitný lexikón významných 
uhorských stredovekých šľachtických rodov a samostatné dielo je doplnkom k ďalšej 
monumentálnej práci P. Engela s názvom Magyarország világi archontológiája. 

P. Engel pripravoval tento lexikón už od 70-tych rokov 20. storočia, spočiatku pre 
vlastné potreby, pričom si za ciel vytýčil vyhotoviť predovšetkým genealogické tabu
ľky významných stredovekých uhorských rodov výlučne len na základe stredovekých 
listín a ich edícii. Badať to aj z celkovej povahy práce, ktorú okrem stručného úvodu, 
zoznamu skratiek a vysvetliviek ako pracovať pri vyhľadávaní údajov, tvoria ďalej už 
len samotné genealogické tabuľky. Ich počet dosahuje úctyhodných 785 tabuliek, no 
mnohé z nich predstavujú rôzne vetvy toho istého rodu. Tak napríklad v prípade vý
znamného stredovekého veľmožského rodu Hont-Poznanovcov uvádza P. Engel až 17 
tabuliek rôznych rodových vetiev. 

Oproti starším genealogickým spracovaniam uvedenej tematiky tu nenájdeme ži
adne úvody k jednotlivým rodom, žiadne informácie o majetkoch (s výnimkou uvád
zania rodových sídiel jednotlivých vetiev v rámci jedného rodu, ktoré však majú len 
odlišovaciu funkciu), donácie, kresby erbov a pod. V tabuľkách však autor okrem ge
nealogických vzťahov a rokov, z ktorých sa zachovali bezpečné údaje o tom-ktorom je
dincovi, uvádza aj nadobudnuté hodnosti (župani, krajinskí a cirkevní hodnostári). 
Významne je však to, že pri každej osobe je priamy odkaz na pramene (ten možno zís
kať jednoducho kliknutím na modrú hviezdu pri tom-ktorom jedincovi), z ktorých 
väčšina sú nepublikované stredoveké listiny. P. Engel tak chcel nepochybne vložiť do 
rúk medievistom takú pomôcku, pomocou ktorej by si mohli vyvodiť všeobecnejšie 
údaje o rodoch sami s možnosťou získať priame odkazy na pramene, a podobne tak 
môže lexikón úspešne poslúžiť ako pomôcka k identifikácii jedincov zo stredovekých 
prameňov s ich zaradením do konkrétnych genealogických vzťahov určitého stredo
vekého rodu. I keď je práca P. Engela neúplná a mnoho i známych rodov v nej ab-
sentuje, nepochybne prináša veľa nových poznatkov pre výskum stredovekých šľach
tických rodov v Uhorsku a na Slovensku. 

Vladimír Rábik 

Heraldický register Slovenskej republiky I. Editori Peter Kartous a Ladislav Vr
tel. Ministerstvo vnútra SR a Matica slovenská 2000, 277 s., 927 far. vyobrazení. 

Tento prvý zväzok Registra obsahuje vyobrazenia a popis štátnych symbolov Slo
venskej republiky, v Heraldickom registri registrované erby a vlajky 456 slovenských 
miest a obcí, erby štyroch cirkevných hodnostárov, 16 občianskych erbov ako aj erby 
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šiestich verejných ustanovizní. Komunálne erby a vlajky, radené abecedne podľa ná
zvov ich nositeľov, neboli do tohoto zväzku pojaté chronologicky podľa dátumov ich 
registrácie. Nemožno nesúhlasiť s tým, že za určujúce sa stanovilo rovnomerné za
stúpenie všetkých regiónov Slovenska. V textovej časti nachádza sa úvod pojednávaj
úci o poslaní Heraldického registra Slovenskej republiky (Kartous) a stať o heraldic
kej terminológii (Vrteľ). Záver tvorí abecedný zoznam zahrnutých miest a obcí, zoz
nam skratiek autorov erbov, vybraná bibliografia, vecný register a anglický súhrn. 
Dielo samo chváli všetkých tých, ktorí sa podielali na jeho príprave a realizácii. Treba 
si len želať, aby zväzky, ktoré budú nasledovať, si zachovali rovnakú úpravu a úroveň. 

Ku grafickej stránke môže recenzent, ako člen Heraldickej komisie Minsterstva vn
útra Slovenskej republiky, vysloviť potešenie nad tým, že táto publikácia podáva sve
dectvo o tom, ako sa osvedčilo náročné komisionálne posudzovanie erbov pred regist
ráciou. Mnohé heraldické a grafické nedostatky a nepodarky vedela Komisia odstrániť 
alebo skorigovať tak, že obsah publikácie podáva výpoveď, ktorá znesie porovnanie 
s hocktorým európskym katalógom komunálnych erbov. Škoda len, že tlačiarom sa ne
podarilo vyhnúť sa nepresnostiam pri sútlači viacerých farieb (s. 49, 129, 145, 149), že 
miesto modrej sa pošťastila fialová (s. 51, 54, 59) a že pri styku modrej plochy so ze
lenou (s. 173) vyšiel celý erb nezreteľné, lebo obe farby sú tu nevhodne tmavé. 

No nemožno nespomenúť ani niekoľko pochybení, ktorých sa dopustil Heraldic
ký register. U obcí Nesvady (s. 150) a Valaliky (s. 222) vykazujú vlajky miesto dvoch 
jeden zástrih, hoci takáto podoba vexila prislúcha len mestám. Erb kardinála Korca 
(s. 251) nemal byť registrovaný v zverejnenej podobe, pretože je nesprávne timbrova-
ný dvojkrížom, ktorý neprislúcha biskupovi. K textovej časti hodno pripomenúť, že -
až na niekoľko slov - venuje sa len erbom, hoci polovicu zverejnených vyobrazení tvo
ria vlajky. Treba dúfať, že veľmi zaujímavej a na Slovensku svojsky riešenej systemati
ke komunálnych vlajok bude vymedzený zaslúžený priestor v druhom sväzku Regist
ra. Na záver treba spomenúť v angličtine písané posledné tri strany knihy, kde zvy
čajne býva cudzojazyčný súhrn (resumé). No miesto toho nachádza sa tu doslovný 
preklad úvodnej state o poslaní Heraldického registra, čo obsahovo nemožno považo
vať za očakávaný súhrn. Preklad tejto state nevyhovuje, pretože Heraldická komisia je 
po anglicky „The Heraldry Commission", nie „ The Heraldic Board" a Heraldické kolé
gium je správne „The Heraldry College" nie „The Heraldic Advisory Board". 

Alexy 

Mária Semešová: Laudácio historika Jána Milana Dubovského. Bratislava, Gre-
goriál 2000, 239 s. 

Dielo vzniklo k 60-tinám popredného slovenského historika-regionalistu J.M. Du
bovského, dlhoročného riaditeľa Štátneho okresného archívu v Modre. V niekoľkých 
interview autor predstavuje svoje pracovisko, výsledky bádateľskej práce v regióne 
(k dejinám Šenkvíc, Trnavy, Pezinka, Modry), na poli výskumu významných historic-
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kých osobností (S. Timon, G. Kolinovič-Šenkvický, J. Fándly), slovacikálnych prame
ňov v zahraničí (vo Vatikámskom archíve), cirkevných dejín. Prináša tiež oslávencove 
náhľady na prácu našich archívov a archivárov, krátku genealógiu (Rodokmeň rodiny 
Dubovských z Dechtíc, s. 211 - 213) a v neposlednom rade bibliogafiu prác, vrátane he
raldických, (-gh-) 

Jozef Srnčík: Z rodinnej genealógie Srnčíkovcov. In: Irša, R. (zost.): Naše Zá
horie - zborník príspevkov. Malacky 2000, s. 59-61. 

Príspevok venovaný rodu Srnčíkovcov z Malaciek, členovia ktorého pôsobili aj 
v iných lokalitách na Záhorí - Stupava, Devín, Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok ai. 
Zachytáva tiež údaje o členoch spríbuznených rodov Hartmanovcov (s úvahami o ich 
možných vzťahoch s rovnomenným nemecko-českým šľachtickým rodom), Bardúnov-
cov a Bordáčovcov. (-gh-) 

Petra Lárišová: Židovská komunita v Bratislave v roku 1940. Bratislava, Doku
mentačné stredisko holokaustu 2000, 262 s. 

Podľa sčítania ľudu v decembri 1940 sa v Bratislave prihlásilo k židovskému vie
rovyznaniu 15 102 obyvateľov. Predkladaná, pôvodne diplomová práca prináša štatis
tické údaje o tejto komunite pred jej decimáciou. Z genealogického hľadiska zvlášť 
cenná je databáza obsahujúca podrobné osobné údaje (priezvisko, rodné priezvisko, 
meno, ulicu, číslo domu, dátum narodenia, miesto narodenia, zamestnanie), ktorú 
dopĺňali izraelskí historici. Konca 2. svetovej vojny sa v Bratislave dožilo len asi 1500 
jej židovských obyvateľov. (gh) 

VODNÝ HRAD A SEREĎSKÁ ŠĽACHTA 
V roku 2000 z iniciatívy niekoľkých nadšencov vzniklo v Seredi občianske združenie 

Vodný hrad, ktoré od svojho založenia usporadúva pre svojich priaznivcov ako aj pre šir
šiu verejnosť odborné prednášky zamerané na kapitoly z dejín Serede a jej blízkeho oko
lia. Pravidelne posledný piatok v mesiaci v slávnostnej sále sereďského mestského úradu 
sa konajú stretnutia s odborníkmi z radov historikov, archivárov, genealógov či heraldikov. 
28. septembra 2001 odznela prednáška Esterházyovci a íintavské panstvo. Jej autor, PhDr. 
Juraj Koday, sa v nej zameral na zmapovanie prítomnosti rodu Esterházy v Seredi po zís
kaní panstva Šintava za 250 000 florénov Mikulášom Esterházym v rokoch 1639 - 1642. 
26. októbra 2001 prednášal na tému Sereďská šľachta v období 16.-17. storočia Mgr. Ra-
doslav Ragač zo Štátneho oblastného archívu v Bratislave. Prítomných zaujal svojím vý
kladom o fenoméne šľachty v dejinách ako aj ukážkami archívnych dokumentov z tohto 
obdobia. Východiskom pre jeho výskum sa stali investigácie a súpisy šľachty Bratislavskej 
stolice z uvedenej lokality zo 17. a 18. storočia. O obe tieto prednášky prejavilo publikum 
značný záujem, čoho svedectvom bola aj živá diskusia, ktorá len potvrdila neustále vzrasta
júci záujem zo strany verejnosti o poznanie tejto časti histórie svojho regiónu. (-rj-) 
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KRONIKA 

VO VEKU NEDOŽITÝCH 78 ROKOV zomrel 30. apríla 2001 v Kremnici p. Ing. 
Jaromír Lehotský, dlhoročný člen našej spoločnosti. Bol známym spoluorganizátorom 
rodinných stretnutí Lehostskovcov, do povedomia širšej verejnosti sa dostal aj svojou 
prácou na genealógiách rodín Lehotských a Izákovcov. So Ságou rodu Izákovcov 
v r. 1995 zvíťazil v súťaži o Najlepšie genealogické práce. (gh) 

NA SEMINÁRI K DEJINÁM ŽILINY 7. mája 2001 V. Rábik predstavil vývoj pe
čatí tohto mesta do r. 1848. Informoval o nových nálezoch používania dvoch najstar
ších typárií žilinskej pečate z konca 13. a z konca 14. storočia a o troch dosiaľ nezná
mych typoch žilinských pečatí z polovice 16. a konca 17. storočia. (vr-gh) 

VÝSTAVA „ERBY MIEST A OBCÍ OKRESU HLOHOVEC" bola od 18. mája 
do 8. júla 2001 sprístupnená v priestoroch Vlastivedného múzea v Hlohovci. Svedec
tvom o jej konaní zostane rovnomenný katalóg historika Petra Novosedlika. (pn-gh) 

V PRIEBEHU takmer celého roka 2001 sa striedal záujem médií o genealógiu, 
občiansku heraldiku i o aktivity našej spoločnosti. Početné články a rozhovory sa ob
javovali v periodikách (SME, Slovenka, Markíza, Plus 7 dní), v rozhlase (Slovenský 
rozhlas, Rádio Lumen) i regionálnej Telvízii Turiec. Informácie a interview poskytli 
viacerí členovia našej spoločnosti - historici, archivári i súkromní genealógovia. 

4. STRETNUTIE BARICOVCOV sa uskutočnilo v sobotu 26. mája 2001 v Pú-
chove. Zúčastnilo sa ho asi 50 osôb, niektorí prvýkrát. Historik rodu, ev. farár v. v. 
Alexander Barica žijúci na dôchodku v Martine, ním symbolicky odovzdal organizá
torské žezlo mladším členom rodu. Predchádzajúce stretnutia sa konali v Martine, 
v Púchove a v Turanoch. 

PRIJATÍM NOVÉHO ORGANIZAČNÉHO PORIADKU Slovenskej národnej 
knižnice v Martine bol 1. júna 2001 na pôde tejto inštitúcie formálne konštituovaný 
Kabinet genealógie. Toto profesionálne pracovisko so zameraním na genealógiu, he
raldiku a príbuzné disciplíny vzniklo z podnetu SGHS - v nadväznosti na podobné 
pracovisko, ktoré od 1. 1. 1997 pôsobilo na pôde Matice slovenskej. 

ODBORNÉ SEMINÁRE venované národnobuditeľskej rodine Godrovcov a spi
sovateľovi Ludovi (Mistríkovi) Ondrejovi zorganizoval Biografický ústav SNK 13. jú
na v Leviciach a 25. októbra 2001 v Martine. Genealógie oboch rodín spracoval 
Z. Ďuriška. 
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NA 2. KOLOKVIU Medzinárodnej genealogickej akadémie (AIG), ktoré sa v pr
vý júnový týždeň 2001 konalo v San Marine, nás zastupoval Z. Alexy. Vystúpil s prís
pevkom o viacnásobnej migrácii v rodine istého Jägera, ktorý začas pôsobil aj v Pre
šove (o kolokviu a AIG podrobnejšie v rubrike Spoločnosti - Inštitúcie). 

ČESKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLOČNOSŤ v Prahe sprí
stupnila od 29. júna do 30. septembra 2001 v Regionálnom múzeu v Jílovém u Pra
hy výstavu „Putovaní za predky". Jej cieľom bolo priblížiť verejnosti o.i. možnosti 
a čiastkové výsledky genealogických výskumov v Českej republike. 

V MÚZEU KNIHY v Žďári nad Sázavou (ČR) sa v júni - októbri 2001 konala vý
stava „S mapou i puškou". Informovala o výpravách rakúsko-uhorských aristokratov 
do exotických krajín od konca 18. do 30-tych rokov 20. storočia. „Uhrov" na nej za
stupovala desiatka cestovateľov. Popri známych (M. Beňovský a i.) išlo aj o menej zná
me osobnosti - bratislavského rodáka Ludwiga von Hôhnela (spoluobjaviteľa afric
kých jazier - Rudolfovho a Štefániinho) a potomka ďalšieho bratislavského rodu Fri-
edricha Andreasa Fischera, ktorý začiatkom 30-tych rokov 20. stor. podnikol leteckú 
cestu na africký sever a ostrovy v Atlantiku. 

V REKREAČNOM STREDISKU SZANAZUG pri Békescsabe sa v lete tohto ro
ku konalo stretnutie Sztaricskayovcov. Ich predkovia, Staričkovci z Koštian nad Tur-
com, sa v 1. polovici 19. storočia usadili v Sarvaši. Jeden z nich, Pavol Staričkai, za
ložil v r. 1850 modrotlačiarsku dielňu v Békešskej Čabe. Členovia rodu sa potom vý
znamnou mierou zúčastňovali na hospodárskom i kultúrnom živote tejto „najväčšej 
uhorskej dediny". Na podujatí sa zišlo 80 členov spríbuznených rodín. Ďalšie stret
nutie sa uskutoční na budúci rok. (Dr. Tibor Sztarisckai, Debrecen University, Bern tér 
181 A, P.O. Box 105, H-4010 Debrecen, Maďarsko) 

V SEVEROMORAVSKEJ OBCI HUKVALDY bola 1.9.2001 otvorená Hukvald-
ská heraldická galéria. V októbri v nej bola sprístupnená výstava Jiŕího Loudu "Krá-
lovství české", v novembri zase výstava ostravského heraldika L. Kováfa „Znaky pú-
vodních držitelú mestských častí Moravské Ostravy". "Našim úmyslem je pofádat vý
stavy vždy co dva mésíce", komentoval zámery novej galérie jej zakladateľ, heraldický 
výtvarník Ladislav Szijjártó. 

STRETNUTIE KOVÁČIKOVCOV sa 15. septembra 2001 uskutočnilo v Čier
nom Balogu. Beseda a autogramiáda so spisovateľom Petrom Kováčikom, jazda his
torickým parným vláčikom do Hronca a späť, predstavenie dejín rodu, voľba jeho sa
mosprávy a iné aktivity sprevádzali bohatý program tohto podujatia. Zúčastnilo sa ho 
103 záujemcov. Inicioval ho Ing. Milan Kováčik z Brezna. (gh) 

45 



PRÍLOHA 

SLOVENSKÁ GENEALOGICKO-HERALDICKÁ SPOLOČNOSŤ 
PRI MATICI SLOVENSKEJ 1999 - 2001 

(Správa o činnosti prednesená na valnom zhromaždení 6. 9. 2001 v Martine) 

Milan Šišmiš 

Od posledného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 4.9.1999, pôsobili vo vý
bore našej spoločnosti: Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (predseda), Ing. Zdenko 
Alexy a Mgr. Zdenko Ďuriška (podpredsedovia), Mgr. Milan Šišmiš (tajomník), Va
léria Červíkova (hospodár), Ladislav Čisárik, PhDr. Ľubomír Jankovič, CSc, PhDr. 
Jana Kurucárová, Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc, PhDr. Ladislav Vrteľ a PhDr. Ján 
Žilák. Členmi dozorného výboru boli Pavlina Valková (predseda), Tatiana Belláková 
a Ing. Marián Tkáč (členovia). Na stretnutia týchto výborov, ktoré sa konali strieda
vo v Bratislave a v Martine, boli prizývaní aj všetci bývalí členovia a kandidáti do or
gánov SGHS MS. 

Č l e n s k á z á k l a d ň a našej spoločnosti v uplynulom období, napriek úmrtiam 
viacerých dlhodobých členov a vyradeniu viacerých členov, ktorí o činnosť spoloč
nosti prestali mať záujem, vzrástla. Oproti 425 členom z r. 1999 v súčasnosti evidu
jeme vyše 500 členov - tradične prevažne zo Slovenska, zvýšil sa počet členov z ČR, 
pribudli záujemcovia z USA. 

Nepodarilo sa nám doriešiť otázku efektívnej počítačovej evidencie členov. Túto 
úlohu chceme vyriešiť v najbližšom období. 

Styky s i n ý m i o r g a n i z á c i a m i . Úmrtím Dr. Cyrila Žuffu a prechodom 
tajomníka, ako aj ďalších členov výboru SGHS MS - pracovníkov MS do Slovenskej 
národnej knižnice (po jej odčlenení z Matice slovenskej v lete 2000) SGHS MS stra
tila personálne prepojenie s Maticou slovenskou, svojim tradičným partnerom. Hoci 
sa ťažisko spolupráce SGHS MS presunulo z MS na pôdu SNK, spolupráca s MS na
ďalej, hoci v zúženej forme pokračovala. Išlo konkrétne o spoluprácu s Vydavateľst
vom MS - pri vydávaní Genealogicko-heraldického hlasu a Paleografickej čítanky. 
V súčasnosti tak Matica slovenská, ako aj SNK (ktorá medzičasom založila vlastné ge
nealogické pracovisko) majú záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou. Záujem 
o spoluprácu s obidvoma týmito inštitúciami má i SGHS MS. V najbližšom období 
preto chceme novelizovať existujúcu zmluvu s Maticou slovenskou a uzavrieť zmluvu 
o spolupráci aj so SNK. 

Zmluvu o spolupráci hodláme uzavrieť aj s Odborom archívnictva Ministerstva 
vnútra SR. V minulom roku sme tomuto pracovisku (z iniciatívy Z. Alexyho) navrhli 
zabezpečiť získanie mikrofilmov matrík zo Slovákmi obývaných území v Maďarsku 
(poskytli sme im k tomu príslušné podklady). 
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V uplynulom období sme pestovali aj kontakty s našimi archívmi a archivármi (na 
rôznej úrovni) a tradične aj s početnými zahraničnými genealogickými, heraldickými 
a krajanskými organizáciami (výmena periodík, vyhľadávanie informácií a pod.). 

E d i č n á č i n n o s ť . Popri ďalších číslach časopisu Genealogicko-heraldický hlas 
sme vydali prácu J. Ziláka Ján Francisci Rimavský - genealógia rodu a Paleografickú 
čítanku kolektívu autorov pod vedením J. Nováka. Pred niekoľkými mesiacmi sme 
zrevidovali a podstatne doplnili našu internetovú stránku. Počet jej návštevníkov 
v týchto dňoch dosiahol 10-tisíc. 

Nepodarilo sa nám vydať dávno avizovanú príručku genealogického výskumu 
(rozšírený zborník príspevkov z dvoch ročníkov Letnej školy praktickej genealógie). 
Zdĺhavo sme zbierali doplňujúce príspevky a hľadali sme vhodného partnera na spo-
luvydanie tohto diela. Zdá sa, že sme ho našli v už spomínanej Slovenskej národnej 
knižnici. Rokujeme aj s ďalšími potenciálnymi sponzormi. Dielo chceme vydať začiat
kom budúceho roka. 

V „zálohe" nám stále zostáva publikácia o Paulinyovcoch (hľadáme sponzorov) 
a zborník z kolokvia „Občianska heraldika na Slovensku". V nasledujúcom období 
chceme vydať aj zborník zo seminára „Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny -
stav a perspektívy", ako aj víťaznú prácu z posledného ročníka súťaže Najlepšie genea
logické práce. 

K n i ž n i c a a z b i e r k y . Do našej knižnice pribudli ďalšie periodiká a publiká
cie, ktoré sme získali zväčša výmenou. Časť z nich sme dali zviazať. Z priestorových 
dôvodov však knižnica, ako aj zbierky zostávajú neusporiadané, a teda de facto ne
prístupné a nevyužiteľné. Perspektívne uvažujeme o ich deponovaní v špecializovanej 
študovni, ktorá by mala v budúcnosti vzniknúť na pôde Slovenskej národnej knižnice 
v Martine. 

V ý s k u m n é a d o k u m e n t a č n é p r o j e k t y . Noví dobrovoľníci sa zapojili do 
projektu Prepis náhrobných nápisov. Vďaka ich práci sme získali údaje o pochovaných 
z ďalších cintorínov zo Slovenska i zo zahraničia. Zoznam cintorínov, kde sa prepis 
uskutočnil, je zverejnený na našej internetovej stránke. Príležitostne ho aktualizu
jeme. Otvorená zostáva otázka, ako sprístupniť údaje z tejto akcie čo najširšej verej
nosti. 

V minulom roku sme „nahryzli" aj otázku vypracovania súpisu pečatí zo Sloven
ska (návrh projektu predložil F. Federmayer). V poslednom období sme sa (z podne
tu Z. Alexyho a J. Nováka) opätovne zaoberali aj otázkami súvisiacimi s tvorbou bib
liografie slovacikálnej genealogickej a heraldickej produkcie. Tento projekt by bolo 
možné v nasledujúcom období rozvinúť. 

P o d u j a t i a . V uplynulom období sme zorganizovali dve podujatia s nemalou 
zahraničnou účasťou - kolokvium „Občianska heraldika na Slovensku" (v septembri 
2000 v Trenčíne) a práve ukončený seminár „Genealógia, heraldika a príbuzné dis
ciplíny - stav a perspektívy". 
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Zástupcovia našej spoločnosti sa v sledovanom období zúčastnili viacerých zahra
ničných a medzinárodných podujatí - konferencií v Liberci a v Nečtinách (ČR), kon
gresov v St. Poltené a v San Marine. V tomto roku bude naša spoločnosť zastúpená aj 
na krajanskej genealogickej a kultúrnej konferencii v Pittsburghu (USA). 

K o n z u l t a t í v n a , p o r a d e n s k á č i n n o s ť , s tyky s v e r e j n o s ť o u . Vďa-
ka internetu v posledných rokoch - popri dopytoch posielaných klasickou poštou -
nebývalé vzrástol počet genealogických dopytov posielaných elektronickou poštou (e-
mailom). Napriek najlepšiemu úsiliu ich nestačíme vybavovať včas. V snahe odlahčiť 
tento nápor sme urobili podstatné doplnky na našej internetovej stránke. V blízkej bu
dúcnosti chceme na tejto stránke urobiť ďalšie úpravy, ktoré by viedli k tomu, aby ma
ximum potrebných informácií mohli bádatelia čerpať priamo z nej. 

V posledných mesiacoch opätovne vzrástol záujem médií o SGHS MS a genealó
giu. Zástupcovia našej spoločnosti poskytli viaceré rozhovory. 

Rozvoju ďalšej činnosti našej spoločnosti by pomohlo nadobudnutie primeraných 
priestorov, lepšie technické a personálne vybavenie, resp. aspoň rozloženie síl a dote
rajších aktivít medzi SGHS MS a profesionálne genealogické pracovisko SNK (Kabi
net genealógie). Vôľa k spolupráci medzi týmito dvoma organizáciami (pracoviskami) 
je prísľubom rozvoja genealogických aktivít na Slovensku aj v nasledujúcom období. 

ORGÁNY 
SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ SPOLOČNOSTI 

Výbor 
Čestný predseda: 

Predseda: 
Podpredsedovia: 

Tajomník: 
Hospodár: 

Členovia: 

Dozorný výbor 
Predseda: 
Členovia: 

(od 16.10.2001) 

Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. 
Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. 
Ing. Zdenko Alexy, Mgr. Zdenko Duriška 
Mgr. Milan Šišmiš 
Valéria Červíkova 
Mgr. Igor Graus, PhDr. Vladimír Rábik, 
PhDr. Ladislav Vrtel, PhDr. František Žifčák, 
PhDr. Ján Zilák, CSc. 

Pavlína Valková 
Tatiana Belláková, PhDr. Jana Kurucárová 
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STANOVY 
SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ S P O L O Č N O S T I 

1. Základné ustanovenia 
1.1. Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľ

ným združením záujemcov o genealógiu, heraldiku a príbuzné disciplíny. 
1.2. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou. 
1.3. Spoločnosť má sídlo v Martine (nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin). 

2. Úlohy Spoločnost i 
2.1. Spoločnosť sleduje tieto ciele: 

- podporovať rozvoj genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín, osobitne vý
skum pôvodu a príbuzenstva slovacikálnych osobností a rodín, 

- napomáhať stretávanie sa svojich členov a priaznivcov a výmenu informácií me
dzi nimi, poskytovať metodickú pomoc členom, priaznivcom a inštitúciám. 

2.2. Tieto ciele Spoločnosť uskutočňuje: 
- organizovaním výskumných a dokumentačných projektov, 
- vydávaním vlastného periodika Genealogicko-heraldický hlas, odborných 

a popularizačných publikácií, 
- organizovaním stretnutí svojich členov a podujatí genealogicko-heraldického 

zamerania, 
- organizovaním stykov s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, 
- budovaním a sprístupňovaním vlastnej knižnice a archívu. 

3. Členstvo 
3.1. Spoločnosť tvoria: 

- riadni členovia, 
- čestní členovia. 

3.2. Riadnym členom Spoločnosti môže byť jednotlivec alebo organizácia. Členstvo 
vzniká po zaevidovaní riadne vyplnenej prihlášky a zaplatení ročného členského 
príspevku. Člen Spoločnosti dostane od výboru Spoločnosti členskú legitimáciu. 
V odôvodnených prípadoch môže výbor Spoločnosti rozhodnúť o čiastočnom ale
bo úplnom oslobodení člena od platenia členského príspevku. 

3.3. Čestným členom (členom, predsedom) Spoločnosti sa môže stať osoba, ktorá sa 
osobitne zaslúžila o rozvoj genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín. O udele
ní čestného členstva rozhoduje valné zhromaždenie. 

4. P r á v a členov 
4.1. Členovia Spoločnosti majú právo: 

- zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach a podujatiach Spoločnosti, 
- voliť a byť volení do orgánov Spoločnosti, 
- podávať návrhy orgánom Spoločnosti, 
- odoberať publikácie Spoločnosti, 
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- používať knižnicu a archív Spoločnosti. 
4.2. Každý člen má nárok na informácie o činnosti Spoločnosti. 

5. Členské pr í spevky 
5.1. Riadni členovia sú povinní platiť ročné členské príspevky. Výšku príspevkov urču

je valné zhromaždenie. 
5.2. Čestní členovia sú od platenia členských príspevkov oslobodení. 
5.3. Členské sa platí raz ročne, vždy do 31. decembra na nasledujúci kalendárny rok. 

Členovia, ktorí nadobudli členstvo v priebehu roka, hradia príspevok za celý ten
to rok, pričom majú nárok na všetky materiály, ktoré počas príslušného roka Spo
ločnosť pre nich vydala. 

5.4. Členovia môžu uhradiť svoj príspevok aj na niekoľko rokov dopredu. Počas tých
to rokov sa ich netýka prípadné zvýšenie členského. 

6. Zánik a p o z a s t a v e n i e členstva 
6.1. Členstvo v Spoločnosti zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím alebo zánikom ko

lektívneho člena. 
6.2. Vystúpenie zo Spoločnosti je člen povinný písomne oznámiť výboru. 
6.3. Pri poškodzovaní záujmov Spoločnosti, porušovaní jej stanov a v ďalších odôvod

nených prípadoch môže výbor rozhodnúť o vylúčení člena trojpätinovou väčšinou. 
Proti vylúčeniu sa člen môže odvolať valnému zhromaždeniu. 

6.4. Pri nezaplatení členského príspevku v určenom termíne môže výbor rozhodnúť 
o pozastavení členstva. 

7. O r g á n y Spoločnos t i 
7.1. Orgánmi Spoločnosti sú: 

- valné zhromaždenie, 
- výbor, 
- dozorný výbor. 

8. Valné z h r o m a ž d e n i e 
8.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.Tvoria ho riadni členovia 

Spoločnosti (jednotlivci a delegáti organizácií). Schádza sa raz za dva roky, mi
moriadne podľa potreby alebo na žiadosť aspoň tretiny riadnych členov. Zvoláva 
ho výbor, vedie predseda. 

8.2. Valné zhromaždenie prerokúva správu o činnosti a hospodárení za uplynulé ob
dobie, rozhoduje o základných bodoch činnosti na nasledujúce obdobie, volí vý
bor a dozorný výbor priamym a tajným hlasovaním, rozhoduje o zmene stanov, zá
niku Spoločnosti a o iných dôležitých otázkach, týkajúcich sa Spoločnosti. 

8.3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti najmenej polovice riad
nych členov. Ak v určenom čase nie je prítomný potrebný počet členov, prítomní 
členovia hlasovaním rozhodnú o uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia ale
bo o jeho preložení na iný termín. 
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8.4. O priebehu a záveroch valného zhromaždenia vyhotovuje tajomník zápisnicu 
a predloží ju na overenie a podpis predsedovi, resp. podpredsedovi a najmenej jed
nému ďalšiemu členovi výboru. 

9. Výbor 
9.1. Výbor je výkonným orgánom Spoločnosti. Riadi jej činnosť v období medzi val

nými zhromaždeniami. Schádza sa najmenej dvakrát do roka, zvoláva a vedie ho 
predseda. 

9.2. Výbor tvoria predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník, hospodár, zapisovateľ 
a piati členovia. Výbor volí svojich funkcionárov tajným hlasovaním. Medzi dvo
ma voľbami môže výbor kooptovať maximálne troch členov. Kooptáciu musí 
schváliť trojpätinová väčšina. 

9.3. Predseda, podpredsedovia a tajomník zastupujú Spoločnosť navonok, v jej mene 
rokujú a uplatňujú podpisové právo tak, že podpisujú vždy dvaja z oprávnených. 
Zastupovaním Spoločnosti môže výbor splnomocniť aj iné osoby. Na plnenie kon
krétnych úloh môže výbor vytvárať osobitné komisie. 

9.4. Predseda vedie rokovania valného zhromaždenia, zvoláva a vedie rokovania výbo
ru a dohliada na plnenie ich uznesení. 

9.5. Tajomník vedie agendu Spoločnosti, spravuje jej knižnicu a archív, pripravuje ma
teriály na rokovania valného zhromaždenia a výboru a vyhotovuje z nich zápisni
ce, spolu s hospodárom zabezpečuje distribúciu periodika a publikácií. 

9.6. Hospodár vedie hospodársku agendu Spoločnosti a spolu s tajomníkom zabezpe
čuje distribúciu periodika a publikácií. 

9.7. Výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti najmenej polovice svojich členov. Za 
prijaté uznesenie sa považuje návrh, ktorý odhlasovala väčšina prítomných. Pri 
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. 

9.8. O priebehu a záveroch valného zhromaždenia vyhotovuje tajomník zápisnicu 
a predloží ju na overenie a podpis predsedovi, resp. podpredsedovi a najmenej jed
nému ďalšiemu členovi výboru. 

10. D o z o r n ý výbor 
10.1. Dozorný výbor je dozorným orgánom Spoločnosti. Volí ho valné zhromaždenie 

na obdobie dvoch rokov. Tvoria ho predseda a dvaja členovia. Dozorný výbor vo
lí svojho predsedu tajným hlasovaním. Úlohou dozorného výboru je kontrolovať 
hospodárenie Spoločnosti, dodržiavanie platných predpisov a podávať o výsled
koch kontroly správu valnému zhromaždeniu. 

10.2. Bez správy dozorného výboru nemožno odstupujúcemu výboru udeliť absolutó
rium. 

11. H o s p o d á r e n i e Spoločnost i 
11.1. Finančné prostriedky na činnosť získava Spoločnosť z členských príspevkov, 

z príjmov z vlastnej činnosti, z poplatkov za publikovanie reklamných textov a in
zerátov a z dobrovoľných finančných príspevkov od jednotlivcov a organizácií. 
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11.2. Za majetok Spoločnosti zodpovedá výbor, ktorý jeho správou poveruje hospodá
ra. Príjmy a platby Spoločnosti prebiehajú na účte Spoločnosti vo finančnom 
ústave. 

11.3. Do 15. januára predkladajú tajomník a hospodár výboru výročnú správu o čin
nosti a hospodárení za uplynulý rok, plán činnosti a finančný rozpočet na nasle
dujúci rok. Spoločnosť hospodári na základe plánu a rozpočtu schválených vý
borom na príslušný rok. Plán a rozpočet sa schvaľujú do 15. januára príslušného 
roka. 

11.4. V prípade zániku Spoločnosti rozhodne o jej majetku mimoriadne valné zhro
maždenie. 

12. Pracovné skupiny, sekcie a kluby 
12.1. Výbor Spoločnosti môže poveriť jednotlivcov alebo skupiny bádateľov realizáci

ou svojich výskumných a dokumentačných projektov. 
12.2. Členovia môžu vytvárať kluby s miestnou alebo regionálnou pôsobnosťou a zá

ujmové sekcie, ktoré plnia úlohy Spoločnosti. Kluby a sekcie sa riadia vlastnými 
stanovami, ktoré musia byť v súlade so stanovami Spoločnosti. 

13. Symboly a s k r a t k a 
13.1. Symbolmi Spoločnosti sú erb a pečať. 
13.2. Erb Spoločnosti predstavuje na červenom štíte strieborný (biely) lipový strom 

vyrastajúci zo stredného, väčšieho vrchu modrého trojvršia. 
13.3. Na označenie svojho názvu môže Spoločnosť používať skratku SGHS. 

14. Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a 
14.1. Spoločnosť bola založená dňa 26. októbra 1991 v Martine. 
14.2. Toto znenie stanov Spoločnosti nadobudlo platnosť dňom schválenia valným 

zhromaždením dňa 6. septembra 2001. 

Pozn.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vzalo zmenu názvu i zmenu sta
nov SGHS na vedomie dňa 25.9.2001. 
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DOHODA O SPOLUPRÁCI 
MEDZI SLOVENSKOU NÁRODNOU KNIŽNICOU 

A SLOVENSKOU GENEALOGICKO-HERALDICKOU 
SPOLOČNOSŤOU 

Slovenská národná knižnica (ďalej aj SNK), 
zastúpená generálnym riaditeľom Doc. PhDr. Dušanom Katuščákom, PhD., 
a Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (ďalej aj SGHS), 
zastúpená predsedom Prof. PhDr. Leonom Sokolovským, CSc, 
v snahe prispieť k ďalšiemu rozvoju genealógie, heraldiky a príbuzných vedných dis
ciplín na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí uzatvárajú túto dohodu o spolupráci: 

ČI. 1. Oblasti spolupráce 

Zmluvné strany budú spolupracovať najmä: 
a) pri vydávaní časopisu Genealogicko-heraldický hlas, ktorý bude vychádzať ako 

spoločné periodikum SGHS a Kabinetu genealógie SNK; 
b) pri vydávaní monografických a iných publikácií z oblasti genealógie, heraldiky 

a príbuzných vedných disciplín; 
c) na budovaní údajových báz využiteľných pri výskume slovacikálnych rodov, ro

dín a osobností; 
d) pri tvorbe bibliografie slovacikálnej genealogickej a heraldickej produkcie 

a pod.; 
e) pri dopĺňaní fondov SNK odbornou literatúrou a prameňmi využiteľnými v ge

nealogickom, heraldickom a regionálno-historickom výskume a pri ich sprí
stupňovaní; 

f) pri vzdelávaní knihovníkov v oblasti genealógie, heraldiky a príbuzných dis
ciplín; 

g) pri budovaní siete špecializovaných genealogicko-regionálno-historických in
formačných stredísk (študovní) v knižniciach na Slovensku, prípadne aj v za
hraničí; 

h) pri organizovaní odborných a popularizačných podujatí z oblasti genealógie, 
heraldiky a príbuzných disciplín; 

i) pri zabezpečovaní výskumných genealogických a heraldických aktivít na Slo
vensku a v slovacikálnom zahraničí a pri riešení súvisiacich vedecko-výskum-
ných úloh. 

ČI. 2. Záväzky SNK 

Slovenská národná knižnica umožní SGHS bezplatne: 
a) využívať priestory kancelárie Kabinetu genealógie SNK, resp. iného podobné-
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ho, v budúcnosti vzniknutého pracoviska v budove SNK na námestí J. C. 
Hronského 1 v Martine aj ako priestory kancelárie (sekretariátu) SGHS a ako 
sídlo SGHS, vrátane oficiálneho používania tejto adresy; 

b) organizovať v priestoroch SNK na nám. J. C. Hronského 1 v Martine rokova
nia výboru, semináre, konferencie, školenia a podobné podujatia SGHS; 

c) prevádzkovať internetovú stránku SGHS na serveri SNK. 

ČI. 3. Záväzky SGHS 

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť: 
a) odovzdá na trvalé deponovanie v SNK vlastnú odbornú literatúru a materiá

lové zbierky; 
b) bude poskytovať SNK informácie a služby vyplývajúce z jej činnosti; 
c) v rámci svojich možností a kontaktov na Slovensku i v zahraničí bude pozitív

ne propagovať SNK, jej poslanie a aktivity. 

ČI. 4. Spoločné ustanovenia 

a) Tam, kde to bude vhodné (napr. v korešpondencii), budú obidve strany -
SGHS a SNK, resp. Kabinet genealógie SNK - vzájomne informovať o služ
bách a aktivitách druhej strany. 

b) Na internetovej stránke SGHS bude umiestnený odkaz na internetovú stránku 
SNK a opačne. 

c) Pri odborných a spoločenských akciách SGHS sa SNK, respektíve Kabinet ge
nealógie SNK bude uvádzať ako ich spoluorganizátor. 

ČI. 5. Záverečné ustanovenia 

a) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Odstúpiť od nej možno na základe 
rozhodnutia výboru SGHS alebo vedenia SNK v šesťmesačnej výpovednej le
hote, ktorá začína plynúť od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho 
po doručení výpovede. 

b) Ďalšie rámcové okruhy, prípadne konkrétne predmety (projekty) spolupráce 
budú písomne spracované vo forme číslovaných dodatkov k tejto dohode. 

c) Dohoda nadobúda účinnosť dňom jej podpísania. Vyhotovuje sa v 4 (štyroch) 
exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom každá zo zmluv
ných strán dostane po 2 exempláre. 

V Martine 16. októbra 2001 

Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. 
za SNK za SGHS 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die einleitenden Beiträge informieren uber zwei wichtige genealogisch-heraldische Konfe-
renzen, die in den vergangenen Monaten in der Slowakei und in der Tschechischen Republík 
(im April 2001 in Nečtiny bei Pilsen und im September 2001 in Martin) stattgefunden haben. 
Die Konferenzen knúpften an die grofien Treffen der tschechischen und slowakischen Genea-
logen und Heraldiker, die vor 1989 in Ostrava stattfanden. Die Teilnehmer bewerteten die Ent-
wicklung, den Stand und die Perspektiven der Forschung auf dem Gebiet der Genealógie, He
raldik und der verwandten Disziplinen in der Slowakei, in der Tschechischen Republík und in 
anderen mitteleuropäischen Ländern in den vergangenenen zehn Jahren. 

Zu wichtigen Ereignissen in der Slowakei gehorte in der letzten Zeit auch die Grúndung 
einer professionellen (staatlichen) genealogischen Arbeitsstätte - des Kabinetts fúr Genealógie 
- auf dem Boden der Slowakischen Nationalbibliothek und der Abschlufi desVertrags uber die 
Mitarbeit zwischen der Slowakischen genealogisch-heraldischen Gesellschaft und der Slowa
kischen Nationalbibliothek auf dem Gebiet der Forschung, der bibliothekarischen Weiterbil-
dung, der Herausgabe der Fachliteratur u. ä. 

V. Rábik aus derTyrnauer Universität stellt in seinem Beitrag die bis jetzt unbekannten Sie-
gel zweier Kartäuserkloster auf dem Territorium der Slowakei (Kláštorisko, Červený Kláštor) 
aus dem 15. - 16. Jh. vor. Er macht uns mit derTátigkeit der Ordenbruderschaft der Laien (des 
Mäzennetzes) des Klosters in Kláštorisko, sowie auch mit den Geschicken emes ihrer Mitglie-
der - des Búrgers von Banská Bystrica Tobiáš Rockenfinger bekannt. Dieser Mann hielt im 16. 
Jh. Kontakte mit mehreren Ordenkommunitäten in der Slowakei. Er war Familiar des Erzbis-
chofs von Esztergom Tomáš Bakóc und bedeutender Gegner der Thurzos, der bekannten eu-
ropäischen Bergbauunternehmer. 

J. Mašlaň und J. Žilák verfolgen die Genese der Famílie Záturecký (aus Záturčie, heute Orts-
teil von Martin, im N der Slowakei) seit dem 13. Jh. Sie mappieren detailliert den Familien-
zweig mit dem Beinamen Vojvoda seit dem 15. Jh., besonders seine Mitglieder, die im 18. - 20. 
Jh. im Gebiet Gomor und Kleinhont (im SO der Slowakei) tätig waren. Zu ihnen gehorte aufier 
anderen der bedeutende, durch seine Sammlung der slowakischen Spnchwôrter bekannte slo-
wakische Ethnograph, Lehrer Adolf Peter Záturecký (1837 - 1904). 

Z. Duriška bringt Entdeckungsinformationen uber Eliáš Bun (1736 - ?), den Grúnder von 
Stará Pazova, einer slowakischen Siedlung in dem jetzigen Jugoslawien. Bun stammte aus Mar
tin, er war Sohn des dortigen Stadtrichters und in den 60-er Jahren des 18. Jh. wirkte er als 
Lehrer in Novi Sad. In dieser Zeit grúndete er Stará Pazova durch ihre Besiedlung mit den slo
wakischen Evangelikern aus Selenča (heute im Gebiet Jugoslawiens). 

J. Králik informiert uber das Barockwappen der Ňáris aus der 2. Hälfte des 18. Jh., das er 
auf dem Podest einer Statue inVýčapky (Ortsteil von Hurbanovo im Kreis Nitra, imW der Slo
wakei) gefunden hat. Die júngeren Autoren haben die Existenz dieserVersion desWappens der 
Ňáris bisher berstritten. 

Die Nummer bringt auch den Bericht uber dieTátigkeit der Slowakischen genealogisch-he
raldischen Gesellschaft in den Jahren 1999 - 2001 und die Informationen uber die unlängst 
(im Jahre 2001) gegrúndete Internationale genealogische Akadémie. 
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SUMMARY 

Introductory articles inform of two significant genealogical-heraldic conferences held in 
Slovakia and the Czech Republic in the last months (the one held in Nečtiny near Pilsen in Ap
ríl 2001, the other one held in Martin in September 2001).The conferences linked up big mee-
tings of Czech and Slovák genealogists and heraldists that took plače in Ostrava before 1989. 
The participants evaluated the development, state of the art and perspectives of research in the 
field of genealogy, heraldry and related branches in Slovakia, the Czech Republic and other 
centrál European countries for the last ten years. 

To the significant events that came about in Slovakia rank the establishing of a professio-
nal (state funded) genealogical office - the Cabinet of Genealogy - established at the Slovák 
National Library and making an agreement on cooperation between the SGHS and the Slovák 
National Library -

in the field of research, librarians' training, publishing professional literatúre, etc. 
V. Rábik fŕom Trnava University presents in his contribution the so far unknown seals of 

two Carthusian monastries from the territory of Slovakia (Kláštorisko, Červený Kláštor) from 
the 15'b and 16* centuries. He makes us familiar with functioning the laic monastic brother-
hood (a network of patrons) of the monastery at Kláštorisko as well as life destinies of one of 
its members - a burgher of Banská Bystrica Tobiáš Rockenfinger. 

This man kept contacts with several monastic communities in Slovakia in the 16,h century. 
He was a familiar of Esztergom Bishop Tomáš Bakóc and a serious opponent of the well-known 
European mining enterpreneurs - theThurzos. 

J. Mašlaň and J. Zilák trace the genesis of the Záturecký family (of Záturčie, today part of 
Martin, northern Slovakia) since the 13,h century. Since the 15,h century they map in detail its 
branch bearing the surname Vojvoda (Duke), especially its members who worked in Gemer and 
Malohont regions between the 18,h and 20* centuries. Among them is, among others, Luthe-
ran teacher Adolf Peter Záturecký (1837 - 1904), an outstanding Slovák ethnographer, known 
for his collection of Slovák proverbs and sayings. 

Z. Ďuriška (Biographic Inštitúte, Slovák National Library) brings some revealing informa-
tion.on Eliáš Bun (1736 - ?), founder of Stará Pazova, a Slovák settlement situated in present 
Yugoslavia. Bun came from Martin, he was a son of Martin burgher-magistrate, in the 1760s 
he worked as teacher in Novi Sad. That time he founded Stará Pazova, settlement settled by 
Slovák Lutherans moving here from Selenča (today also in the territory of Yugoslavia). 

J. Králik (Faculty of Law, Comenius University in Bratislava) provides information on a ba-
roque coat-of-arms of the Nyári family from the second half of the 18* century that was found 
at a sculpture plinth in the village Výčapky (part of Hruboňovo, Nitra district, western Slova
kia). Younger researchers háve denied the existence of this version of the Nyáris'coat-of-arms 
so far. 

The issue brings a report on the SGHS activities in the years 1999 - 2001 and informati
on of the recently (in 2001) founded International Genealogical Academy. 
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The Slovák Genealogical-Heraldic Society (established 1991 in Martin) enconrages those interes-
ted in genealogy, heraldry, and related branches, in particular researchers of the origin of Slovakia re-
lated families and persons. For this purpose it gives consultation, organizes scholarly and educational 
•undertakings, publishes semi-annual „Genealogicko-heraldický hlas" and other publications, launches 
various research projects concerning investigation into sources, and maintains its ozón library and ar-
chives. 

The Society is operi to members both from Slovakia and foreign countries. The individual or in-
stututional member will be registered afterfilling a membership form and paying a membership fee (20 
USD per year). 

• • Membership forms, cheques andfurther inquiries should be forwarded to: Slovák Genealogical-He
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