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ROKY INŠPIRÁCIE 

„Trvá to nejaký čas, kým zo semienka vyrastie strom..." 

Pred niekoľkými mesiacmi sme si pripomenuli desiate výročie založenia našej spoloč
nosti (o podujatí sme už písali v predchádzajúcom čísle). Mnohí z tých, ktorí stáli pri jej 
zrode alebo ju podstatným spôsobom formovali, sa tohto výročia nedožili. Vždy, keď sme 
boli osudom donútení skonštatovať, že z našich radov zasa niekto odišiel, uvedomili sme 
si, že zasa odišlo aj čosi z nás, že sa čosi stratilo, hoci, samozrejme, rovnako zasa sa vy
nárali aj nové skutočnosti, objavovali a objavujú sa nové tváre, vytvárajú sa nové vzťahy. 
Skrátka život ide ďalej. 

Pri úvahách na tým všetkým, v určitých momentoch prichádzala aj provokujúca otáz
ka, prečo „nezakonzervovať" aspoň čosi z toho, čo odchádza, prečo nezaznamenať čosi, čo 
ľudia bežne nedávajú na papier, čo sa len vraví alebo iba nosí vo vnútri. Skrátka čosi zo 
„zákulisia". Kvapkou, ktorá spustila mechanizmus zberu takýchto svedectiev vo vzťahu 
k Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti (pri Matici slovenskej) bol prehľad ojej 
činnosti, ktorý na nedávnej konferencii (k výročiu jej založenia) predniesol predseda 
SGHS, p. Prof. PhDr. L. Sokolovský, CSc. Jeho sumarizujúci pohľad na udalosti v SGHS za 
posledných 10 rokov (kto,ý publikujeme v úvode predkladaného čísla) sme sa rozhodli do
plniť o osobné spomienky tých, ktorí stáli pri zrode našej spoločnosti, boli svedkami jej 
vývoja, resp. vývoja, ktorý založeniu SGHS predchádzal. 

Predpokladali sme, že zozbierať reprezentatívny materiál nebude ľahké. Potvrdilo sa 
to. Zozbierané materiály sú - z rôznych dôvodov - len malým výberom zo spomienok tých, 
ktorých sa nám podarilo osloviť a presvedčiť o tom, aby ich zaznamenali. Ich obsah i zá
ber je rôznorodý a, prirodzene, nespomínajú sa v nich všetci tí, ktorí by si to zaslúžili. 
Myslíme si totiž, že by si to zaslúžili všetci, ktorí akoukoľvek mierou prispeli k rozvoju 
našich vedných disciplín, genealógie, heraldiky i ďalších. Boli ich desiatky, stovky... od or
ganizátorov až po individuálnych bádateľov. Ak teda na nasledujúcich stránkach nenájde
te niektoré mená, o ktorých si myslíte, že by tam mali byť, netrápte sa. Upozornite nás na 
ne, alebo jednoducho napíšte vlastné spomienky a pošlite nám ich. Zverejníme ich alebo 
- minimálne - priložíme k tým už publikovaným do archívu našej spoločnosti. 

Prajeme Vám príjemné čítanie. Nech Vás toto číslo inšpiruje k tomu, aby ste robili ho
ci malé, ale dobré veci. Pre seba i pre ostatných. Podobne, ako sa o to usilovali tí, ktorých 
spomienky sú tu zachytené. 

Milan Šišmiš 

„Nenechaj svoj život pretiecť ako piesok medzi prstami." 
Venované priateľom - prichádzajúcim i odchádzajúcim. 
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Č L Á N K Y - Š T Ú D I E 

SLOVENSKÁ GENEALOGICKO-HERALDICKÁ SPOLOČNOSŤ 
NA PRAHU DRUHÉHO DESAŤROČIA 

Leon Sokolovský* 

Usporadúvať stretnutia genealógov a heraldikov je jednou z hlavných úloh Slo
venskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. V súlade s tým sa už uskutočnili mno
hé. No zhromaždenie, ktoré sme usporiadali v Martine v dňoch 3. - 5. septembra 
2001, bolo výnimočné. Pripomenuli sme si na ňom a tak trochu aj oslávili 10. výro
čie vzniku našej Spoločnosti. Pristavme sa preto pri tejto príležitosti a pozrime sa na 
chvíľu dozadu, na uplynulé decénium. Pokúsme sa aspoň o stručnú sebareflexiu, aby 
sme si potom na jej základe mohli načrtnúť ďalšiu perspektívu.1 

Vznik Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti nebol náhodný. Dokazuje 
to jej prehistória, ktorá siaha do polovice 80-tych rokov 20. storočia, ba v istom 
zmysle ešte o niečo ďalej. Prvý prielom do dovtedy latentného záujmu o heraldiku na 
Slovensku spôsobila na prelome 60-tych a 70-tych rokov monografia Jozefa Nováka 
0 mestských a obecných erboch.2 Táto kniha sa stala učebnicou a zároveň inšpiráciou 
nielen pre historikov a ďalších odborníkov, ale aj pre mnohých amatérskych vlasti
vedných záujemcov. Druhým vážnym impulzom v tomto smere bola publikácia Joze
fa Nováka o rodových erboch na Slovensku z roku 1980, ktorá rozšírila dovtedajšie 
bádania už aj do oblasti rodovej heraldiky a súčasne otvorila priestor pre metodolo
gicky nové prístupy ku genealógii.3 

Aj pod vplyvom týchto vedeckých diel, ktoré boli inak organickou súčasťou vte
dajšieho nástupu a rozvoja pomocných vied historických predovšetkým v radoch ab
solventov študijného odboru archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzity Komen
ského v Bratislave a teda v prevažnej miere žiakov v tom čase docenta J. Nováka, do-

* Leon Sokolovský (nar. 2. 11. 1949), heraldik a historik, bol podpredsedom a od 7. 10. 1999 
je predsedom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. V súčasnosti je vedúcim 
Katedry archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave (podrobný životopis pozri v Genealogicko-heraldickom hlase, 4, 
1994, č. 2, s. 34-35). Publikovaný príspevok bol prednesený v úvode konferencie 
„Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny - stav a perspektívy" v Martine dňa 5. októbra 
2001. 

1 Hodnotenie jednotlivých funkčných období obsahujú správy z valných zhromaždení SGHS 
publikované postupne v časopise Genealogicko-heraldický hlas (ďalej: GHH). Prvé komplex
nejšie zhrnutie činnosti SGHS urobil Novák, J.: Po piatich rokoch. GHH 7/1, 1997, s. 4-7. 
2 NOVÁK, J.: Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava, SAS 1967. 291 s. a 24 obr. príl. 
NOVÁK, J. - SVEC, J.: Erby našich miest. Bratislava, Mladé letá 1970. 156 s. Slovenské mestské 
a obecné erby. 2. rozšírené vydanie. Martin, Osveta 1972. 452 s., 119 obr., XXIV tab. príl. 
! NOVÁK, J.: Rodové erby na Slovensku I. Kubínyiho zbierka pečati. Martin, Osveta 1980. 
375 s. a 32 obr. príl. Neskôr tiež: Rodové erby na Slovensku II. Peťkova zbierka pečati. Martin, 
Osveta 1986. 220 s. a 16 obr. príl. 
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šlo v roku 1980 ku konštituovaniu Sekcie archívnictva a pomocných vied historic
kých Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Členovia tejto sekcie potom začali 
podnikať i niektoré širšie koncipované vedecko-bádateľské a publikačné, najmä he
raldické, menej genealogické aktivity." 

Veľký záujem o tieto podujatia a ich jednoznačne pozitívny ohlas v radoch pro
fesionálnych i laických heraldikov a genealógov, ako aj príklady zo zahraničia viedli 
postupne k myšlienke, vytvoriť aj na Slovensku osobitnú organizačnú bázu, na kto
rej by sa genealógovia a heraldici mohli združovať samostatne. A bolo už len otáz
kou času, kto a kedy sa o to pokúsi. S oficiálnym podnetom napokon vyšli doc. Jozef 
Novák a Dr. Roman Zelenay. V roku 1985 podali predsedníctvu SHS „Návrh na usta
novenie Heraldicko-genealogickej sekcie SHS".5 Ako sa však ukázalo, dobové politic
ké podmienky pre heraldiku a najmä-genealógiu a tým ani pre takéto riešenie ich 
existencie neboli priaznivé. K prijatiu uvedeného návrhu nedošlo. 

Uskutočnenie zámerov z polovice 80-tych rokov začalo byť reálne až po celospo
ločenských revolučných zmenách, ktoré naštartoval 17. november 1989. S obnove
nou nádejou opäť vystúpili do popredia diania prof. J. Novák a RNDr. R. Zelenay, ten
to raz už v tesnej spolupráci s Mgr. Milanom Sišmišom, Ing. Zdenkom Alexym, PhDr. 
Ladislavom Vrteľom, Ladislavom Čisárikom ml., Mgr. Zdenkom Ďuriškom a ďalšími 
nadšencami. Okolo tohto organizačného jadra sa na území Slovenska začali črtať zá
rodky budúcich genealogicko-heraldických klubov, ktoré predstavovali takpovediac 
iniciatívu zdola. Neoceniteľnú pomoc a priestor pre úspešné dotiahnutie rozbehnu
tého úsilia do podoby životaschopnej organizačnej štruktúry poskytla na centrálnej 
i regionálnej úrovni Matica slovenská a osobne jej niektorí poprední funkcionári, me
novite najmä PhDr. Cyril Žuffa. Niekoľkomesačné prípravy vyvrcholili zakladajúcim 
zhromaždením v Martine 26. októbra 1991. V ten deň sa zrodila Slovenská genealo-
gicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej. Na rozdiel od prísne vedecko-bá-
dateľského charakteru Sekcie archívnictva a PVH pri SAV, ktorá naďalej plní svoje po
slanie, sa SGHS otvorila podstatne širšiemu okruhu záujemcov, v podstate každému, 
koho zaujíma predmetná problematika a chce sa zúčastňovať na jej aktivitách. 

Nástup SGHS do praktického vedecko-spoločenského života bol doslova impo
zantný, ba dalo by sa povedať, že len ťažko porovnateľný s ktoroukoľvek inou orga
nizáciou podobného typu. V priebehu prvého roka jej existencie sa počet členov zvý
šil z počiatočných približne 80 na 136, počet Genealogicko-heraldických klubov MS 
stúpol na 12 (Banská Bystrica, Bratislava, Hlohovec, Hostie, Martin, Nové Zámky, Po
važská Bystrica, Predná Hora, Prievidza, Topoľčianky, Zlaté Moravce, Žilina).6 Vznikli 
a rozvinuli sa konkrétne pracovné aktivity, ktoré v podstate predurčili charakter 
a vývoj Spoločnosti na celé ďalšie desaťročie dopredu. 

' Najvýznamnejšou akciou v tomto zmysle bolo sympózium „Minulosť a súčasnosť heraldiky" 
v Trenčíne, 7. - 8. septembra 1982. 
5 GHH 7/1, 1997, s. 45-46. 
6 Správa tajomníka SGHS prednesená na 3. matičnom stretnutí genealógov a heraldikov 
24. 10. 1992 v Martine. (Archív L. S.) 
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Zo stretnutia členov výboru SGHS v ateliéri Ladislava Čisárika ml. v Dunajskej Lužnej v roku 
1996. Tu a aj v takýchto diskusiách sa rodili mnohé projekty SGHS. Foto: M. Šišmiš 

Vedenia Spoločnosti sa v súlade s jej stanovami ujal výbor, ktorý si za svojho 
predsedu zvolil RNDr. Romana Zelenaya.7 V nasledujúcom funkčnom období a potom 
ešte počas dvoch ďalších, až do septembra 1999 stál na čele výboru a tým aj celej 
SGHS prof. J. Novák. Od októbra toho istého roku dodnes je predsedom prof. L. So
kolovský. Koordinačné, organizačné, dokumentačné a administratívne záležitosti za
bezpečuje a vykonáva od samého počiatku SGHS až do súčasnosti jej tajomník Mgr. 
Milan Sišmiš. Aj na tomto mieste treba zdôrazniť, že bez jeho obetavého pričinenia 
by naša záujmová Spoločnosť ani zďaleka nebola tým, čím je. 

Z mnohých aspektov prvoradý význam v činnosti SGHS majú dnes už tradičné 
stretnutia heraldikov a genealógov v Martine, prípadne niekde inde. Doteraz ich bo
la rovná desiatka. Ich súčasťou bývajú rozličné vedecké, metodické a iné sympóziá, 
konferencie, semináre, kolokvia... Niektoré odborné podujatia sa však konali a koná-
vajú aj samostatne. Medzi najdôležitejšie témy, ktorým sa v tej či onej podobe ve
novala spoločná pozornosť, patrili Najstaršie rody na Slovensku (1993, Častá-Papier-
nička); Hroboňovci v Slovenskej kultúre (1994, Martin); Ústne pramene a techniky ge
nealogického výskumu (1994, Martin); Heraldika na Slovensku (1996, Trenčín); 
Paulinyovci v Slovenskej kultúre (1996, Zemianske Podhradie); Stefanovičovci v Slo
venskej kultúre (1997, Martin); Stretnutie organizátorov rodinných stretnutí (1999, 
Martin) a naposledy Občianska heraldika na Slovensku (2000, Trenčín). Ďalší samo-

7 *8. 4. 1952 - fl. 11. 1993 
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statný rad tvorili a tvoria rozličné prednášky z genealógie a heraldiky usporadúvané 
v jednotlivých genealogicko-heraldických kluboch, prípadne na iných miestach po 
celom Slovensku. Raz za dva roky, vždy na konci príslušného funkčného obdobia sa 
v rámci takéhoto stretnutia koná valné zhromaždenie. Na ňom skladajú účty zo svo
jej činnosti končiace a volia sa nové riadiace orgány Spoločnosti. 

Zvláštnu zmienku si v tejto súvislosti zasluhuje „Letná škola praktickej genealó
gie". SGHS ju zorganizovala v rokoch 1997 a 1998. A to nielen pre svojich členov, ale 
pre čo najširší okruh záujemcov. O potrebnosti a svojím spôsobom aj o úspešnosti 
tohto kurzu svedčí fakt, že ho počas dvoch ročníkov absolvovalo približne 200 ná
dejných genealógov." 

Jedným z cieľov SGHS je podnecovať, usmerňovať a uskutočňovať vedecko-vý-
skumné a zberateľsko-dokumentačné aktivity. V takomto zmysle pôsobí jednak na 
svojich členov, ale snaží sa metodicky pomáhať aj všetkým ostatným, ktorí sa na ňu 
obracajú so žiadosťami o príslušné informácie a materiály. Z hľadiska priestorového 
záberu, ale aj kvôli časovej náročnosti tu treba vyzdvihnúť dlhodobý projekt trans
kripcie náhrobných nápisov z územia Slovenska, ktorý sa v poslednom čase rozšíril 
aj na slovacikálne náhrobné nápisy v zahraničí. Projekt genealogického výskumu sta
rej rodovej šľachty na Slovensku inicioval ešte v roku 1991 RNDr. Roman Zelenay. Za 
tretí veľký projekt s aktívnou účasťou SGHS možno považovať prípravu Genealogic
kej encyklopédie Slovenska, ktorá by mala slúžiť ako univerzálny lexikón k štúdiu 
pôvodu, príbuzenských vzťahov a dejín jednotlivých rodín. Popri uvedených témach 
spracúvajú mnohí členovia SGHS permanentne svoje vlastné vedecko-bádateľské úlo
hy. Niektoré z nich boli, respektíve budú publikované práve vďaka finančnej či vy
davateľskej pomoci SGHS. 

Vynikajúcim príkladom podpory vedeckého bádania zo strany našej Spoločnosti 
je od roku 1995 „Súťaž o najlepšiu genealogickú prácu". Doteraz prebehli - a treba 
povedať, že veľmi úspešne - tri ročníky (1995, 1998, 2001).9 

S vedecko-výskumnou, ale aj ostatnou činnosťou SGHS sa priamo viažu jej publi
kačné a vydavateľské aktivity. V tejto súvislosti treba samozrejme na prvom mieste 
uviesť náš časopis Genealogicko-heraldický hlas, ktorý je tohto roku už vo svojom 
11. ročníku. Napriek rozličným, no najmä finančným ťažkostiam, s ktorými sa jeho 
redakcia potýkala a potýka, ho možno označiť nielen za tribúnu a zrkadlo SGHS, jej 
funkcionárskeho aktívu a členskej základne, ale aj celej genealogickej a heraldickej 
bádateľskej a spoločenskej sféry na Slovensku. Vďaka tomuto časopisu vieme jednak 
navzájom o sebe a svojej práci my samotní, no zároveň jeho prostredníctvom sa 
o nás dozvedá aj zahraničie. 

Slušnou prezentáciou vedecko-výskumných výsledkov a zároveň trvalým dokla
dom genealogického a heraldického poznania v čase a priestore existencie SGHS sú 
jej monografické tituly. V chronologickom slede si pripomeňme zborník Najstaršie 
8 GHH 8/1, 1998, s. 40; 8/2, 1998, s. 46. 
3 Šišmiš, M.: Najlepšie genealogické práce roka 1995. GHH 6/1, 1996, s. 37-42; Novák, J.: 

Súťaž o najlepšiu genealogickú prácu 1998. GHH 8/2, 1998, s. 33-42. 
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Najstaršie rody na Slovensku. Prvé vedecké sympózium SGHS vo vládnom zariadení v Častej-
Papiernické (1993). Za predsedníckym stolom zľava: Prof. Novák (ako predseda Sekcie 
pomocných vied historických a archívnictva pri Slovenskej historickej spoločnosti SAV), Dr. Ján 
M. Dubovský (vtedajší riaditeľ Štátneho okresného archívu Bratislava-vidiek so sídlom 
v Modre), Dr. Roman Zelenay (ako predseda SGHS) a Prof. Marsina (ako predseda Slovenskej 
historickej spoločnosti SAV). Foto: Archív SGHS 

rody na Slovensku,10 plagát v grafickom stvárnení Ladislava Cisárika Slovensko 
v symbolike miest," knihu Jaromíra M. Lehotského Sága rodu Izákovcov,12 ďalší zbor
ník Heraldika na Slovensku,13 knihu Ladislava Vrtela Osem storočí slovenskej heral
diky,14 Jána Žiláka Ján Francisci Rimavský - genealógia rodu,15 ako aj najnovšiu Paleo
grafickú čítanku spracovanú kolektívom autorov na čele s Jozefom Novákom.16 Skoda, 
že do tohto výpočtu nemôžeme kvôli nedisciplinovanosti niektorých spoluautorov 
zaradiť tiež už dávnejšie do tlače takmer pripravenú Genealogickú príručku. 

Tieto diela sú zároveň integrálnou súčasťou špecializovanej genealogicko- heral
dickej knižnice, ktorú naša Spoločnosť systematicky buduje už od svojho vzniku. 
Dnes už obsahuje desiatky jedinečných publikácií, ktoré sme získali prakticky z ce
lého sveta buď formou výmeny za naše tituly, darovaním, prípadne kúpou. Žiaľ z dô
vodu nedostatku úložného miesta tohto knižničného fondu, ktorý sa akoby paradox-
10 Najstaršie rody na Slovensku. SGHS MS, Martin 1994. 
11 Slovensko v symbolike miest. Martin, SGHS MS a Bratislava, MV SR 1996. 
12 Lehotský, J. M.: Sága rodu Izákovcov. Martin, SGHS MS 1997. 
11 Heraldika na Slovensku. Martin, SGHS MS 1997. 
14 Vrtel', L.: Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin, SGHS MS a Matica slovenská 1999. 
15 Žilák, J.: Ján Francisci Rimavský- genealógia rodu. Martin, SGHS MS 2000. 
16 Novák, J. a kol.: Paleografická čítanka. Martin, SGHS MS 2001. 
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ne nachádzal predtým v priestoroch Matice slovenskej, dnes Slovenskej národnej 
knižnice (fyzicky ide o tie isté priestory - pozn. red.), nie je možné ani jeho kvalitné 
sprístupnenie, ani jeho plné využívanie (V 1. polroku 2002, na základe dohody 
o spolupráci medzi SGHS a Slovenskou národnou knižnicou, ktorá bola uzavretá ok
tóbri 2001, bola časť publikácií z knižnice SGHS umiestnená na samostatných poli
ciach v novej univerzálnej študovni SNK „Zlatá niť". Presun knižničných fondov SGHS 
v súčasnosti pokračuje a priebežne bude pokračovať aj v budúcnosti. Pozn. red.). 

Tento prehľad desaťročného pôsobenia SGHS by nebol úplný, keby sme sa v ňom 
nezmienili aj o mimoriadne úspešnej putovnej výstave pod názvom „Zo súčasnej slo
venskej heraldickej tvorby", ktorú sme zorganizovali a exponovali v rokoch 
1991-1998. Pozostávala z diel našich popredných heraldikov - výtvarníkov Ing. 
Zdenka Alexyho, Ladislava Cisárika ml., akad. mal. Jána Sveca a akad. mal. Dragice 
Vrteľovej. Postupne bola inštalovaná v dvanástich mestách na Slovensku {1991 -
Trenčín, Martin; 1992 - Prievidza, Michalovce, Nitra, Modrý Kameň; 1993 - Hlohovec, 
Revúca, Tlače, Levice, Spišská Nová Ves, 1997 až 1998 - Rimavská Sobota) a v 18 mes
tách desiatich krajín Európy a Ameriky (1994 - Rumunsko (Oradea, Satú Mare), Juho
slávia (Kovačica, Padina), Maďarsko (Békešská Čaba), Ukrajina (Ľvov); 1995 - (Muka-
čevo, Luck, Užhorod, Kyjev), Poľsko (Varšava, Krakov), Rakúsko (Viedeň), Slovinsko 
(Ľubľana); 1996 - Chorvátsko (Záhreb), Kanada (Ottawa); 1997 - USA (Cleveland, Pitts
burgh)}. Bez preháňania možno konštatovať, že táto výstava veľmi úspešne repre
zentovala nielen vysokú odbornú a umeleckú úroveň našej súčasnej heraldickej tvor
by, SGHS, ale v zahraničí aj Slovensko ako také. V istom zmysle jej dvojčaťom je od 
roku 1996 stála heraldická expozícia na Trenčianskom hrade, ktorá vznikla v rámci 
spolupráce našej Spoločnosti s Trenčianskym múzeom v Trenčíne." 

Ako vidno, za predchádzajúcich desať rokov vykonala SGHS veľký kus organizač
nej i v pravom zmysle slova tvorivej práce. No aj keď sa mnohé spomínané a ďalšie 
naše konkrétne počiny propagujú takpovediac samé osebe, nezabúdali sme o našom 
úsilí a jeho výsledkoch aktívne informovať ani ostatnú verejnosť. Využili sme na to 
vo viacerých vystúpeniach, rozhovoroch a iných formách prezentácie prakticky všet
ky prostriedky masovej komunikácie - tlač, rozhlas, televíziu. Od 24. mája 1999 má 
SGHS tiež svoju vlastnú stránku na internete." To všetko nie preto, aby sme sa chvá
lili, ale preto aby sme čo najpravdivejšie a najúčinnejšie uvádzali do celospoločen
ského vedomia základné informácie o genealógii a heraldike, o ich význame a posla
ní, o aktuálnych možnostiach ich využívania pre rozvoj historického myslenia a kul
túrnej úrovne obyvateľov Slovenska. 

V naznačenom smere a v snahe o dosahovanie rovnakých cieľov vykonáva SGHS, 
a to často veľmi tesne, niektoré svoje aktivity, ako napríklad vedecké rokovania, či 
edičnú činnosť a podobne, v priamej koordinácii s príbuznými slovenskými organi
záciami a inštitúciami. Veľmi dobré dlhodobé skúsenosti máme a pri tejto príležitos-

17 GHH 7/1, 1997, s. 43. 
18 GHH 9/1, 1999, s. 48. 
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ti vyslovujeme vďaku za spoluprácu Matici slovenskej, Odboru archívnictva a spiso
vej služby MV SR, Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Slovenskému národnému ar
chívu a ostatným štátnym archívom, Trenčianskemu múzeu v Trenčíne, Slovenskej 
historickej spoločnosti, Spoločnosti slovenských archivárov a v poslednom čase už 
aj Slovenskej národnej knižnici. Veríme, že rad vymenovaných partnerov sa bude ďa
lej rozširovať. 

Činnosť SGHS je síce primárne a ťažiskovo zameraná na našu krajinu, ale rámec 
jej záujmov nie je samozrejme obmedzený štátnymi hranicami. Od počiatku sme sa 
snažili nadväzovať a pestovať mnohostrannú spoluprácu s geneaiogmi, heraldikmi 
a ich organizáciami v zahraničí. Na prvom mieste to boli a sú naši kolegovia v Če
chách a na Morave, s ktorými nás viažu tradične vynikajúce vzťahy pochádzajúce eš
te z čias bývalého Česko-Slovenska. (O tom napokon výrečne svedčí aj aktívna účasť 
českých priateľov na tomto našom terajšom stretnutí!) Určite obojstranne obohacu
júci význam majú kontakty s maďarskými geneaiogmi a heraldikmi. Už aj s ohľadom 
na naše stáročné spoločné historické tradície, sa snažíme udržiavať ich na čo naj
vyššom stupni. Úprimný záujem, založený na dobrých skúsenostiach máme aj o ďal
šiu perspektívnu súčinnosť s partnermi v Poľsku, Rakúsku, na Ukrajine, v Rusku, Ne
mecku, vo Veľkej Británii. Do budúcna privítame samozrejme možnosť rozšíriť našu 
medzinárodnú spoluprácu aj do ostatných európskych krajín. Kolegov a partnerské 
ustanovizne sme našli tiež na americkom kontinente. Spolupracujeme najmä s heral-
dicko-genealogickými a krajanskými spolkami v Spojených štátoch a v Kanade, no 
vedia o nás aj v Mexiku, Brazílii, Argentíne a inde. Naši zástupcovia sa zúčastňujú na 
medzinárodných genealogických, heraldických, vexilologických a iných kongresoch. 
Viacerí z nás sú uznávanými členmi zahraničných a internacionálnych heraldických 
spoločností (napríklad Académie Internationale d'Héraldique so sídlom v Paríži, ra
kúskej spoločnosti Adler vo Viedni atď.). Mimoriadnym úspechom SGHS bolo aj jej 
prijatie ako prvej a zatiaľ jedinej organizácie z bývalého Česko-Slovenska do Medzi
národnej genealogickej a heraldickej konfederácie v roku 1996." 

Aj keď som pri predchádzajúcom hodnotení hovoril o SGHS ako takej, či všeobec
ne o jej funkcionároch a členoch, za všetkým v skutočnosti stáli a stoja konkrétni ľu
dia, ktorí majú svoje mená. Považujem preto za morálnu povinnosť uviesť z nich as
poň tých najaktívnejších, ktorí stáli, stoja a hlavne pracujú v prednom šíku našej Spo
ločnosti. Sú to (v abecednom poradí) Ing. Zdenko Alexy, Tatiana Belláková, Valéria 
Červíkova, Ladislav Čisárik, akad. mal. Emília Čisáriková, Mgr. Sarlota Drahošová, Mgr. 
Zdenko Ďuriška, Mgr. Frederik Federmayer, Mgr. Igor Graus, PhDr. Ľubomír Jankovič, 
CSc, PhDr. Jozef Karlík, PhDr. Jana Kurucárová, PhDr. Oľga Kvasnicová, prof. PhDr. Ri
chard Marsina, DrSc, prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc, Vojtech Pomothy, PhDr. Vladimír 
Rábik, PhDr. Milan Sišmiš, Mgr. Milan Šišmiš, Mgr. Karin Sišmišová, Pavlína Valková, 
PhDr. Ladislav Vrtel', nebohý RNDr. Roman Zelenay, CSc, Mgr. Viera Zemeneová, PhDr. 
František Žifčák, PhDr. Ján Žilák, CSc, a takisto nebohý PhDr. Cyril Žuffa. Ďakujeme 

"GHH 7/1, 1997, s. 3, 43. 
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Spoločnou cestou. Po jednej z výborových schôdzí na Trenčianskom hrade. Zľava: J. Novák, 
L Sokolovský, J. Svec, Z. Alexy. Foto: M. Šišmiš 

Vám kolegyne a kolegovia, ktorí ste vytrvali v našich radoch! A nech v našich spo-
nienkach svieti večný plameň vďaky tým, ktorí sa dnešného dňa, žiaľ, nedožili. 

Na prahu nového desaťročia máme všetci, funkcionári, členovia i priaznivci SGHS 
celkom isto úprimný záujem pokračovať vo všetkých pozitívach, ktoré sme doteraz 
dosiahli. Z problémov a vecí, ktoré sa nám - nech už z akýkoľvek príčin - nepodari
lo dotiahnuť do zdarného konca, by sme sa zasa mali poučiť, čo a ako robiť lepšie. 
Taktiež by sme sa mali vyvarovať poznaných chýb, lebo aj tie sa pochopiteľne vy
skytli a vyskytujú v našom živote. Veď napokon, ako je všeobecne známe, chyby ne
robí iba ten, kto nerobí nič. 

Ale nová doba stavia a bude pred nás stavať celkom zákonite aj nové úlohy. Ne
odvratnou výzvou je aj pre nás prechod na počítačové technológie, tvorba a využí
vanie elektronických informačných databáz, internetová komunikácia a pod. Napo
kon prvé kroky v tomto smere sme už urobili. Niektoré majú ešte len podobu pred
bežných zámerov (napríklad projekt digitalizácie genealogicko-heraldických 
prameňov, v prvom rade náhrobných nápisov), iné sa už dostávajú do praktického 
používania (slovakizovaný genealogický PC-program Brother's Keeper od roku 1998). 

Výbor prerokoval tiež nové zámery ohľadne právneho postavenia SGHS. Vznikli 
sme a celých desať rokov sme stáli pod ochrannými krídlami Matice slovenskej, za čo 
jej i menovite jej predstaviteľom - predsedovi Jozefovi Markušovi, bývalým správ
com Prof. PhDr. Imrichovi Sedlákovi, CSc. a PhDr. Štefanovi Hanakovičovi, ako aj te-
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rajšiemu vedeckému tajomníkovi Tomášovi Winklerovi opäť vyslovujeme srdečnú 
vďaku. Po dlhších úvahách sme však nadobudli presvedčenie, že už nastal čas, aby 
sme sa celkom a teda i organizačne osamostatnili. Ako samostatná záujmová spoloč
nosť máme samozrejme úprimný záujem o ďalšiu úzku spoluprácu s Maticou a jej 
zložkami. No do tesnejšieho kontaktu by sme chceli vstúpiť aj s novokonštituovanou 
Slovenskou národnou knižnicou, na pôde ktorej sa začalo kreovať osobitné, nám pri
rodzené partnerské genealogické pracovisko. Vyššiu kvalitu tvorivej koordinácie by 
sme radi docielili tiež s ostatnými doterajšími, aj novými partnerskými organizácia
mi a inštitúciami. 

Uvedené a ďalšie méty, ktoré sme si vytýčili pre svoju činnosť v nasledujúcom de
saťročí, sú isto náročné. Sme však presvedčení, že na ich zvládnutie máme dostatok 
nielen dobrej snahy, ale aj skúseností. Všetkých Vás tu prítomných, ako aj ostatných 
našich členov a priaznivcov na Slovensku i v zahraničí prizývame teda k nášmu pra
covnému stolu. Pretože dielo, ktoré plánujeme na ňom vytvoriť počas budúceho de
saťročia, bude rovnako ako to z rokov predchádzajúcich patriť nám všetkým. 
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SPOMIENKY NA PRVÝCH DESAŤ ROKOV SGHS 

Zdenko G. Alexy 

Život či činnosť spoločnosti bola a je bytostne spätá s osobnosťou Milana Sišmi-
ša. Poznám viacero genealogických a heraldických spoločností, ktoré sú odkázané na 
to, že hŕstka nadšencov, väčšinou členov výboru, mimo pracovnú dobu alebo ako dô
chodcovia venujú voľný čas svojej tajnej láske - spoločnosti. Šťastná zhoda okolnos
tí umožnila, že SGHS bolo dopriate uchýliť sa pod krídla matičnej bibliograficko-bio-
grafickej ustanovizne. Morálna aj materiálna podpora takto poskytovaná je predme-

K a r o l K á 11 a y 

SLOVAei 

Vyslanec našej spoločnosti vo svete. Zdenko 
Alexy na titulnej strane publikácie známeho 
slovenského fotografa Karola Kállaya Slováci 
(Média Svatava, Bratislava 2001). Podobne sa 
usmieval pri všetkých našich stretnutiach. 

tom uznania a obdivu najmä za hranicami Slovenska. Pamätám sa na zámer 
vtedajšieho predsedu SGHS Romana Zelenaya, keď ako štátny tajomník ministerstva 
kultúry ponúkal lákavé pracovné zaradenie v aparáte tohoto rezortu v Bratislave Mi
lanovi Šišmišovi. S odstupom času treba len pochváliť odmietnutie tejto ponuky. 
Uplynulé roky ukázali, že na Hostihore je SGHS predsa len najlepšie umiestnená. 

No treba sa ešte vrátiť k nášmu sekretárovi a redaktorovi. Jeho nadanie, usilov
nosť a vzácny dar skromnosti a výbornej komunikatívnosti vytvorili predpoklady pre 

Zdenko Alexy (nar. 9. 9. 1922), synovec národného umelca Janka Alexyho, známy najmä ako 
heraldický výtvarník, zakladateľ Burzy cenných papierov v Bratislave a bývalý šéf kancelárie 
Protokolu prezidenta SR, patrí k zakladajúcim členom SGHS. Od r. 1991 bol členom jej 
výboru a od 11. 11. 1995 je jej podpredsedom. Viac o ňom v Genealogicko-heraldickom 
hlase 1, 1991, č. 2, s. 34-35. 
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závideniahodne dobré plnenie zverených úloh. Treba len dúfať, že sa podarí v do
hľadnej dobe rozšíriť štáb sekretariátu, aby všetko nebolo len na jeho bedrách. Vy
dávanie Hlasu a radu knižných publikácií tak, ako sa v tomto desaťročí realizovalo, 
ako aj organizovanie a realizácia sympózií a podobných podujatí si vyžadovalo veľ
ké úsilie a predstavy do budúcnosti hovoria, že budú čím ďalej náročnejšie. 

Čo sa týka vzťahu SGHS k Matici, resp. k Slovenskej národnej knižnici, treba si za
spomínať na nejedno rokovanie s vrcholnými činiteľmi týchto ustanovizní, ktoré sa 
opakovane uzavierali prísľubmi, že pre sekretariát budú dané k dipozícii najmenej 
dve miestnosti. Ani prvý rok nového tisícročia nepriniesol zmenu k lepšiemu až na 
to, že sa má nájsť vyhovujúce umiestnenie knižnice SGHS. Tým sa, pravda, nerieši 
prvotný problém. Že by obdivuhodná trpezlivosť nášho sekretára s tým nejako súvi
sela? 

Spomínam si na prvé roky symbiózy s Maticou, kedy sme predpokladali, že jej 
miestne odbory sa stanú ohniskami aktivít, najmä rodopisných, po celom Slovensku. 
Ostáva pre mňa nezodpovedanou otázka, do akej miery sa splnili tieto očakávania. 
(Niektoré MO MS istý čas rozvíjali aj túto klubovú činnosť, najdlšie v Martine, neskôr 
v nej pokračovali a aj dnes pokračujú ich členovia individuálne, spravidla aj ako čle
novia SGHS - pozn. red.) 

Z týchto riadkov vidno, že každá spomienka vyvoláva myšlienky na budúci vývoj, 
čo je možno zákonité. Treba si preto želať, aby budúce roky SGHS boli pod rovnako 
šťastnými hviezdami ako tie, na ktoré teraz spomíname. 

Bratislava, 3. 2. 2002 
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VZPOMÍNKY DRÍVE NAROZENÉHO ČESKÉHO GENEALOGA 
NA SLOVENSKO 

Josef Badá" 

Listuji ve starých, dnes již historických číslech Hlasu a vidím, že jsem vlastné 
stál u kolébky tohoto časopisu. V prvním čísle jsem mél dva príspevky, jednak o tom, 
jak jsem objevoval na Slovensku své jmenovce a současné povídání, jak Badovci 
z dnes již neexistující turčianske vesničky Bodovíc rozbíhali se do sveta. Tenkrát 
mne „umluvil", nechci-li použít drsnéjšího výrazu, kolega Sišmiš, s nímž jsem se se-
známil v osmdesátých letech, a naše genealogická kolegialita pŕerostla v pevné osob
ní pŕátelství. 

Vzpomínám na své prednášky v Matici, které byly neoficiálními setkáními Badov-
cú z Turca, kam také kladu púvod svého rodu. Zvlášť vzpomínám na návštevu po
tomka dvou badovskych chlapcú, kterí se po roce 1710 dostali z Banskej Bystrice do 
francouzského Alsaska. Objevení této udalosti v bytčanském archívu a zejména ná
sledné hledání jejich potomkú ve Francii, které se podobalo hledání jehly v kupce se
na, považuji za jeden z nejvétších svých životních genealogických úspechu. Neza-
pomenutelným se stal pŕatelský večírek po tomto setkání, pri némž nejvétší úspech 
sklidila Lubka Tumová se svým cimbálem (vtedajšia členka SGHS a vedúca detskej 
skupiny folklórneho súboru Turiec, ktorá si neskôr zahrala aj na jednom zo spolo
čenských večerov SGHS; dnes je učiteľkou dejepisu v Turčianskych Tepliciach - pozn. 
zost.). Méli jsme možnost vidét video z tohoto večírku, když jsme byli pozvaní na 
svadbu zmĺnéného potomka slovenských Badovcú Jeana-Marca v alsaském Neuwille-
ru. Na tuto svadbu po francouzsku máme nezapomenutelné vzpomínky. 

Když dnes srovnávám nesmelé krúčky s hŕstkou zájemcú tehdy založené Sloven
ské genealogicko-heraldické společnosti pfi MS s dnešním stavem, podobá se to ma
lému zázraku. Pfispívá k tomu nejen celosvetový zajem o vlastní pfedky, ale i sku-
tečnost, že na Slovensku žije dosud tradice zemanských a šlechtických rodu a také 
možnost získat a nechat si zaregistrovat občanský erb. 

Úhledné svazečky edice „Bibliotheca genealogica (heraldica) Slovaca" mají čestné 
místo v mé knihovne. 

Listuji v dalších číslech. Vétšina článku je velmi zajímavá. Oblíbil jsem si nejen 
v českých periodikách, ale i v Hlasu genealogické články rúznych amatérú o svých ro-
dech a jejich pátraní po pfedcích. 
1 Josef Badá (nar. 30. 8. 1918) patrí vekom i dĺžkou členstva k najstarším členom SGHS. 
O svojom celoživotnom koníčku - genealógii vlastného rodu - prednášal na 2 rodinných 
stretnutiach Badovcov a Polereckovcov v Martine (organizovaných pod hlavičkou Genea-
logicko-heraldického klubu Miestneho odboru Matice slovenskej). Dlhé roky sprostredkúva 
kontakt, najmä výmenu publikácií medzi SGHS a našimi partnerskými organizáciami v Prahe 
(Českou genealogicko-heraldickou spoločnosťou v Prahe, Klubom genealógii a heraldiku 
a Heraldickým klubom v Prahe). Svoje príspevky publikoval aj v Genealogicko-heraldickom 
hlase. Výsledky jeho bádateľských úsilí sú uložené v archíve SGHS. 
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Dostávam se ve druhém čísle V. ročníku (1995) k svému dalšímu príspevku - o ko
rešpondenti Charlesa Gabriela de Baddy s jeho sestŕenicí Louisou, hrabénkou Pole-
reckou, která tvorí dojemnou noblesní kapitolu nevlastních potomkú rodu Badovcú 
a Polereckovcú. Nad nedostatečnou korektúrou tohoto mého článku, která zpúsobila 
radu chyb a nepresností i nad ztrátou zapújčených, pro mne nenahraditelných foto
grafií, mávnu dnes již nostalgicky rukou. 

Skončením ročníku 2001 dochází ke zméné patróna. Končí era MS a nastupuje Slo
venská národná knižnica. Zatím je príliš krátka doba na hodnocení, ale verím, pokud 
hybnými pákami búdou lidé typu Sišmiše, Ďurišky, Žiláka, Ing. Alexy a dalších obé-
tavcú, není treba mít o osud slovenských genealogú a heraldiku obavy. 

„Veľvyslanec" SGHS v Prahe - pán Badá počas 
prvého stretnutia Badovcov a Polereckovcov 
v Martine, ktoré sa konalo pod hlavičkou 
Genealogicko-heraldického klubu Miestneho 
odboru Matice slovenskej v Martine. 
Foto: H. Rusnáková. 

Podlé mého životního kréda i mé manželky „máme radost, když múžeme udélat ra-
dost druhým" ujal jsem se již pfed lety funkce jakéhosí velvyslance slovenských gene
alogú a heraldiku v Cesku tím, že jsem účinné pomáhal a dosud pomáham pri propa-
gaci a distribuci materiálu slovenských kolegu. Tato má činnost má již svou tradici. 

Co fíci na záver? Nelituji času, který jsem ztrávil nad mým, téméŕ celoživotním 
koníčkem. Prines! mne hodné radosti, poučení i napétí a pomáhal mi také pfekoná-
vat kritická období. Po víceméné šťastných dvaceti letech samostatné společné re
publiky, nasledovala nelehká dlouhá období nacismu a komunismu, která jsem ve 
zdraví a se ctí prečkal, takže jsem se mohl koncern roku 1989 každému bez zardéní 
podívat do očí. Lituji jen, že se pri mých 84 letech již pŕipozdívá, že toho mám mno-
hem víc za sebou, než pfed sebou, že sotva budú moci splnit všechny své plány a dŕí-
ve nebo pozdéji se budú na tu naši česko-slovenskou nudličku dívat již jen z pomy-
slné výšky a sledovat, jak to ti, ktefí pŕicházejí po nás, délají... 

Praha, červeň 2002 
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Z MOJICH SPOMIENOK NA ZAČIATKY 
SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ SPOLOČNOSTI 

Zdenko Ďuriška* 

Kolega a priateľ Milan Šišmiš ma oslovil s prosbou, aby som napísal niekoľko spo
mienok na založenie a začiatky činnosti našej spoločnosti. Priznám sa, že ma trochu 
zaskočil, veď sa ešte necítim zrelým na písanie memoarov. Bol však neodbitný, a tak 
som začal predsa len o tom uvažovať. 

Aké spomienky?! Čo napísať?! Už si ani presne neviem spomenúť, kedy som sa s Mi
lanom Šišmišom stretol prvý raz. Bolo to bezpochyby niekedy koncom osemdesiatych 
rokov, keď som ešte pracoval v Literárnom múzeu Matice slovenskej a za sebou mal 
desaťročie múzejníckej praxe. Našli sme spoločnú reč, veď bol nadšeným genealógom 
rodu Holubyovcov a aj mňa genealógia zaujímala od mladosti. Dostal som sa k nej, 
ako vari väčšina genealogov, prostredníctvom výskumu minulosti vlastnej rodiny 
a v tom čase som sa pokladal ešte len za začínajúceho amatéra. V súvislosti s mojou 
pracovnou náplňou som sa síce stále viac ponáral aj do minulosti starých martinských 
rodín, no nepomýšľal som na to, že by som sa tejto ušľachtilej činnosti raz mohol ve
novať aj profesionálne. Pred rokom 1989 to ani dosť dobre nebolo možné. 

A do toho sa odrazu objavil Milan Šišmiš. Jeho meno mi nebolo celkom neznáme, 
poznal som jeho otca - i keď vtedy ešte nie osobne. Medzi múzejníkmi ho spomína
li ako veľmi zanieteného a nadšeného pracovníka Trenčianskeho múzea, ktorý niko
mu nedal pokoja, kým nesplnil, čo od neho chcel. Samozrejme, v dobrom zmysle slo
va. No a syn nie je iný. Od začiatku mal plnú hlavu plánov ako rozbehnúť a organi
zovať heraldický a genealogický výskum, a najmä, založiť genealogicko-heraldickú 
spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Stretli sme sa párkrát na dlhých chodbách novej budovy Matice slovenskej, do 
služieb ktorej vstúpil aj on, a vždy bola reč o genealógii. Potom ešte odišiel spozná
vať svet a na vojenčinu a tam mal asi dosť času, pretože aj z vajnorských kasární cho
dili listy s plánmi súvisiacimi s genealógiou a heraldikou. Spojencov našiel najmä na 
Členskom ústredí Matice slovenskej obnovenom po roku 1989, ktoré pochopilo, že 
dovtedy zaznávaná a potláčaná vedná disciplína môže byť pre matičiarov mimoriad
ne atraktívna. 

Toto matičné pracovisko a najmä jeho riaditeľ dr. Cyril Žuffa, podporovali zakla
danie genealogicko-heraldických klubov pri miestnych odboroch, ktoré vznikali ako 
huby po daždi. Všade sa našli ľudia, ktorí pátrali po vlastných predkoch a chceli si 

* Zdenko Ďuriška (nar. 19. 6. 1957) je odborným pracovníkom Národného biografického 
ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Publikoval rad genealogických štúdií, 
venovaných najmä rodinám, ktorých členovia aktívne zasiahli do slovenského národného 
hnutia v 2. polovici 19. a na začiatku 20. storočia. Viaceré z nich vyšli v Genealogicko-
heraldickom hlase. V rokoch 1991 - 1993 bol členom revíznej komisie, 
1993 - 1999 hospodárom a od r. 1999 je podpredsedom SGHS. 

< 16 



Navonok rezervovaný, vnútri však vždy kamarátsky. Zdenko Ďuriška (vpravo) počas stretnutia 
Halašovcov, 17. 11. 1993 v priestoroch Slovenského národného literárneho múzea v Martine. 
Foto: H. Rusnáková 

vymieňať skúsenosti. Počiatočná eufória a nadšenie sa síce väčšinou po čase vypari
li, no aj tak by stálo za úvahu zmapovať pôsobenie týchto klubov. Martinský bol za
ložený medzi prvými.1 Ja, priznám sa, som sa na adresu spoločnosti vyjadroval dosť 
rezervovane. Nemal som „spolkarskeho ducha" v krvi, myslel som si, že ak ma niečo 
zaujíma, môžem to robiť aj bez toho, aby som bol niekde organizovaný a hlavne -
v predchádzajúcom období som sa usilovne snažil vyhýbať členstvu a nedajbože 
funkciám vo všelijakých zväzoch či dokonca stranách (ktorých nebolo až tak veľa). 

Milan bol pravým opakom. Vtedy bol ešte nadšeným genealógom „na plný úväzok" 
a moje reči a námietky vôbec nebral vážne. Ešte pred návratom do Martina začal pri
pravovať genealogické a heraldické prednášky, ktoré sa potom skutočne aj konali. Za
čali, myslím, ešte pred založením Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 
na pôde miestneho odboru Matice slovenskej. Na samom začiatku bola prednáška 

1 Genealogicko-heraldický klub Miestneho odboru Matice slovenskej v Martine, založený 
v októbri 1990 v Martine bol prvým z GH-klubov, ktoré vznikli v členskej základni Matice 
slovenskej. Pretože pôsobil v rámci MO MS v Martine, ktorý mal rôzne sekcie, zvykol sa 
niekedy nazývať aj genealogicko-heraldickou sekciou MO MS v Martine. Nemal vlastnú 
právnu subjektivitu, orientoval sa na prednáškovú činnosť a pôsobil do konca 90-tych rokov 
(keď organizátori usúdili, že bude účelnejšie venovať svoje sily práci v SGHS). Pozn. zost. 
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prof. Jozefa Nováka o štátnom znaku a po nej prišla na rad genealógia. Prvá predná
ška z tejto oblasti bola venovaná slávnemu turčianskemu zemianskemu rodu Košú-
tovcov a hlavnými aktérmi boli kolegovia Pavol Parenička a Ľúbo Jankovič. Kinosála 
matičnej novostavby na Hostihore sa naplnila genealógmi, Košútovcami, ale aj zve
davcami na čosi nové. 

Nasledovali úspešné podujatia venované Zátureckovcom a Makovickovcom. Na 
prvom z nich sa opäť zišiel výkvet turčianskeho zemianstva. Aj na prednáškach ve
novaných Makovickovcom kinosála ešte praskala vo švíkoch, no už tak trochu pod
fukom. Milan totiž vymyslel, že toto podujatie by mohlo propagovať vegetariánsky 
spôsob života, k vyznavačom ktorého patrili niektorí Makovickovci a aj on sám, 
a s pomocou svojich priateľov - vegetariánov pripravil ochutnávku vegetariánskych 
jedál. Myslím, že mnohí sem vtedy prišli viac kvôli žalúdku a „vyšším ideám" ako zo 
záujmu o významnú rodinu Makovickovcov.2 

Takéto prednášky sa potom konali skoro s dvojmesačnou periodicitou. V tom ča
se sme už boli s Milanom kolegami v Biografickom oddelení Matice slovenskej, ktoré 
tiež podporovalo tieto aktivity, a tak som sa na ich príprave trochu podieľal i ja. Cho
diť s ruksakom po všetkých zastávkach mestskej hromadnej dopravy a vylepovať po
zvánky som odmietol, to zostalo vo výlučnej Milanovej kompetencii. Ale aj bez toho 
zostalo ešte dosť roboty. Zvyčajne bolo potrebné na podujatia pripraviť výstavky 
a miestnosť, najmä nanosiť stoličky. Najlepšie z opačného konca budovy. Čím viac 
bolo roboty, tým viac sa rátala obetavosť. No a keďže by bolo bývalo neslušné poslať 
zúčastnených domov hneď po prednáške, podujatia končili posedeniami pri čaji a su
šienkach spojenými s neformálnymi besedami na načaté témy. 

Takto to trvalo niekoľko mesiacov, či dokonca rokov. Potom prišli aj iné povin
nosti a záujmy a okrem toho sme odrazu zistili, že atraktívne témy sa vyčerpali a zá
ujemcov bolo čoraz menej. Skrátka, zovšedneli sme. Dôležité však bolo, že sa o nás 
vedelo. 

Ale odbočil som od hlavnej témy. Milan dokázal zoskupiť a pre myšlienku zalo
ženia spoločnosti nadchnúť viaceré významné osobnosti, z Bratislavy najmä prof. Jo
zefa Nováka, Lacka Vrtela, Romana Zelenaya, Ing. Zdenka Alexyho, z Matice sloven
skej Cyrila Žuffu a ďalších. Zabezpečil aj náležitú publicitu a napokon sme spoloč
nosť s veľkou slávou založili na zakladajúcom valnom zhromaždení 26. 10. 1991. 
Boli to slávnostné chvíle a keď sa pod taktovkou skúseného Romana Zelenaya začala 
diskusia o stanovách spoločnosti, cítili sme sa temer ako v parlamente. 

Mne sa ušla vážna úloha zapisovateľa. Ako vari všetci, ktorí sa na založení spo
ločnosti zúčastnili, bol som zvolený do výboru. Milan mi pridelil funkciu člena do
zorného výboru, do ktorej ma - čuduj sa svete - aj zvolili. 

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť bola teda založená a začala úspeš
ne pôsobiť. Ale o tom nech už píšu iní. 

2 Autor tohto príspevku je jej potomkom. Nedávno, po mnohých rokoch práce, zavŕšil svoje 
výskumy spísaním jej dejin. Pozn. zost. 
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MOJE HERALDICKO GENEALOGICKÉ REMINISCENCIE 

Ľubomír Jankovič* 

Necítim sa byť takým pamätníkom, ktorého spomienky a reminiscencie na činnosť 
našej spoločnosti budú tvoriť zlatý fond klasikov našich vedných disciplín. Napriek 
tomu som však neskromne hrdý a vďačný za to, že som mohol medzi nimi študovať, 
pracovať, pôsobiť a svojou mierou prispieť do spoločného diela. 

Moje prvé kontakty s osobnosťami slovenskej heraldickej vedy sa odohrali v lete 
roku 1979 pri prijímacích skúškach na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pre odbor 
archívnictvo. Komisiu vtedy tvorili doc. Jozef Novák, doc. Darina Lehotská a Dr. Le-
on Sokolovský. Udiala sa jedna milá príhoda. Pamätám sa veľmi dobre, keď jeden 
z mojich kolegov, nových uchádzačov a potenciálnych archívnych vedcov dostal 
otázku: „Čo je to heraldika, pán kolega?" On bez prípravy odpovedal: „Náuka o he
rectve." Pre mnohých to bolo konštatovanie zábavné, pre niekoho „objavné", odváž
ne i neslýchané. Každý z nás si však v podvedomí niesol heraldiku ako disciplínu, 
ktorá je zaujímavá, mnohorozmerná, spájajúca vedu a dejiny s umením i pôsobením 
konkrétnych rodov a osobností. 

S pribúdajúcimi semestrami sme prirodzene o heraldike i genealógii počuli stále 
viac z podania renomovaných osobností, vedcov i študentov vyšších ročníkov. Ne
sporným vrcholom však boli prednášky doc. Nováka o štátnom znaku, o mestských 
erboch, o jeho výskumoch a pátraniach na hrade Krásna Hôrka i témach, ktoré cha-
rizmatickosť heraldiky a genealógie ohromne umocňovali. Tu niekde sa rodil aj môj 
hlbší osobný záujem o heraldiku ako umenie, zvlášť erbové miniatúrne maliarstvo, 
ktoré malo priamy súvis so stredovekou knižnou maľbou. To ovplyvnilo aj výber té
my mojej diplomovej práce a prvé publikačné aktivity na stránkach časopisu Mú
zeum a Slovenskej archivistiky. 

Prišli aj prvé príležitosti a možnosti prezentovať výsledky mojej práce na Mora
ve a v Čechách. V druhej polovici 80-tych rokov sa vďaka kontaktom doc. Nováka roz
vinula aj moja spolupráca s českými a zvlášť moravskými heraldikmi, predovšetkým 
Dr. Tomášom Krejčíkom a Dr. Karlom Múllerom, ktorí venovali pozornosť problema
tike miniatúr erbových listín a ich výzdobe. V tomto období sa konali aj dve ostrav
ské „setkání" heraldikov a genealógov (1986 a 1989), na ktorých som mal možnosť vy
stúpiť a zároveň spoznať osobne predstaviteľov českej, poľskej i rakúskej heraldiky 
a genealógie. No nielen ich. Znie to možno paradoxne, ale v Ostrave som po prvýkrát 

- Ľubomír Jankovič (nar. 20. 6. 1960) bol v čase založenia SGHS pracovníkom Oddelenia 
ochrany a správy fondov Matice slovenskej. V súčasnosti pracuje v Národnom 
bibliografickom ústave Slovenskej národnej knižnice v Martine, je predsedom Slovenského 
výboru pre program Pamäť sveta UNESCO (pôsobiacom pri Ministerstve kultúry SR). Od r. 
2003 prednáša dejiny knižnej kultúry na Žilinskej univerzite. Je autorom početných na 
heraldiku, heraldický exlibris a knižné značky zameraných článkov a štúdií a je aj úspešným 
hudobným skladateľom a interpretom. Vo výbore SGHS pôsobil od založenia SGHS do r. 2001 
a spolupracuje s ním aj v súčasnosti. 
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Hľadajúca duša: Ľúbo Jankovič na 
nábreží Temže (Londýn, jeseň 1990). 
Obal štúdiovej demo-nahrávky jeho 
prvých pôvodných skladieb, ktoré sa 
dnes hrajú v mnohých slovenských 
rádiách. Fotografia vznikla 
počas genealogicko-heraldickej 
i Ľubovej muzikanskej „expedície" do 
Veľkej Británie. 
Podkladové foto: M. Šišmiš. 

stretol popri doc. Jozefovi Novákovi a Dr. Lacovi Vrteľovi aj ďalších Slovákov, ktorých 
mená budú nesporne trvalo rezonovať v príslušných vedných disciplínách. Išlo o Dr. 
Romana Zelenaya a Ing. Zdenka G. Alexyho. 

Myslím si, že stretnutia slovenských heraldikov a genealógov v Ostrave, ich prí
spevky, námety, diskusie v kuloároch i pri vínku boli katalyzátorom i predzvesťou 
ambície, sna i cieľa, ktorý koncom osemdesiatych rokov začal prakticky napínať 
s takmer nadľudskou, heroickou aktivitou Milan Sišmiš. Spomínam si na naše prvé 
stretnutia na pôde Katedry česko-slovenských dejín a archívnictva FFUK v Bratislave, 
na prvé martinské aktivity spojené so vznikom Slovenskej genealogicko-heraldickej 
spoločnosti i na prácu spojenú s obnovou matičnej i štátnej symboliky. 

Osobitnú kapitolu predstavujú moje spomienky na Šišmišom podnietenú a orga
nizovanú heraldickú expedíciu do Londýna, prehliadku College of Arms, stretnutie 
s britským kráľovským heroldom Sirom Chesterom Chesshyreom, i rokovania v lon
dýnskych genealogických združeniach. To už boli udalosti, ktorými na nás dýchol 
heraldický a genealogický svet. 

Môj osobný i odborný záujem po roku 1989 začala profilovať nová téma, blízka 
heraldike i genealógii. Išlo o problematiku knižných značiek - predovšetkým heral
dického exlibrisu a supralibrosu, ktorú som sa v spolupráci s vydavateľskými a pub
likačnými možnosťami našej spoločnosti snažil prezentovať v článkoch a štúdiách, 
i tematických výstavách. Spoločnosť sa v polovici 90-tych rokov prezentovala už aj 
touto formou. 

Spomínam si na jedinečnú atmosféru prípravy expozície o slovenských mest
ských a obecných znakoch i vexilách v hlavnom meste Poľska - Varšave (1995) i na 
trenčianske podujatie, ktoré prebehlo o rok neskôr. Myslím, že tieto i následné po
dujatia SGHS zvýšili spoločenskú i vedeckú a profesionálnu odbornú prestíž našich 
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snažení. Som úprimne rád i zároveň hrdý na to, že som k tomu svojím dielom mohol 
prispieť, že som mohol a môžem spolupracovať s osobnosťami, ktorých prácu a po
stoje si vážim odborne i ľudsky. 

Teší ma a oceňujem aj to, že v spoločnosti vždy vládol duch otvorenosti, vnútor
ného demokratizmu, spolupráce a spolupatričnosti, symbiózy rôznych generácií 
i špecializácií. Myslím si, že odrazom toho sú aj výsledky a dosah práce spoločnosti 
- mnohotematický, mnohorozmerný, vedecký i popularizačný, didaktický i motivujú
ci. Zostáva mi len poželať jej, jej vedeniu i všetkým jej členom, mnoho dobrých ro
kov v novom decéniu, storočí i tisícročí. 
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Z MOJICH STRETNUTÍ A SPOMIENOK 

Viliam Kišš* 

Som hrdý, že môj starý otec Michal Kišš patril medzi zakladajúcich členov Matice 
slovenskej. Som hrdý, že pred desiatimi rokmi som sa stal aj ja zakladajúcim členom 
- Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej v Martine. 
K tomuto aktu, k tomuto medzníku mojej samovzdelávacej činnosti viedla dlhá cesta. 

Písal sa rok 1982. Jeho začiatkom, v zimných mesiacoch, začal som čítať a triediť 
staré rodinné listiny a listy z pozostalosti môjho starého otca Michala Kišša (1846-
1927), učiteľa a národného buditeľa, ale aj z rodičovskej pozostalosti. Staršie z nich, 
latinské a mnohé i 200-ročné, som si nechal preložiť. Ich obsah, ako i spomienky na 
rozprávanie, ktoré som počul ako chlapec, vnukli mi myšlienku zostaviť rodokmeň 
mojich predkov a zachovať čo-to o nich pre našich potomkov. Musím podotknúť, že 
ako genealóg-amatér mal som iba nejasnú predstavu, ako sa takáto práca robí. Spo
čiatku som iba zháňal rôzne údaje o jednotlivých členoch rodiny, postupujúc sme
rom do minulosti. Navštevoval som obce, kde žili moji predkovia, vyhľadával me
novcov. Na týchto cestách navštívil som aj múzeum v Trenčíne, kde bol riaditeľom p. 
Dr. Milan Sišmiš. Poskytol mi vzácne údaje o našej rodine, ako aj o jednom z báda
teľov rodín bývalej Trenčianskej župy p. Dr. Romanovi Zelenayovi. Dal mi jeho adre
su v Bratislave. 

Po návšteve a zoznámení sa s Dr. Zelenayom sa mi doslova otvorili oči. Obozná
mil ma s tým, kde mám hľadať, čomu mám venovať pozornosť, upozornil na omyly 
v práci. Poskytol mi názvy publikácií, v ktorých by som mohol nájsť podklady k ďal
ším výskumom. Vždy, keď som nevedel, ako postupovať ďalej, vyhľadal som ho v Bra
tislave a obral o niekoľko hodín súkromia. Vždy som odchádzal od neho s novými ve
domosťami o tom, ako ďalej. Jemu ďakujem, že ma zasvätil do genealogickej a heral
dickej práce. A potom sa stal predsedom našej genealogicko-heraldickej spoločnosti. 

Raz v noci v prvej polovici roku 1993, okolo 23. hodiny mi zazvonil telefón. Vo
lal ma už ako predseda Snemovne národov z Prahy, pozýval na stretnutie do Štátne
ho oblastného archívu v Bytči. Objavil tam pečate našej rodiny na listinách a chcel 
ma s nimi oboznámiť priamo v mieste uloženia. Samozrejme, neváhal som. Krátko na 
to sme sa stretli ešte na sympóziu v Častej-Papierničke. A potom už prišiel onen tra
gický 1. november 1993, kedy zahynul. 

V polovici novembra 1993 konalo sa v Martine valné zhromaždenie Slovenskej ge
nealogicko-heraldickej spoločnosti, na ktorom bol za nového predsedu našej spoloč-

* Viliam Kišš (nar. 16. 2. 1928), učiteľ žijúci na dôchodku v Hodruši-Hámroch, patrí 
k dlhoročným členom a priaznivcom SGHS, k ľuďom, ktorí s veľkým záujmom sledovali jej 
vznik a jej doterajšie aktivity. Venuje sa genealógii Kiššovcov a spríbuznených rodov, ako aj 
rôznym regionálno-historickým témam. Svojimi aktivitami inšpiroval mnohých ďalších 
priaznivcov genealógie. Zapojil sa do viacerých súťaží SGHS a publikoval aj v Genealogicko-
heraldickom hlase. Výsledky jeho bádateľskej práce sú uložené v archíve SGHS. 
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nosti zvolený p. Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc, prvý muž slovenskej heraldiky a ge
nealógie. Stretnutia s ním boli a dodnes sú pre mňa nezabudnuteľným zážitkom. Pr
výkrát sme sa stretli ešte v začiatkoch môjho pátrania po predkoch. 

V Univerzitnej knižnici v Bratislave som sa dostal ku knihe Wappenbuch des 
Adels von Ungarn od J. Siebmachera. Aké bolo moje prekvapenie, sklamanie a zhro
zenie súčasne, keď som zistil, že práve tú stranu, ktorá bola pre mňa dôležitá, nie
kto čistým rezom žiletkou odrezal. V rozhorčení obrátil som sa na službukonajúcu 
pracovníčku študovne, ktorá ma poslala za riaditeľom knižnice. Ten mi so zhovieva
vým úsmevom povedal, že, žiaľ, aj s takými bádateľmi sa stretávajú. Povedal mi však 
aj čosi iné - aby som zašiel na Univerzitu Komenského, za profesorom Novákom. 
Hneď som sa tam vybral. Dodnes ma udivuje tá úžasná ochota pomôcť, a akou som 
sa vtedy u profesora Nováka stretol. Keď som mu rozpovedal, čo sa mi prihodilo, bez 

Stretnutie spriaznených svetov. Roman Zelenay (vľavo) v rozhovore s p. Viliamom Kiššom 
(počas 3. matičného stretnutia genealógov a heraldikov 24. 10. 1992 v Martine). 
Foto: H. Rusnáková. 

ďalších rečí a skúmania mojej totožnosti, vybral uvedenú knihu z príručnej knižni
ce, elegantným spôsobom, s úsmevom jemu vlastným vtlačil mi ju do rúk a povedal, 
že za rohom univerzity je obchod, kde robia xerokópie a potom aby som knihu vrá
til sekretárke, lebo on musí ísť prednášať. A potom sme sa krásnych 6 rokov stretá
vali na podujatiach Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. Jeho prednášky 
boli pre mňa príťažlivým žriedlom vedomostí a nových poznatkov. 
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Spomínané stretnutia a neskôr podujatia a aktivity Slovenskej genealogicko-he-
raldickej spoločnosti mi pomohli nájsť vhodnú náplň života v mojom, teraz už po
kročilom dôchodkovom veku. Som vďačný za to, že prispeli a prispievajú k zachova
niu mojej duševnej sviežosti. 

Za svojej mladosti som žil v tesnej blízkosti biskupa Samuela Zocha. Bol to zo
stavovateľ memoranda z 30. októbra 1918, ktorým sa Slovenská národná rada a Slo
váci prihlásili k životu v spoločnom štáte s Čechmi. Neskôr, ako študent, som s pros
bou o autogram oslovil československého diplomata, veľvyslanca Štefana Osuskeho, 
muža, ktorý podpísal Trianonskú zmluvu s Maďarskom. K týmto postavám, ktoré tvo
rili naše dejiny a ktoré som osobne poznal, vo svojich myšlienkach pripájam aj 
dvoch našich, dnes už bývalých predsedov Slovenskej genealogicko-heraldickej spo
ločnosti. 

A spomínam na všetkých štyroch s obdivom a úctou. 

Hodruša-Hámre, 3. 6. 2002 
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MOJICH DESAŤ ROKOV V SGHS 

Jana Kurucárová* 

Pri profesii archivára mám ku genealógii a heraldike veľmi blízko. Z praxe po
znám úskalia genealogického výskumu i rôznorodosť a často i náročnosť štúdia ar
chívnych prameňov. Viac rokov som bola vedúcou študovne Štátneho oblastného ar
chívu v Bytči, preto dôverne poznám aj „genealogické" požiadavky, predstavy i pro
blémy bádateľov. 

S optimizmom som preto v roku 1991 privítala ideu založenia Slovenskej genea-
logicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej ako dobrovoľného združenia 
záujemcov o genealógiu, heraldiku a príbuzné disciplíny. Videla som v nej priestor, 
ktorý umožní aj laickým genealógom prezentovať svoj výskum, svoje práce, ktoré 
v mnohých prípadoch dosiahli veľmi dobrú úroveň, priestor na výmenu skúseností 
a konzultáciu problémov. Veľmi príťažlivá bola pre mňa aj myšlienka spolupráce s or
ganizáciami podobného zamerania a osobitne s krajanskými spolkami v zahraničí. 
Myslím, že podobne ako ja, všetci členovia uvítali aj zrod periodika Genealogicko-he-
raldický hlas. 

Na zakladajúcom zhromaždení som bola zvolená za člena výboru. Zo začiatku 
som „fungovala" ako zástupca štátnych oblastných archívov na Slovensku. K mojim 
prvým úlohám patrila príprava zoznamu šľachtických písomností v oblastných ar
chívoch, ktorá mala vyústiť do ich súpisu, počítačového spracovania a lepšieho sprí
stupnenia bádateľskej verejnosti. Potom nasledoval prieskum súpisov obyvateľov 
z roku 1870 v jednotlivých štátnych archívoch... (žiaľ, tieto projekty, ktoré inicioval 
ešte nebohý R. Zelenay sa nám nepodarilo dotiahnuť do konca - pozn. red.). Počet za
sadnutí výboru a počet úloh rástol, spoločnosť organizovala mnohé podujatia, rieši
la problémy so začlenením do Matice slovenskej... Na mnohých z nich som sa podie
ľala, resp. bola ich svedkom. Som rada, že som mohla prispieť k príprave príručky pre 
genealógov, Paleografickej čítanky... 

Veľmi ma tešilo a teší najmä to, že sa výsledky práce spoločnosti odrazili a odrá
žajú aj na každodennom živote nášho archívu. Boli a sú to predovšetkým bádatelia, 
ktorých môžem vďaka spoločnosti vítať u nás ako starých známych. Niektorým sme po
skytli informácie o možnostiach ďalšieho štúdia, keď už vyčerpali všetky dostupné 
matričné údaje, pomohli pri hľadaní rodových erbov a pod. Mnohí záujemcovia o ge
nealógiu získali vďaka stretnutiam spoločnosti informácie a skúsenosti, ktoré im uľah
čili prácu s archívnym materiálom. Pre mňa osobne najkrajším zážitkom bola návšteva 
účastníkov Letnej školy praktickej genealógie v roku 1997 v našom archíve. To popo
ludnie strávené v priestoroch Sobášneho paláca bytčianskeho zámku malo neopakova-

* Autorka (nar. 28. 2. 1957) je riaditeľkou Štátneho (bývalého Štátneho oblastného) archívu 
v Bytči. Vo výbore SGHS pôsobi od založenia spoločnosti v r. 1991. Podporila a aktívne sa 
zúčastnila na rade projektov SGHS. 
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teľnú atmosféru. Ukážky archívnych dokumentov vyvolali nefalšovaný záujem o štú
dium v archívoch a podnietili viaceré zaujímavé rozhovory. Mnohí z účastníkov letnej 
školy neskôr navštívili náš archív ako bádatelia, resp. dostali sa s nami do písomného 
styku. Niektorí dokonca zorganizovali zo svojich pracovísk exkurzie do nášho archívu. 
Boli sme radi, že na základe aktivít spoločnosti našli cestu k nám študenti, v snahe zis
tiť pôvod svojej rodiny, ale aj tí, ktorí sa rozhodli zapojiť do projektu prepisu náhrob
ných nápisov. 

Myslím si, že práve toto je dobrým vysvedčením celej spoločnosti, resp. jej výbo
ru, na tomto najlepšie vidieť konkrétne plody jej práce. 

Počas celej doterajšej činnosti spoločnosti som bola členkou jej výboru. Nie vždy 
aktívnou (nepodarilo sa mi zúčastniť na všetkých zasadnutiach), ale verím, že svojou 
troškou som prispela k dobrým výsledkom, ktoré SGHS dosiahla. Verím, že táto 
spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Želám nám všetkým do najbližších (aspoň 
ďalších desiatich) rokov pevné zdravie a veľa bádateľských úspechov! 
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O SPOLUPRÁCI MEDZI SLOVENSKOU GENEALOGICKO-
HERALDICKOU SPOLOČNOSŤOU A MEDZINÁRODNOU 
ČESKOSLOVENSKOU GENEALOGICKOU SPOLOČNOSŤOU 

Paul Makousky' 

Prvými krokmi k nadviazaniu našich kontaktov s Maticou slovenskou a jej zlož
kami boli 2 listy - prvý z 28. januára 1991 signovaný PhDr. Cyrilom Žuffom, riadite
ľom Členského ústredia MS (napísaný pod hlavičkou Matice slovenskej, Genealogic-
ko-heraldickej sekcie'), druhý z 31. 1. 1991 napísaný p. Zuzanou Lagovou z oddele
nia medzinárodnej výmeny dokumentov Slovenskej národnej knižnice v MS. Obaja 
navrhovali vzájomnú výmenu periodík. 

Výmena začala v r. 1991 jarným vydaním časopisu Naše rodina a prvým číslom 
Genealogicko-heraldického hlasu z toho istého roku. K listu z 23. septembra 1991 
(opäť signovanom Dr. Cyrilom Žuffom), bolo pripojených 12 výtlačkov Genealogicko-
heraldického hlasu s uvedením, že 2 sú venované knižnici CGSI a 10 účastníkom nad
chádzajúcej 2. genealogickej a kultúrnej konferencie, ktorú CGSI práve pripravovala. 
Výmena periodík medzi našimi organizáciami pokračuje dodnes. V súčasnosti posie
lame do Martina 3 výtlačky Našej rodiny - 2 do Slovenskej národnej knižnice a 1 do 
knižnice SGHS. 

Primárnou kontaktnou osobou z Matice slovenskej, resp. zo Slovenskej genealo-
gicko-heraldickej spoločnosti bol pre nás roky Milan Šišmiš. Poznal sa s Duncanom 
Gardinerom z výboru našej spoločnosti. 

D. Gardiner v r. 1992 zaradil do úvodného čísla našej Ročenky, ktorá vtedy zača
la vychádzať, jeho článok „Genealogical Research in Slovakia: A Short History". Ro
čenka vyšla v októbri 1993. Na Dr. Gardinerov návrh potom CGSI pozvala M. Šišmiša 
aj na svoju konferenciu organizovanú v r. 1995 v Countryside (Chicago), Illinois. Mi
lan tu vtedy predniesol 3 prednášky: Genealogické strediská na Slovensku, Matica 
slovenská - včera a dnes a Slovenská spoločnosť na prelome storočí.2 

V r. 1996 naša spoločnosť asistovala pri jeho pobyte v USA počas 3. medzinárod-

Paul Makousky je členom výboru CGSI a redaktorom jej periodika Naše rodina. Prispel 
k rozvoju stykov medzi SGHS a CGSI, najmä od polovice 90-tych rokov (v tomto období nás 
aj osobne navštívil v Martine na Hostihore). Publikuje články so zameraním na genealogický 
výskum českých a slovenských krajanských rodín. Jeho korenie siahajú na Moravu 
a možno na Kysuce. 
1 Označenie Genealogicko-heraldická sekcia Členského ústredia Matice slovenskej malo 
navodiť predstavu formálne i reálne jestvujúceho oddelenia v Matici slovenskej (kvôli ľahšej 
komunikácii s partnermi a vystupovaniu navonok). Hoci tu bol istý nábeh na jeho vytvorenie 
(Členské ústredie viedlo v tom čase napr. evidenciu vznikajúcich genealogicko-heraldických 
klubov, do vzniku SGHS väčšina genealogický a heraldicky orientovanej korešpondencie 
odchádzala cez toto pracovisko, ktoré dokonca začalo vydávať Genealogicko-lieraldický hlas 
- predtým ako sa stal orgánom SGHS), takéto pracovisko tu nevzniklo. 
2 Ich obsahy boli publikované v Proceedings of tne 5th Czechoslovak Genealogical / Cultural 
Conference (St. Paul, Minnesota, CGSI 1995) 
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nej konferencie Federácie východoeurópskych rodinno-historických spoločností 
v Minneapolis, Minnesota. Jeho hostiteľmi boli manželia Jeŕry a Mary Parupskovci. 
Milan vtedy venoval CGSI niekoľko slovenských publikácií a rad príspevkov, ktoré bo
li uverejnené v Našej rodine.3 

V r. 1999 som M. Šišmiša požiadal o pomoc pri získavaní dvojzväzkových Dejín 
Slovákov v Amerike od Konštantína Čulena. Koncom leta avizoval, že SNK našla voľ
ný exemplár 1. zväzku Dejín Slovákov v Amerike, ktorý daruje CGSI. 

Na jar 2001 ma zase M. Sišmiš požiadal, aby som mu poskytol informácie o roz
voji a raste CGSI od jej začiatkov v r. 1988 a o jej vzdelávacích aktivitách medzi slo
venskými krajanmi. Využil ich v príspevku, ktorý odznel na konferencii v Českej re
publike a v anglickom preklade aj v našej Ročenke.4 

V tom istom roku som ho ako predseda organizačného výboru požiadal, aby v no
vembri 2001 vystúpil na pripravovanej 8. CGSI konferencii v Pittsburghu v Pensylvá-
nii. Odporučil nám, aby sme na konferenciu pozvali Dr. Milana Beleja, zástupcu ria
diteľa Štátneho oblastného archívu v Prešove. Boli sme radi, že sa nám podarilo zís
kať takého dobre informovaného prednášajúceho. 

V poslednom období pripravujeme na vydanie anglický preklad Čulenových Dejín 
Slovákov v Amerike. Chceli sme získať o.i. biografické informácie, ako aj vhodné 
fotografie autora tejto publikácie. Na jeseň 2001 som preto M. Sišmiša požiadal, aby 
zistil, či sa nenachádzajú v Matici slovenskej. Milan vec prebral s riaditeľkou Archí
vu literatúry a umenia SNK p. Jarmilou Grafovou. Výsledkom bola zásielka 27 foto
grafií zo zbierok tohoto pracoviska. Po vydaní (niekedy v 1. polovici roku 2003), po
šleme výtlačky tejto publikácie aj do SNK a do knižnice SGHS. 

Tešíme sa aj na ďalšie roky vzájomnej spolupráce - so Slovenskou národnou kniž
nicou i so Slovenskou genealogicko-heraldickou spoločnosťou v Martine. 

1 Išlo o tieto články a materiály: Slovák cemeteries: valuable open-air databases. In: Naše 
rodina, Vol. 8, 1996, Nr. 3, p. 88-90, Pearls and curiosities from Slovák cemeteries. Tamže, 
s. 103, A cemetery in the Slovák press, p. 103, Slovák surnames: what they can telí a family 
historian. In: Tamže, Vol. 8, 1996, Nr. 4, p. 125, 128-130, Cemeteries with completed 
transcriptions of tombstones' inscriptions. In: Tamže, s. 153. 
4 Genealogical activities in Slovakia and Slovakia related foreign counlries. In: Ročenka, Vol. 
5, 2002, s. 12-17. 
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MÉ SETKÁNÍ SE SLOVENSKOU GENEALÓGIÍ A HERALDIKOU 

Vladimír Markl1 

Mé setkání se slovenskou genealógii a heraldikou se datuje ze 70. let 20. stôl., 
ovšem první osobní kontakt s pŕedstaviteli obou pomocných véd historických se 
uskutečnil až na 1. Celostátním setkání genealógii a heraldiku v Ostrave r. 1980. Od 
té doby byly tyto styky frekventovanejší a od r. 1986 k nim pfibyly i kontakty se slo
venskými heraldickými kreslíŕi. K bližšímu poznaní pŕispély i terminologické schúz-
ky konané pévážné v Olomouci, kde se již začalo naplno hovoŕit o nutnosti zfízení 
heraldické a genealogické společnosti na Slovensku. 

Zástupcovia moravských genealogicko-heraldických klubov Dr. Jiŕi L. Bílý z Brna a V. Markl 
z Ostravy na sympóziu v Častej-Papierničke (1993). Dr. Bilý začas pôsobil v politike, V. Markl 
neskôr našiel uplatnenie v banskom múzeu v Orlovej. Foto: Archív SGHS 

* Vladimír Markl (nar. 5. 5. 1941), pôvodným zamestnaním banský technik, dlhé roky patril 
k hybným pákam organizovanej genealógie a heraldiky v Českej republike, najmä v 80-tych 
rokoch. Bol predsedom Klubu genealógii a heraldiku v Ostrave, redaktorom jeho periodík 
(Listy KGHO, neskôr Orlice), organizátorom povestných ostravských stretnutí genealógov 
a heraldikov. Bol svedkom zrodu SGHS, jej aktívnym spolupracovníkom a priaznivcom. V r. 
1995 mu naša spoločnosť za túto spoluprácu, ako aj za zásluhy o rozvoj česko-siovenských 
vzťahov v oblasti našich disciplín udelila čestné členstvo. 
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Jednu z nejzajímavéjších diskuzí jsem zažil s dnes již nežijícím dr. Zelenayem ve 
Slavkové u Brna. Tam padlý i konkrétni návrhy na podobu a činnost budoucí organi-
zace. V precíznejší forme zaznély i v kuloárových besedách, kdy z „anonymity" vy-
stoupili takové osobnosti jako ing. Alexy a prof. Novák a to na IV. setkání genealógii 
a heraldiku v Ostrave.' To už do déní, díky jmenovanému prof. Novákovi, byli zata-
ženi tehdy začínající jeho žáci, dnes pracovníci institucí svým véhlasem pŕesahující 
hranice Slovenské republiky. K témto lidem se pridružilo nékolik dalších osobností 
slovenského kulturního života, takže byl dán podklad pro realizaci do té doby pou-
ze smelých snú. Za pár let byl na svété program Společnosti, který byl odlišný ve 
svých dúsledcích od programu obdobných organizací v nynéjší České republice. By-
ly to pro nás cesty neznáme a neprobádané, ovšem ve svých dúsledcích vedly k ná-
rústu členské základný, neboť daly prostor jak odborné, tak i laické verejnosti. 

Mél jsem a do dnešní doby mám tu čest navštévovat nékteré akce SGHS a to jak 
v Martine, Trenčíne, tak nakonec i v Častej-Papierničke, kde jsem pfi této príležitos
ti získal nékolik dobrých známych, sekterými udržuji tu více, či méné frekventova
ný písemný styk, kde si vymenujeme názory na nékteré problémy, které nás tíží. 

Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit akcí, které pŕispély, promiňte mi to slovo, ke 
„zviditelnéni" hlavné slovenské heraldické kresby a to i v dobách, kdy tato činnost 
nebyla zrovna vítána.2 Jsem hrdý i na to, že jsem mohl být u toho, když se formova
la Společnost a kdy jsem mohl poukázat na nékterá možná úskalí práce v tomto sdru-
žení a pfedat tak zkušenosti lidí, kteŕí se nemalou mérou zasloužili v té dobé o po
stavení a jméno Klubu genealogu a heraldiku v Ostrave.3 

Vaše Společnost slaví 10 let své činnosti, je to vék, kdy se zbavila detských ne
mocí a dostáva se do krásneho veku mladí. 1 toto období má svá úskalí a proto pŕeji 
jak vedení, tak všem členúm Společnosti, aby téch setkání s onémi úskalími bylo co 
nejméné, aby se darilo splnit všechna pŕedsevzetí a hlavné, aby se vytvoril takmer 
bezkonfliktní prostor jednak pro jednaní s nadŕízenými i partnerskými institucemi, 
jednak pro spolupráci mezi odbornou a laickou verejností, stejné jako téch dŕíve na-
rozených a generací nastupující. Pokud se splní tento predpoklad, pak véŕím, že slo
venská genealógie a heraldika si v krátke dobé vybuduje své suverénni postavení ne-
jen v Evropé, ale i za jej í hranici. 

1 Viac v recenzii zborníka z tohto podujatia v Genealogicko-heraldickom hlase, 4, 1994, č. 1 
s. 36-40. 
2 V. Markl výraznou mierou prispel k prezentácii slovenských heraldických výtvarníkov na 
výstavách Současná heraldická tvorba (Zlín 1986), Heraldická tvorba (Ostrava 1989) 
a Comenius en zijn tijd in het licht van de heraldjek (Moderne tsjechische en slowaakse 
heraldici stellen zich voor. Den Haag 1992). - pozn. red. 
1 O KGHO pozri viac v príspevku MARKL, V.: Klub genealógii a heraldiku v Ostrave. In: 
Genealogicko-heraldický hlas, 4, 1994, č. 1, s. 34-35 
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SPOMIENKY NA 10 ROKOV 
SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ SPOLOČNOSTI 

Jozef Markuš* 

Osobné spomínanie na desaťročie Slovenskej genealogicko-heraldickej spoloč
nosti (SGHS) ma trochu privádza do rozpakov. Najviac preto, lebo spomienky na 90. 
roky 20. storočia i na ich širšie časové okolie pokladám za svoju nesplnenú úlohu 
a povinnosť a plnenie tejto úlohy vlastne začínam touto síce dôležitou, ale predsa len 
parciálnou, genealogicko-heraldickou témou. 

Potrebu genealogicko-heraldického bádania som si ako predseda Matice sloven
skej uvedomoval predovšetkým takpovediac v objektívnej rovine. Pohyb „späť ku ko
reňom", ktorý nadobúdal priam celosvetový rozmer, potláčanie genealógie a heraldi-

Na stretnutí s predsedom Matice slovenskej Ing. Jozefom Markušom (tretí zľava). 
Sprostredkoval ho Dr. Cyril Žuffa (stojaci štvrtý zľava). Foto: M. Šišmiš. 

ky v slovenskej minulosti i ich (pomocný) význam pre mnohé vysoké národné a štát
ne ciele v prítomnosti a v budúcnosti posúval genealógiu a heraldiku v hierarchii 
dôležitosti nahor. Okrem toho, my Slováci ako národ vysťahovalcov do celého sveta 
sme viac ako mnohí iní genealogickými formami a cestami mohli posilňovať svetovú 
slovenskú spolupatričnosť a vzťah k Slovensku ako k pôvodnej vlasti. Pre Slovákov 

* Jozef Markuš, predseda Matice slovenskej. 
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v zahraničí genealógia je v mnohých prípadoch ešte významnejšia a potrebnejšia ako 
pre Slovákov zo Slovenska. O tom svedčí aj množstvo otázok a žiadostí, ktoré Mati
ca slovenská zo zahraničia dostávala a stále dostáva. Zdanlivo suché genealogické 
zápisy a schémy sú pre mnohých Slovákov žijúcich v zahraničí dvojnásobne vzrušu
júce, naplnené teplom nielen ich rodinného krbu a pôvodu, ale aj ich pôvodného ná
rodného domova. 

V subjektívnej rovine, ako človek narodený za hranicami Slovenska, som mal oso
bitne dobrý vzťah ako ku genealogickým skúmaniam, tak aj a najmä k heraldike, oso
bitne k národnej a štátnej, ktorá pre mňa od útleho detstva znamenala cenný a milo
vaný kúsok slovenskej vlasti. 

Ľudským činiteľom, ktorý ma ešte väčšmi primkol ku genealogicko-heraldickej 
spoločnosti, bol, žiaľ, predčasne zosnulý tajomník Matice slovenskej dr. Cyril Žuffa, 
ktorý sa s nadšením a zanietením angažoval v tejto veci. Z jeho iniciatívy došlo k ro
kovaniam medzi Maticou slovenskou a SGHS o spolupráci a o materiálnej pomoci Ma
tici SGHS (priestory, materiálna podpora, pomoc pri vydávaní Genealogicko-heraldic-
kého hlasu). Hovorili sme vtedy oficiálne i neoficiálne s viacerými predstaviteľmi 
SGHS, s viacerými slovenskými heraldikmi (J. Novák, M. Sišmiš, Z. Alexy, L. Vrtel', 
P. Kartous, L. Cisárik a iní). Nazdával som sa, že sme našli aj veľmi vhodnú vonkajšiu 
organizačnú formu, totiž tú, že sa SGHS stala zároveň vedeckým odborom Matice slo
venskej. Dodnes sa nazdávam, že to bola veľmi dobrá forma: neobmedzujúca auto
nómiu, slobodu SGHS a súčasne jej dávajúca (inštitucionalizované) väzby na celú Ma
ticu slovenskú a jej ústredie. 

Potom prišiel krok, ktorý nás prekvapil. Bez predchádzajúceho upozornenia SGHS 
rozhodla o tom, že prestáva byť pri Matici slovenskej a teda prestáva byť jej záuj
movým odborom. Bolo to v súvislosti s tzv. knižničným zákonom a tým, že pracov
né väzby so štátnou Slovenskou národnou knižnicou sa ukazovali ako intenzívne. Ná
sledne ma predstavitelia SGHS (L. Sokolovský a M. Sišmiš) na osobitnom rokovaní 
ubezpečili, že SGHS deklarovalo svoju vďačnosť za ústretovost' Matice slovenskej a za 
jej pomoc, ktorá, pravdaže, mohla byť - to už dodávam ja - v konkrétnych podmien
kach času a finančných tiesni len skromná. Súčasne predstavitelia SGHS prejavili svo
ju ochotu vzájomnú spoluprácu rozvíjať a predložili aj niektoré konkrétne projekty 
(prevažne edičnej) spolupráce. 

Nuž, v zásade toto je cesta do budúcnosti, aj keď jej konkrétnosti bude treba do
pracovať a dobrúsiť. Slovenská genealógia a heraldika ako problematika je spoločným 
záujmovým poľom SGHS aj Matice slovenskej. A to je najprirodzenejšia a najhlbšia 
základňa pre dlhodobú, ba dalo by sa povedať aj trvalú spoluprácu. 

Bratislava, 4. 2. 2003 
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GENEALOGICKÝ VÝSKUM V MATICI SLOVENSKEJ 
A V SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICI 

Augustín Maťovčík* 

Ak si pripomíname desiate výročie Slovenskej genealogicko-heraldickej spoloč
nosti, treba hádam spomenúť, že založenie tejto spoločnosti pri Matici slovenskej ne
bolo nijako náhodné. V Matici slovenskej v Martine pôsobilo viac odborných a vedec
kých pracovníkov, ktorí sa privátne venovali genealogickému bádaniu, hoci jeho vý
sledky pred rokom 1989 neboli také viditeľné (príkladom sú genealogické záujmy 
a výskumy Zdenka Ďurišku). 

Programovo genealogický aspekt výskumu sa stal súčasťou lexikografickej práce 
Biografického ústavu Matice slovenskej, založeného r. 1969. V tomto ústave sa od za
čiatku budovala biografická dokumentácia, ktorej súčasťou boli aj genealógie sloven-

Jeden z najskúsenejších lidrov niekdajšej 
Matice slovenskej. A. Maťovčík pri otváraní 
seminára Hroboňovci v slovenskej kultúre 
v r. 1994. Foto: H. Rusnáková 

ských dejateľov. O tieto genealogické podklady, čerpané hlavne z osobných dotazní
kov spisovateľov a národných dejateľov, ako aj z ďalších tlačených i rukopisných pra
meňov, sa opierali základné genealogické údaje v jednotlivých heslách Slovenského 
biografického slovníka, vydaného v 6 zväzkoch v Martine v rokoch 1986 - 1994. 

- Kultúrny a literárny historik, zástupca riaditeľa Slovenskej národnej knižnice, riaditeľ jej 
Národného biografického ústavu (v čase založenia SGHS toto pracovisko nieslo názov 
Biografické oddelenie Matice slovenskej). 
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O problematike dopĺňania genealogických údajov v heslách Slovenského biogra
fického slovníka referoval Z. Ďuriška na vedeckom seminári Stav a perspektívy bio
grafického a genealogického výskumu na Slovensku, ktorý usporiadal Biografický 
ústav MS v októbri 1991 (materiály vyšli v zborníku Biografické štúdie, zv. 20, Mar
tin 1993), kde konštatoval, že „úroveň genealogických údajov v Slovenskom biogra
fickom slovníku je zrkadlom genealogického bádania u nás." Práve zásluhou pracov
níkov Biografického ústavu (Z. Ďurišku, M. Sišmiša a ďalších) v priebehu tvorby 
jednotlivých zväzkov Slovenského biografického slovníka rozsah a úroveň genealo
gických údajov v tomto slovníku, ktoré sú mimoriadne náročné na čas a archívny vý
skum, sa neustále skvalitňovali. 

Okrem tejto slovníkovej práce viacerí pracovníci Biografického ústavu venovali 
osobitné biografické štúdie a príspevky jednotlivým slovenským osobnostiam, rodi
nám a rodom, boli to napr. genealógie rodiny Bobokovcov (M. Šišmiš), Štefana Krč-
méryho (Z. Ďuriška), Milá Urbana (A. Maťovčík), Galandovcov (Z. Ďuriška), Pavla Jo
zefa Šafárika (Z. Ďuriška - A. Maťovčík), Jozefa Cígera Hronského (A. Maťovčík), ale 
najmä precízne spracované genealogické štúdie Z. Ďurišku o rodoch Skyčákovcov, 
Gašparíkovcov, Štefanovičovcov, Stodolovcov, Bohúňovcov a ďalšie. Všetky tieto prí
spevky odzneli na vedeckých konferenciách a seminároch, organizovaných Biogra
fickým ústavom a boli uverejnené v jednotlivých zväzkoch zborníka Biografické štú
die. 

Z uvedených faktov vidieť, že genealogické bádanie je organickou súčasťou čin
nosti Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine a že 
dosiahnuté výsledky možno považovať za organickú súčasť genealogického výskumu 
v širších slovenských reláciách, o organizovanie a rozvoj ktorého sa v súčasnosti sta
rá Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť. 

Pri dnešnom malom jubileu tejto spoločnosti treba len vysloviť nádej a želanie, 
aby sme spojili individuálne či kolektívne bádateľské úsilia na poli genealogického 
bádania v domácich i medzinárodných reláciách v záujme ďalšieho rozvoja v minu
losti neuznávaného a zanedbávaného genealogického výskumu na Slovensku, voči 
ktorému máme veľa dlhov. 
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K NÁŠMU JUBILEU 

Jozef Novák* 

Nehovoril by som pravdu, ak by som tvrdil, že ma výročia nechávajú chladným. 
Ba práve naopak. Vždy som mal zmysel pre chronológiu, dokonca som sa ňou aj hlb
šie zaoberal a jej zaujímavé stránky som dlhé roky vštepoval aj študentom. Najrôz
nejšie výročia som si však najčastejšie a najradšej pripomínal sám. Rád som si vy
bavoval atmosféru, aká panovala na samom počiatku jubilujúcej udalosti a, samo
zrejme, vždy veľmi rád som si premietal tie najpríjemnejšie stránky prežitých chvíľ. 
Nie je tomu inak ani teraz. 

Prvé okrúhle jubileum vzniku Genealogicko-heraldickej spoločnosti si zaslúži 
krátku spomienku. Jej zverejnenie nie je mojou iniciatívou. Robím to však rád, pre
tože nie všetko, čo sa udialo a deje, je aj zaznamenané. Je mi súčasne ľúto, že at
mosféru udalostí, ktoré mi prebiehajú mysľou, nedokážem verne pretlmočiť. 

Naša spoločnosť, najmä náplň jej práce a cieľov, je jedinečná. Zaujímať sa o pred
kov, spoznávať ich osudy, obohacovať sa ich ideálmi a činmi má nesmierny význam 
najmä pre samotného genealóga. Svoje poznatky, ktoré sú objavné predovšetkým 
preňho, majú príliš silnú vypovedaciu schopnosť, aby si ich dokázal uchovať iba pre 
seba. Pretlmočí ich predovšetkým svojim blízkym, u ktorých očakáva rovnaké nad
šenie z poznatku. Ak ho dosiahne, nadšenie ho obodruje k ďalšej činnosti i k širšej 
publicite. Tu je hnací motor každého genealóga, tu je podnet a počiatok širokej šká
ly poznatkov, ktoré sú vždy nové, neopakovateľné a jedinečné. Tu je súčasne koreň 
širokého záujmu o genealógiu, tu je základ úspechu našej spoločnosti. 

Pre jej vznik boli skutočne potrebné vhodné podmienky. Širší záujem o minulosť 
rodov, záujem o dôverné poznanie jednotlivých rodinných príslušníkov v minulosti 
trvá u nás už vyše 30 rokov. Desiatky záujemcov o metódu vyhľadávania predkov so 
mnou konzultovali od začiatku 70-tych rokov. Pokus o vznik genealogickej spoloč
nosti, na pôde ktorej by sa zintenzívnil a aj legalizoval tento rozvíjajúci sa záujem, 
jestvoval už v 80-tych rokoch. Bol neúspešný. V predchádzajúcom režime táto ini
ciatíva nenašla podporu. Skôr naopak. O to intenzívnejšie sa genealogické bádanie 
začalo rozvíjať v nových pomeroch. Je až fascinujúce, že za niekoľko prvých mesia
cov propagácie našej činnosti sme mali už prvých sto registrovaných členov; že už 
predtým sa objavilo prvé číslo nášho špecializovaného genealogicko-heraldického 
časopisu Hlas a že tento s veľkou pravidelnosťou vychádza dodnes. 

Časopis je síce útly, no o to významnejší. Je dobrý do ruky; má pútavý obsah; je 
poučný nielen faktografiou, ale aj metodikou; je kronikou spoločnosti a informáto-

* Jozef Novák (nar. 22. 11. 1933) je popredným slovenským heraldikom, akademikom Medzi
národnej heraldickej akadémie. V čase založenia SGHS i po ňom prednášal na Katedre 
archívnictva Filozofickej fakulty UK v Bratislave, dlhé roky bol jej vedúcim. Bol spoluzakla
dateľom a v r. 1993 - 1999 predsedom SGHS. Po odchode z tejto funkcie zostal aktívnym 
členom jej výboru. Viac o ňom v GHH, 2, 1992, č. 1-2, s. 33-36, a 6, 1996, č. 1, s. 3 a inde. 
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Nestor modernej slovenskej heraldiky. Prof. Jozef Novák (štvrtý zľava) v kruhu svojich žiakov 
a priaznivcov (4. matičné stretnutie genealógov a heraldikov v Martine, 13. 11. 1993). 
Foto: H. Rusnáková 

rom o genealogickom dianí doslova na celom svete. Bolo by chybou, keby sme ako re
gistrátora našej činnosti vnímali iba samotný časopis. Jeho integrálnou súčasťou sú 
aj publikácie, ktoré naša spoločnosť vydáva. Sú to jednak víťazné práce pravidelnej 
súťaže o najlepšiu genealogickú prácu roka; sú to zborníky z početných sympózií; 
avšak aj pripravované a dlhodobo plánované práce, ktoré majú jediný cieľ - profe-
sionalizovať genealogické bádanie na Slovensku, a to nielen medzi adeptami, ktorí sa 
v našich vedných disciplínách vzdelávajú na katedrách archívnictva, ale aj medzi 
väčšinou našich bádateľov - medzi zanietenými záujemcami o genealógiu a heraldi
ku, medzi veľkou väčšinou takýchto členov našej spoločnosti. 

Záverom môjho zamyslenia sa nad našim jubileom by som rád tlmočil dva svoje 
poznatky. Je mi veľkým potešením, že som stál pri zrode našej spoločnosti a dodnes 
som jej aktívnym členom. Trochu ma mrzí, že som na samom počiatku neprijal po
núknuté miesto predsedu. Bola to nevyhnutnosť. V novej politickej atmosfére som sa 
ako univerzitný profesor bez straníckej príslušnosti stal zaujímavý pre mnohé inšti
túcie. Takmer týždenne som prijímal novú a novú funkciu. V čase, keď sme si volili 
predsedu našej spoločnosti, mal som 27 funkcií, z ktorých väčšina vyžadovala ak
tívnu činnosť. Pokladal som za nezodpovedné prijímať ďalšiu veľmi významnú funk
ciu. Vznik našej spoločnosti znamenal pre mňa príliš veľkú udalosť, aby som ju v tom 
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čase dokázal s plným nasadením viesť. To bol môj pocit, ktorý mi diktoval počínať si 
tak, ako som sa rozhodol. 

Druhý poznatok je skôr odborný. Som si vedomý, že veľmi málo prispievam do 
Hlasu. Viac som sa podieľal na tematických publikáciách našej spoločnosti. Príčina je 
jediná. Príliš si vážim tento časopis a som hlboko presvedčený o tom, že by som do 
neho mal prispievať iba zásadnými poznatkami, ktoré by boli poučné a hlavne uži
točné pre všetkých jeho čitateľov a používateľov. Mrzí ma, že sám som takéto prí
spevky v poslednej dobe nemal (publikoval som ich už skôr v iných periodikách) 
a mrzí ma aj to, ak sa v časopise objaví článok, ktorý má veľmi malú vypovedaciu 
schopnosť. Mám na pamäti autorov, ktorí píšu iba pre seba, prípadne do slovenčiny 
tlmočia výsledky starších zahraničných bádateľov, navyše podstatne stručnejšie, čas
to neúplné a skreslene. 

Svoje zamyslenie však predsa len chcem ukončiť optimisticky, pretože nemáme 
ani najmenší dôvod netešiť sa z vykonanej práce a nevidieť, že naša spoločnosť má 
reálne veľké perspektívy. Z roka na rok narastá jej členstvo, neustále pribúdajú mla
dí a zdravo ambiciózni bádatelia, našu spoločnosť uznáva a podporuje Slovenská ná
rodná knižnica i Matica slovenská. Všetky podujatia majú stále stúpajúcu úroveň. Na 
všetkom tomto pozitívnom trende má najväčšiu zásluhu stále aktívny, 
zanietený, mimoriadne schopný a trvalo fungujúci tajomník - duša spoločnosti pán 
Mgr. Milan Sišmiš. 
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Z MOJICH STRETNUTÍ A SPOMIENOK NA NE 

Milan Šišmiš ml.* 

„Na čom to pracujete, pán kolega?", spýtal sa ma jeden známy slovenský historik 
v študovni Štátneho oblastného archívu v Bratislave niekedy koncom 80-tych rokov. 
„Robím genealógiu Holubyovcov", priznal som sa k téme svojej diplomovky. „Genea
lógiu? Prosím vás! Nechajte to starým dedkom a venujte sa radšej niečomu užitoč
nejšiemu, napríklad takým hospodárskym dejinám..." Úprimne povedané, zaskočilo 
ma to. Vedel som síce, že genealógia sa v odborných kruhoch v tom čase veľmi ne
nosila, no do tohto stretnutia som sa nestretol s takým otvorene odmietavým názo
rom na ňu. Možno práve vďaka tejto udalosti vo mne dozrelo rozhodnutie venovať sa 
jej systematickejšie. Keďže som mal záujem dozvedieť sa o veci (zo všetkých mož-

Prednaškou J. Nováka (druhý zľava) o československej štátnej symbolike začal svoju činnosť 
Genealogicko-heraldický klub MO MS v Martine. Foto: H. Rusnáková 

ných stránok) čo najviac, začal som hľadať dostupné zdroje. Jednými z nich boli 
české a moravské genealogicko-heraldické spolky, ktoré koncom 80-tych rokov vyví
jali aktívnu činnosť. Pozháňal som si ich adresy a stal sa členom všetkých, pričom -
podobne ako mnohí dnešní začínajúci bádatelia, nezabudol som ich vedúcim pred-

* Milan Šišmiš (nar. 31.12.1964) - po skončení histórie na FFUK v Bratislave pôsobil 
v Biografickom ústave Matice slovenskej, od 1996 vo Vednom ústredí MS, od leta 2000 
v Kabinete genealógie Slovenskej národnej knižnice. Od založenia SGHS v r. 1991 je jej 
tajomníkom a redaktorom Genealogicko-heraldického hlasu. 
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staviteľom poslať množstvo otázok, ktoré mi vtedy ležali na srdci. Svojou reakciou 
ma najviac prekvapil pán Vladimír Markl, vtedajší predseda Klubu genealógii a he
raldiku v Ostrave. V rozsiahlom liste, trpezlivo a podrobne zodpovedal všetky moje 
otázky. Jeho ľudský postoj ma vnútorne oslovil. 

Zásielky materiálov z českých a moravských klubov vyvolali vo mne postupne 
túžbu založiť podobný spolok aj na Slovensku. Keď som sa opatrne začal vyzvedať 
otca, ktorý mal svoje skúsenosti s prácou v Krúžku trenčianskych historikov, Slo
venskej numizmatickej spoločnosti a v ďalších podobných organizáciách, čo by bolo 
treba v tomto smere podniknúť, odrádzal ma s tým, že by k tomu bolo treba veľa po
tvrdení a povolení a že sa mám radšej venovať štúdiu, ako organizovaniu nejakých 
spolkov. (Z toho rozhovoru, ktorý sa odohral počas jednej našej prechádzky na Mie
rovom námestí v Trenčíne, som si zapamätal len tento moment). Napriek spočiatku 
pochopiteľnej reakcii, bol to neskôr práve môj otec, ktorý ma v predsavzatom úsilí 
(tak ako aj mnohých iných) podporoval. Mal to v povahe a som mu za to vďačný. 

S postupujúcim časom podobných epizód - raz povzbudzujúcich, inokedy zase 
odrádzajúcich pribúdalo. Ku koncu môjho študijného pobytu v Bratislave, po tom, čo 
som sa zamestnal v Biografickom ústave Matice slovenskej (v septembri 1988), v ča
se mojej „vojenčiny" vo Vajnoroch, a potom po návrate do ponovembrovej Matice slo
venskej. V tomto období (do r. 1989-90) som si nedal pokoj a pokračoval v koreš
pondenčnom prieskume „stavu vecí" v zahraničí. Rozoslal som desiatky listov všet
kým genealogickým a heraldickým organizáciám vo svete, ktorých adresy som našiel 
v dvoch adresároch vydaných OSN - natrafil som na ne v bratislavskej Univerzitnej 
knižnici; týmto spôsobom som získal veľké množstvá rôznych materiálov, brožúrok 
a periodík, ktoré sa mi neskôr zišli (ďakujem rodičom, že aj tieto moje vrtochy boli 
ochotní znášať a finančne podporovať). 

Moje snahy o zozbieranie maxima dostupných informácií vyvrcholili cestou do 
Veľkej Británie, počas ktorej som sám alebo s kolegom Jankovičom navštívil niekoľ
ko významných genealogických a heraldických organizácií. Osobné kontakty s ich 
predstaviteľmi sa neskôr pretransformovali aj na oficiálne kontakty týchto inštitúcií 
(londýnskej Spoločnosti genealógov, Heraldickej spoločnosti, no najmä Federácie ro-
dinnohistorických spoločností a i.) s SGHS. 

Osobitne vrelé prijatie som zažil na konferencii Federácie rodinno-historických 
spoločností v Oxforde (1990). Vystúpil som na ňom s krátkym príspevkom, v ktorom 
som informoval o úsilí založiť aj na Slovensku genealogickú spoločnosť. Deň pred
tým som si ho „nacvičoval" v byte našej londýnskej hostiteľky, Ľudky Vavrovičovej. 
Jej lekcia „ako komunikovať s Britmi," sa neminula účinkom. Moje vystúpenie vyvo
lalo patričnú odozvu. Mnoho účastníkov podujatia sa vtedy priznalo k svojim kon
taktom a sympatiám voči československým vojnovým letcom v Británii a nasledova
lo osobné pozvanie k návšteve zo strany vtedajšieho podpredsedu Federácie, p. Co-
lina Chapmana. Sám som ho nevyužil, no tento kontakt bol mostom k neskorším 
dobrým vzťahom medzi SGHS a FFHS, ako aj k viacerým cestám a vystúpeniam p. 
Chapmana na Slovensku. 
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S nemiznúcimi obavami, ako sa myšlienka vytvorenia SGHS stretne na domácej 
pôde, pokračoval som v oslovovaní tých, o ktorých som si myslel, že by mohli akým
koľvek spôsobom podporiť jej založenie. Vyhľadával som autorov genealogických 
prác, o ktorých som sa dozvedel z publikácií, od otca, či od iných. Putoval som po 
archívoch a múzeách, aby som sa osobne zoznámil s mne dovtedy neznámymi kole
gami - historikmi a archivármi, snažil sa získať ich pre myšlienku vytvorenia genea-
logicko-heraldickej organizácie a pre budúcu spoluprácu. Stretol som sa tak napr. 
s p. Rudolľom Návratom z Bratislavy, autorom vtedy ojedinelého genealogického prí
spevku v Domovej pokladnici, s Lackom Vrteľom, ktorý sa vtedy dostával do pove
domia ako heraldik (spomínam si na rozhovor v jeho bývalej kancelárii na 2. po
schodí v budove Archívnej správy MV SR), s nebohým pánom doktorom Paľkom Hor-
váthom (ktorý bol od začiatku a až do svojej smrti zostal veľkou morálnou oporou 
našich úsilí), s pánom inžinierom Alexym, Romanom Zelenayom (ktorého som najmä 
počas svojho vajnorského pobytu navštevoval častejšie), s p.Viliamom Kiššom a jeho 
pani manželkou... Vtedy som sa dozvedel, že viaceré z uvedených osôb sa už dáv
nejšie usilovali o to, o čo som sa začal usilovať ja a mal som pocit, akoby znova oži
li ich staré nádeje. Pravda, iste to súviselo aj s celkovými politickými zmenami, kto
ré so sebou, s obrovským uvoľnením prinieli (aspoň načas) aj mimoriadnu vlnu opti
mizmu. 

Z tej doby si spomínam aj na podporu zo strany mojej konškoláčky Barbory Sitá-
rovej, ktorá sa po novembri 1989 stala riaditeľkou Turčianskej galérie a mala snahu 
inštitucionálne z a š t í t i ť výstavu našich heraldických výtvarníkov - p. ing. Alexyho, p. 
Ladislava Čisárika a p. Sveca (jej organizáciu nakoniec - vďaka podpore môjho otca -
vzalo na svoje bedrá Trenčianske múzeum). 

Spomínam si aj na úprimnú snahu pomôcť zo strany p. Márie Šorecovej zo Zvole
na, na záujem Janka Žiláka a Mariána Bovana z Banskej Bystrice i mnohých ďalších. 
Bolo ich podstatne viac a som im za všetky tie prejavy sympatie a slová povzbude
nia nesmierne vďačný. 

Z hľadiska ďalšieho vývoja bolo rozhodujúce, ako spoločnosť príjmu v Martine. 
V Matici slovenskej sme sa vtedy stretli traja kolegovia s podobnými záujmami -
okrem mňa išlo o môjho konškoláka Ľuba Jankoviča (ktorý absolvoval archívnictvo 
na FFUK, mal veľmi dobrý vzťah k p. profesorovi Novákovi i k heraldike) a o niečo 
staršieho Zdenka Ďurišku. Ten sa už v tom období špecializoval na genealogické vý
skumy a nedlho po mojom nástupe do Matice sa stal i mojím bezprostredným a ne
skôr najbližším kolegom (zostal ním v podstate dodnes). Kľúčovú úlohu pri vytvára
ní podmienok v Martine zohrali ešte ďalšie osobnosti - na regionálnej úrovni nebohý 
Stano Chren, vtedajší tajomník Miestneho odboru Matice slovenskej v Martine (pod
poril založenie Genealogicko-heraldického klubu pri MO MS v Martine v r. 1990 a až 
do smrti bol jeho vrelým fanúšikom), na matičnej inštitucionálnej pôde zase Dr. Mi
loš Kovačka, riaditeľ Bibliografického ústavu MS (ktorý s nami, mladšími sympatizo
val, bol ochotný nás podporovať a reálne nám aj pomáhal), dnes už nežijúci Dr. Cy
ril Žuffa, vtedajší riaditeľ Členského ústredia Matice slovenskej (ktorého náš nápad 
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STRUČNÉ POKYNY K ZAKLADANIU GENEALUGICXO-HERALaiCKÝCH KLUSOV 

V MIESTNYCH 0D8GROCH MATICE SL0VENSKE3 

Záujemci o činnosť v oblastí rodinnej histórie, genealógie 

a heraldiky vyplnia členské "J. i s t y, ktorá možno obdržať v každom 

MO MS (členské Ústredie MS ich dodá podľa záujmu MO MS na požia

danie). Vyplnené členské listy sa zhromažďujú v MO i-;S (buduje sa 

z nich evidenčná kartotéka). Ak sa v HO KS vytvoria podraienky 

na založenia genealogicko-heraldickáho klubu, t.j. minimálne 'í 
členovia prejavia záujem o spoluprácu v týchto oblastiach záujmu, 

tak sa konštituuje genealogicko -heraldický klub a členovia si 

zvolia vedúceho. Tento prevezme členskú agendu genealogicko-he-

raldického klubu v rámci MO MS a do Členského ústredia Matice slo

venskej v Martine Z3š.ls vyplnenú registračnú kartu genealogicko-

-heraldického klubu MO KS. Ak by sa do Jl. í. 1951 v MO MS nevy

tvorili pod.nienky pre založenia genaaloQicko-hersidického klubu, 

t.j. nenašli by sa osinimálns 3 záujemcovia ochotní spolupracovať, 

individuálnych záujemcov (ak by sa v MO MS vyskytli) buds rec-istro-

vaf "lanské ústredie Matice slovenskej v Martine (í>íO MS musí za

slať ich členské listy). Členské ústredie Matice slovenskej v Mar

tinu tak bude evidovať všetky vzniknutí genealogicko-heraldícké 

kluby MO MS (ako celky), ale dočasne aj individuálnych záujemcov, 

ktorí predbežne zostšyajií mimo genealogicko-heraldických klubov 

MG MS (treba hľadať aj možnosť zaregistroval' sa v genealoyicko-he-

raldickoi) klube .MO MS v blizko.n okolí). Informácie SH-sskcie Člen

ského ústredia M3 budú člsncvia genealcgícko-hsraitíických klubov 

získavať prostredníctvom svojich vedúcich, individuálni záujemco

via prostredníctvom prísluäných funkcionárov MO MS. 

Členská ústredie 

Matice; slovenskej 

Založiť genealogicko-heraldický klub v r, 1990 bolo jednoduché. Stačilo, ak sa zišli traja 
záujemcovia. - „Revolučný" cyklostylový obežník Členského ústredia MS, ktorý spustil lavínu 
zakladania GH-klubov. 
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nadchol), a Dr. Augustín Maťovčík, riaditeľ Biografického ústavu MS (ktorý našou ini
ciatívou a neskôr aj činnosťou SGHS síce nebol veľmi nadšený, no strpel ich). Bol to 
určite aj jeho zdržanlivý postoj (ktorý s odstupom času vnímam pozitívne, hoci vte
dy som ho pociťoval inak), ktorým nás mladších provokoval k tomu, aby sme sa usi
lovali zrealizovať to, čo sme si predsavzali. 

Spomedzi spomínaných matičných riaditeľov bol to práve Cyril Žuffa, ktorý „moc" 
posunúť naše veci ďalej nielen mal, ale ju aj využil. Som presvedčený, že popri mno
hých iných faktoroch, práve on, Cyril, zohral dôležitú úlohu pri ujímaní sa Sloven
skej genealogicko-heraldickej spoločnosti na matičnej pôde (podporil vydávanie GH-
hlasu, mimochodom práve on vložil do jej názvu slovko „Slovenská..."). Nebyť jeho, 
ktorý bol ochotný predkladať naše požiadavky ďalej (až na matičný predsednícky 
stôl, kam sme sa my nemohli dostať), naše úsilia by asi stroskotali. 

Vzniku SGHS predchádzala činnosť martinského matičného GH-klubu, podujatia 
ktorého navštevovali záujemcovia nielen z Martina, a vydávanie Genealogicko-heral-
dického hlasu (spočiatku ako samostatnej prílohy Hlasu Matice slovenskej, periodika 
Členského ústredia MS). Okolo GH-klubu, „GH-sekcie" Členského ústredia MS a GH-
hlasu sa de facto sformovalo jadro budúcej spoločnosti, ktorá sa tak už pri svojom 
vzniku mohla pochváliť okolo 80 členmi. 

Obdobie do vzniku SGHS bolo aj obdobím hľadania osobností, ochotných v po
čiatočnej fáze viesť túto organizáciu. Po spomínaných negatívnych reakciách zo stra
ny niektorých renomovaných historikov som v tejto súvislosti pôvodne myslel len či 
predovšetkým na mladších, politicky či inak nezaťažených kolegov - historikov a ar
chivárov (len máloktorí z nich však mali záujem o genealógiu), resp. na skúsených 
amatérov z našej „branže". V akýchsi obavách som prekvapujúco dlho uvažoval na
príklad aj nad tým, či vôbec osloviť- napriek tomu, že v tom čase bol najznámejšou 
slovenskou heraldickou kapacitou - pána profesora Nováka (na myšlienku založiť 
SGHS v rozhovore s jedným priateľom totiž spočiatku spontánne zareagoval podob
ne, ako môj otec či kolega Ďuriška: seriózne výskumy sa dajú robiť aj bez spolkov). 

V istom momente som si však uvedomil nezmyselnosť svojich obáv a zžil sa s na
sledujúcou myšlienkou: ak vznikajúca spoločnosť má splniť svoje poslanie, mala by 
„absorbovať" všetkých, ktorí na Slovensku i v slovacikálnom svete majú niečo do či
nenia s genealógiou, heraldikou a príbuznými disciplínami - teda záujemcov všet
kých vekových kategórií, amatérov i profesionálov (predovšetkým vtedajších histori
kov a archivárov - súkromných genealógov vtedy prakticky nebolo), ľudí rôznej zá
ujmovej orientácie i názorov. Ako potenciálnych členov a členov výboru sme potom 
oslovili všetkých, o ktorých sme si mysleli, že by mohli byť organizácii užitoční (vrá
tane tých, o ktorých sme si mysleli, že nám neprajú). Výber a podstatnejšie kroky 
sme vtedy konzultovali spoločne, najmä so Z. Ďuriškom, Ľ. Jankovičom a C. Žuffom. 

Zhodli sme sa tiež na tom, že ak má spoločnosť dobre fungovať, mali by ju viesť 
predovšetkým odborníci (školení historici, archivári...), pričom by však vo vedení ne
mali - na vyváženie ich pohľadu na veci - chýbať ani neprofesionálni genealógovia. 
V tomto duchu sa medzi kandidátmi do prvého výboru a revíznej komisie skutočne 
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ocitli vedľa seba jednak vtedajší najvýznamnejší predstavitelia slovenskej genealo
gickej a heraldickej vedy, skúsení pracovníci archívov, ako aj na poli genealógie či 
heraldiky dovtedy neznámi laickí bádatelia či jednoducho len priaznivci týchto dis
ciplín. 

Moderovania zakladajúceho zhromaždenia sa ujal Roman Zelenay (vtedy poslanec 
federálneho zhromaždenia). Najväčšia diskusia sa rozprúdila okolo stanov novo-
vznikajúcej organizácie (pri ich tvorbe sme prihliadali na stanovy Slovenskej histo
rickej spoločnosti pri SAV, nemeckého spolku Herold a ďalších zahraničných spolkov, 
najmä z anglicky hovoriacich krajín, ktoré sme mali k dispozícii). 

Vlastné voľby členov prvého výboru a revíznej komisie prebehli bez problémov 
(po nich nasledovala martinská vernisáž výstavy našich heraldických výtvarníkov, na 
ktorej „za balíček cukríkov" hral vtedy ešte malý a málo známy Dalibor Karvay, dnes 
svetoznámy husľový virtuóz). Po skončení podujatia, v následných voľbách funkcio
nárov mi kolegovia nechali „prischnúť" funkciu tajomníka (čo akosi vyplynulo z pred
chádzajúceho vývoja). Hospodárkou sa stala - neviem akou zhodou okolností Karin 
Schlosárová, vtedajšia pracovníčka Archívu literatúry a umenia MS (ktorá túto funk
ciu neskôr prenechala kolegovi Zdenkovi Ďuriškovi). 

Zostávalo ešte zvoliť predsedu a 2 podpredsedov. V duchu doby volajúcej po 
demokracii sme si rozdali čisté lístky, na ktoré mal každý napísať meno svojich kan
didátov. Ako novopečený tajomník som ich zbieral a čítal výsledky. Vysvitlo, že sú 
piati: Prof. Novák, L. Vrtel', Z. Alexy, C. Žuffa a R. Zelenay. Hoci profesor Novák v nie
koľkých kolách jednoznačne dostával najviac hlasov, odmietol prijať funkciu predse
du s tým, že by ju mali vziať mladší a ako príklad uviedol Cyrila Žuffu. Napriek všet
kému v ďalšom kole sa jeho meno znova objavilo v pozícii predsedu. Neviem koľko
krát sa to opakovalo, až v záverečnej fáze, kedy sa rozhodovalo medzi L. Vrteľom a R. 
Zelenayom, nakoniec lós padol na R. Zelenaya. Mnohí z nás to v tej neformálnej at
mosfére brali ako žart a očakávali, že bude nasledovať ďalšie prehováranie p. Prof. 
Nováka, v dôsledku ktorého sa nakoniec poddá, no nestalo sa tak. So slovami „Ďaku
jem" Roman Zelenay ukončil ďalší kolotoč hlasovania a ujal sa funkcie predsedu. Bo
lo rozhodnuté. Prof. Novák zostal členom výboru, podpredsedami sa stali Dr. Žuffa 
a Dr. Vrtel'. 

Napriek politickým názorom, ktoré nie u všetkých vyvolávali sympatie, bol Dr. 
Zelenay človek, ktorý mal svoju charizmu, vodcovské schopnosti a samozrejme aj 
vplyv. V nasledujúcom období sa spoločnosť rýchlo rozvíjala. Budovala si svoj okruh 
členov, priaznivcov i partnerov. Dr. Zelenay využil svoje styky na to, aby jej pomá
hal, kde sa len dalo. Vďaka nemu sa napr. už rok po jej založení konalo vo vládnych 
priestoroch v Častej-Papierničke prvé a možno povedať pamätné sympózium spoloč
nosti pod názvom Najstaršie rody na Slovensku. Bolo to podujatie, ktoré - myslím si 
- prinieslo Dr. Zelenayovi istý pocit zadosťučinenia (genealógia, zvlášť šľachtická, 
bola mu roky veľmi blízkou). Krátko na to tento vysokopostavený ponovembrový slo
venský a československý politik zahynul pri autonehode neďaleko Bratislavy. V jeho 
kufríku sa našiel rukopis zborníka zo spomenutého sympózia (za jeho vydanie patrí 
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vďaka predovšetkým manželom Cisárikovcom. Oni, spolu s Lackom Vrteľom boli re
álnymi zostavovateľmi tohto dodnes tak žiadaného diela) a na mieste nehody - pod
ľa novinových správ - vietor rozvial lístky s heraldickým exlibrisom, ktorý mu kedy
si venoval pán inžinier Alexy. 

Osud chcel, aby sa po R. Zelenayovi, predsa len predsedom našej spoločnosti stal 
pán profesor Novák (čomu sme sa viacerí veľmi potešili). Myslel som si, že funkciu -
vzhľadom na svoje povinnosti a vek - bude brať formálne. Nevadilo by mi to, mal 
som chuť pracovať hoci aj za druhých. Ako veľmi som sa však v pánovi profesorovi 
zmýlil. Bol to hádam ten najlepší „šéf", akého som kedy zažil. Zmobilizoval svoje si
ly a s plnou vážnosťou a zodpovednosťou aktívne sledoval dianie v spoločnosti 
a podporoval všetky jej projekty. Dosť často sme spolu konzultovali, písali si, stre
távali sa i mimo výborových schôdzí. Spolupracovalo sa mi s ním vynikajúco a bolo 
mi úprimne ľúto, keď dospel k názoru, že je čas odísť a prenechať túto funkciu svoj
mu nástupcovi (aj na Katedre archívnictva a pomocných vied historických FFUK 
v Bratislave), p. Prof. Sokolovskému. Spolupráca s týmto človekom, ktorý má hlboký 
vzťah a zmysel pre tradíciu, má podobný charakter ako spolupráca s p. profesorom 
Novákom. Azda len s tým rozdielom, že klasickú korešpondenciu v našej komuniká
cii vystriedal e-mail. 

Nedá mi, aby som sa aspoň v krátkosti nezmienil aj o ďalších kolegoch - p. Ing. 
Alexym a p. Dr. Vrteľovi. S pánom inžinierom Alexym sme sa prvýkrát stretli v jednej 
bratislavskej reštaurácii (pod Michalskou vežou). Dojem na mňa urobila jeho noble
sa a napriek vysokému veku obrovská vitalita. Urobil veľa pre spoločnosť najmä pri 
šírení jej dobrého mena v zahraničí. Zaslúžil sa o to, že ju v Ottawe v roku 1996 pri
jali do Medzinárodnej genealogickej a heraldickej konfederácie. Podstatnou mierou 
prispel k tomu, že výstava našich heraldických výtvarníkov (ku ktorým sám patrí) 
navštívila také množstvo krajín. Vo viacerých z nich ju otváral. 

Slovo vďaky patrí i manželom Cisárikovcom, ktorí významne podporovali našu 
spoločnosť najmä v jej začiatkoch. Pán Čisárik sa zaslúžil o vytvorenie znaku našej 
organizácie, o vytvorenie dosiaľ žiadaného plagátu „Slovensko v symbolike miest", 
a tým o dobrú propagáciu našej práce u nás i vo svete. 

Myslím si vôbec, že naša spoločnosť (SGHS) mala a ešte stále má šťastie na vzác
ne osobnosti. Na všetky stretnutia s nimi som sa vždy tešil. Boli mi milé a za všetky 
tie pekné chvíle i všetky tie roky vzájomnej inšpirácie všetkým z nich úprimne ďa
kujem. 
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O GENEALOGICKO-HERALDICKÝCH TRADÍCIÁCH V TRENČÍNE 
A NA OKOLÍ 

Milan Šišmiš str 

Trenčín a jeho okolie patria k regiónom, kde majú heraldika a genealógia dlhé tra
dície. Tie sa tu dosiaľ pestujú a rozvíjajú v rôznych podobách - vďaka miestnym nad
šencom, rodákom či iným priaznivcom Trenčína i vďaka podpore zo strany viacerých 
tunajších ustanovizní. 

Už prvé dotyky s mestom a regiónom, s heraldicko-epigrafickými pamiatkami 
umiestnenými na hradných i ďalších historických budovách (kostoloch, palácoch 
a kúriach) poukazujú na to, že heraldika i genealógia tu svoje korene zapustili už 
dávno. Ďalšie, staršie i novšie pamiatky sú uložené v Trenčianskom múzeu (pôvodne 
župnom múzeu), ktoré je jedným z najstarších vlastivedných múzeí u nás, a v Štát
nom okresnom archíve.1 Medzi početnými mestskými, obecnými, cechovými i rodo
vými heraldicko-sfragistickými pamiatkami najstaršou je mestská heraldická pečať 
z r. 1381 (uložená v Rakúskom štátnom archíve vo Viedni). Svojou ojedinelosťou za
ujímavá je latinská báseň na znak mesta z r. 1588, vydaná v Hlohovci.2 V 17. storočí 
vyšla (v Trenčíne) aj iná z hľadiska našej témy pozoruhodná pamiatka - najstaršia 
známa publikovaná genealógia z územia Slovenska.3 

K týmto prácam neskôr, najmä však v 2. polovici 20. storočia pribudli ďalšie svo
jím významom a dosahom výnimočné, k Trenčínu, regiónu stredného Považia či 
k Trenčianskej župe sa viažuce diela:'1 práca J. Fojtíka o mestských a obecných peča
tiach Trenčianskej župy (1974), prvá a zatiaľ jediná monografia podrobne mapujúca 
historickú sfragistiku jednej stolice Slovenska,5 genealogická monografia o Štúrov-

* Autor príspevku (nar. 8.5.1938) pôsobil v Trenčianskom múzeu v Trenčíne, začas ako 
riaditeľ, potom ako odborný pracovník, po r. 1989 ako zástupca riaditeľa. Venuje sa najmä 
regionálno-historickým témam, je zostavovateľom a spoluautorom niekoľkých regionálnych 
zborníkov a monografií, autorom početných článkov a štúdií. Dlhé roky aktívne pôsobí 
v rôznych kultúrnych spolkoch v Trenčíne a patrí tiež k zakladajúcim členom SGHS. Viac 
0 ňom v personálnej bibliografii STROHNEROVÁ, Ľ. - VICELOVÁ, E.: Človek s históriou v srdci. 
Trenčín 1998. 
1 Pozri SlSMlS, M. (st.): Heraldické pamiatky na území Trenčianskeho okresu a regiónu 
trenčianskeho múzea. In: Múzeum, 32, 1987, č. 2, s. 13-14. 
2 VELIKÝ, I. (zost.): Báseň na znak mesta Trenčína. Trenčín 1998. 
3 PELARGUS, W.: Perquam vetustissime ... liberum baronum a Lippa prosapiae genealógia. 
Trenčín 1638. 
4 Zo starších prác autorov pôsobiacich v regióne spomeňme GYURIKOV1CS, G.: Nachrichten 
uber das ungarisch-adelische Geschlecht Szamaroczi und dessen Wohnort. In: Pressburger 
Zeitung, 1829, č. 7, pri 1. Aehrenlesen (o rode Zamarovských zo Zamaroviec), PAZMÁNY, L.: 
Trencsénvármegye levéltárban orzolt címeres nemes levelek. In: Bericht des Museumvereins 
fur Comitat Trencsén, 1912, s. 94-134 (publikoval niekoľko zemianskych armálesov), 
BRANCSIK, K.: Némely érdekes Trencsénvármegye pecsétról. In: Trencsén vármegye egyesúlet 
értesitóje. Trencsén 1912, s. 84-88 (o obecných pečatiach s heraldickou tematikou). 
5 FOJT1K, J.: Mestské a obecné pečate Trenčianskej župy. Bratislava 1974. K napísaniu tohto 
diela ho zrejme inšpiroval rukopis A. Rutšeka Trenčiansky kraj I.-II. z 50-tych rokov 
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coch P. Horvatha (1983, 1988),6 ktorá podnietila širší záujem o genealogický výskum 
na Slovensku, ojedinelá práca J. Majerecha Mrzúcha, venovaná cechom a ich symbo
like (2000)7 a v neposlednom rade prvý zväzok genealogicko-heraldického Lexikónu 
erbov šľachty na Slovensku, venovaný šľachte Trenčianskej stolice (2000).8 

Aj počiatky vedeckých záujmov Prof. Nováka, priekopníka a nestora modernej 
slovenskej heraldiky, siahajú do Trenčína. Už ako trenčiansky gymnazista našiel pod
poru u svojho profesora Štefana Pozdišovského, ktorý sa neskôr, v 50-tych rokoch, 
ako kustód Trenčianskeho múzea, tiež venoval záchrane heraldického materiálu.' 
Rozsiahlu a vedeckú a publikačnú činnosť p. Prof. Nováka nebudeme na tomto mies
te bližšie uvádzať, pretože je v celoslovenských i medzinárodných reláciách všeo
becne známa.10 Spomeňme len, že - ako heraldik a historik - vždy podporoval pesto
vanie heraldických tradícií nielen na Slovensku všeobecne, ale aj v meste svojich 
gymnaziálnych štúdií. 

V 70-tych a 80-tych rokoch 20. stor. na miestne tradície, na prácu svojich pred
chodcov nadviazali vtedy mladší pracovníci Trenčianskeho múzea výstavou Historic
ké znaky a pečatidla zo zbierok múzea (1974), ktorá bola po 2. svetovej vojne prvou 
svojho druhu na Slovensku. Nasledovala spoluorganizácia 1. slovenského (účasťou 
československého) heraldického sympózia s názvom Heraldika a súčasnosť (1982), 
sprístupnenie menšej stálej heraldickej expozície Erby majiteľov, držiteľov a kapitá
nov Trenčianskeho hradu v Matúšovej (hlavnej) veži Trenčianskeho hradu (1985), na 
ktorej spolupracovali J. Novák a jeden z prvých novodobých slovenských heraldic
kých výtvarníkov Ján Svec, spolužiak p. Prof. Nováka z trenčianskeho gymnázia." 

Záujem zo strany vedenia múzea rozhodol o tom, že na Trenčianskom hrade v r. 
1991 (krátko pred vznikom SGHS) odštartovala svoje putovanie po Slovensku i po 
svete aj výstava Zo súčasnej slovenskej heraldickej tvorby, ktorá tu v upravenej po
dobe - už v spolupráci so Slovenskou genealogicko-heraldickou spoločnosťou - svo
je putovanie (ako stála expozícia pod názvom Súčasná heraldická tvorba na Sloven
sku) aj ukončila.'2 Bola sprístupnená počas programu ďalšieho celoslovenského, resp. 
medzinárodného vedeckého sympózia venovaného heraldike, ktoré sa opäť nie ná
hodou konalo práve v Trenčíne (Heraldika na Slovensku, 1996).n Tradície ovplyvnili 

20. stor., uložený v Štátnom archíve v Bytči. Jeho autor upozornil aj na heraldickú 
problematiku niekoľkých miest a obcí Trenčianskej župy. 
6 HORVÁTH, R: Trenčín a rodina Štúrovcov. Trenčín 1983, 2. vyd. pod názvom Rodokmeň 
a osudy rodiny Štúrovcov. Bratislava 1988. 
7 MAJERECH-MRZÚCH, J.: Remeselnícke organizácie na Slovensku. Bratislava 2000. 
8 FEDERMAYER, F.: Lexikón erbov šľachty na Slovensku I. Trenčianska stolica. Bratislava 2000. 
9 POZDIŠOVSKÝ, Š.: Za väčšiu pozornosť heraldickým pamiatkam nášho mesta. In: Informačné 
zprávy Okresného múzea v Trenčíne, 1956, č. 7, s. 5-6, Tenže: Zabudnuté pečatidla. In: 
Tamže, 1959, č. 1, s. 10-11. O S. Pozdišovskom pozri viac v bibliografii STROHNEROVÁ, Ľ.: 
Prof. Štefan Pozdišovský. Trenčín 1996. 
10 O činnosti p. Prof. Nováka pozri napr. v GH-hlase, 2, 1992, č. 1-2, s. 33-36. 
" Expozícia (maľby erbov) je v Matúšovej veži dodnes. 
12 O tejto výstave pozri viac napr. na internetovej stránke SGHS www.genealogy-heraldry.sk. 
13 Zborník z podujatia vydala SGHS pod názvom Heraldika na Slovensku. Martin 1997 
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V Barborinom paláci na Trenčianskom hrade. Vernisáž stálej expozície Súčasná heraldická 
tvorba na Slovensku. Foto: T. Grófova 

výber Trenčína aj ako miesta konania ďalšieho medzinárodného heraldického podu
jatia - kolokvia Občianska heraldika na Slovensku (v kongregačnej sále Trenčianske
ho múzea v r. 2001).14 Väčšina týchto podujatí sa uskutočnila už aj v spolupráci so 
SGHS. 

Mimo veľkých, celoslovenských či medzinárodných podujatí sa v Trenčíne po 
mnohé roky konali aj miestne vzdelávacie prednášky. Mnohé z nich boli venované he
raldike, trenčianskej a župnej šľachte i genealógii. Popri niekoľkých prednáškach J. 
Nováka, L. Vrtela a historika J. Karlíka, ktorý sa spolu s ďalším pracovníkom múzea -
výtvarníkom J. Ďuržom prezentuje aj ako tvorca obnovených obecných symbolov 
v regióne (nedávno pripravili výstavu venovanú tejto problematike v Novom Meste 
nad Váhom), v Trenčíne vystúpili napr. C. Chapman, viceprezident britskej Federácie 
rodinno-historických spoločností, D. Gardiner, americký súkromný genealóg, i Z. Po-
kluda, riaditeľ Štátneho okresného archívu v Zlíne, ktorý sa venuje problematike 
uhorskej šľachty na Morave a českej a moravskej šľachty na slovensko-moravskom 
pomedzí. Záujem o tieto podujatia bol vždy veľký a ich organizátori neochabujú vo 

Zborník z podujatia vydala SGHS pod názvom Občianska heraldika. Martin 2002. 
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svojom úsilí ani v súčasnosti - zatiaľ posledná prednáška (venovaná cirkevným mat
rikám) sa uskutočnila v decembri 2002. 

Priaznivci regiónu alebo samotní Trenčania sa prejavili aj v oblasti genealogic
kých výskumov. Prvým, z celoslovenského hľadiska významným impulzom v tejto 
oblasti - popri Rodových erboch na Slovensku J. Nováka - bola už spomínaná práca 
P. Horvátha o genealógii Štúrovcov. Jej vydania viedli k trom genealogickým stretnu
tiam žijúcich príbuzných Ľ. Štúra (Modra, Uhrovec, Trenčín). Dobrú odozvu mali 
i ďalšie genealogické práce iných autorov15 a v Trenčíne i na okolí organizované ro
dinné stretnutia - Jánošíkovcov, Mičátkovcov, Lehotskovcov, Ježíkovcov vo Veľkej 
Hradnej, Ondrejovičovcov v Beckove a ďalšie. 

Popri Trenčianskom múzeu tradície heraldiky i genealógie v regióne v posledných 
desaťročiach pestovali a doposiaľ udržujú Klub trenčianskych historikov Slovenskej 
historickej spoločnosti pri SAV i ďalšie organizácie a individuálni nadšenci.16 Je po
tešiteľné sledovať, ako záujem o heraldiku a genealógiu medzi vlastivednými pra
covníkmi a v odborných inštitúciách tak v Trenčíne, ako aj na Slovensku z roka na 
rok vzrastá. 

15 MORlSOVÁ, V.: Genealógia rodiny Silvayovej. In: Melčice-Lieskové. Melčice 1998, s. 143-
148, táže: Príspevok ku genealógii Jána Smreka. In: Genealogicko-heraldický hlas, 8, 
1998, č. 2, s. 26-29, Genealógia rodu Zamarovských. In: Život a dielo Vojtecha 
Zamarovského. Trenčín 1999, s. 27-40 (2. vyd. 2001), SlSMlS, M. ml.: Príspevok ku 
genealógii Bobokovcov z Dežeríc. In: Biografické štúdie 17. Martin 1990, s. 86-106, Po 
stopách Holubyovcov. Zemianske Podhradie 1996, ŠIŠMIŠ, M. st.: MUDr. Karol Brančik vo 
svetle genealogických vzťahov. In: Veda a technika v dejinách Slovenska. Liptovský Mikuláš 
1993, s. 194-203, O pôvode slovenského kartografa Jána Lipského zo Sedličnej. In: Život 
a dielo Jána Lipského. Trenčianske Stankovce 1991, s. 5-11, tiež Orlice, (Ostrava) 1991, č. 2, 
s. 48-52 ai. O pôvode J. Lipského novšie publikoval REISZ, Cs. T. v práci Magyarország 
általános térképének elkészítése a 19. század elsó évtizedében. Lipszky János... 
Budapest 2002. 
16 Po r. 1989 rozvoj týchto aktivít podporovali všetci riaditelia Trenčianskeho múzea - Leo 
Kužela, Cyril Vrzgula, naposledy p. Katarína Babičová, riaditeľka Štátneho archívu Bratislava, 
pobočka Trenčín (bývalého Štátneho okresného archívu) p. Danica Hlaváčová, predseda 
Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Trenčín p. Ladislav Jambor, predseda Klubu 
trenčianskych filatelistov p. Jozef Korený, pracovník mestského úradu v Trenčíne Ivo Veliký, 
pracovníčka Štátnej krajskej knižnice M. Rešetku p. Ľudmila Strohnerová a mnohí ďalší. 
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Z MOJICH SPOMIENOK 

Ladislav Vrtel* 

R. 1980 dozrela myšlienka založiť spoločnosť, ktorá by združovala záujemcov 
o archívnictvo a pomocné vedy historické, teda i o genealógiu. Stretli sme sa na Križ-
kovej ul. v pracovni vtedy novopečeného riaditeľa archívnej správy dr. Kartousa, 
spolu s doc. Lehotskou, doc. Novákom, vtedy pedagógmi z Katedry československých 
dejín a archívnictva FFUK, dr. Klačkom, ktorý šéfoval Ústrednému archívu SAV, a dr. 
Bartlom, šéfom Archívu Univerzity Komenského. Doc. Lehotská bola tiež predsedníč
kou vtedy najaktívnejšej Západoslovenskej pobočky Slovenskej historickej spoloč
nosti a dr. Bartl bol skúseným tajomníkom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. 
Všetci sa zhodli na tom, že je potrebné popri oficiálnych aktivitách organizovaných 
archívnou správou i touto formou podnietiť vedecké bádanie a podporiť aj spoločen
ské vzťahy v rámci obce archivárov, pestovať súdržnosť, kolegialitu, hrdosť na svoje 
povolanie, slovom všestranne upevňovať archivársky stav. 

Konštituoval sa prípravný výbor, voľba predsedu padla na dr. Kušíka, ktorý práve 
uvoľnil post riaditeľa Štátneho ústredného archívu (dnes Slovenského národného ar
chívu - pozn. red.) svojmu nástupcovi, ostal však, ako dôchodca, pracovať v archíve. 
Hneď sme ho prizvali a on založenie sekcie veľmi privítal. Azda to trochu bral aj ako 
zadosťučinenie, keďže žiadny odchod do dôchodku sa zrejme nezaobíde bez pocitu 
smútku a možno i určitej nespravodlivosti. Pretože sa predpokladalo, že spoločnosť 
bude svoje vedecké aktivity orientovať jednak na archívnictvo a jednak na pomocné 
vedy historické, zodpovednosť za tieto dva sektory pripadla dvom podpredsedom -
dr. Klačkovi za archívnictvo a doc. Novákovi za PVH. Pri hľadaní tajomníka sa oči 
všetkých prítomných zastavili na mne. Usúdili, že najmladší najviac vydrží. Mal som 
z toho hlavu v smútku, mrákavy mi však pomohol rozohnať dr. Bartl, ktorý ma krok 
po kroku zasväcoval do tajov organizovania sympózií, do tajov finančných tokov, do 
tajov fungovania Organizačného strediska a pod. 

Vznikla teda prvá slovenská spoločnosť, ktorá sa mala venovať aj PVH, teda aj ge
nealógii a heraldike. Na prihláške sme členov žiadali uviesť aj oblasť, v ktorej chceli 

* Ladislav Vrtel (nar. 3. 4. 1953) je známym slovenským heraldikom. Od r. 1978 pôsobí na 
Archívnej správe, dnešnom Odbore archívnictva a spisovej služby Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa tejto organizácie, vládnym radcom 
pre heraldickú tvorbu. Je autorom viacerých heraldických monografií, štúdií, niekoľkých 
stoviek mestských, obecných, cirkevných a občianskych erbov. Spolu s výtvarníkom L. 
Čisárikom je autorom štátnych symbolov Slovenskej republiky. Patrí k zakladajúcim členom 
SGHS, v ktorej pôsobil ako podpredseda (1991-1997), v súčasnosti ako člen výboru. Od r. 
1979 je tajomníkom Heraldickej komisie MV SR. Je tiež spoluzakladateľom Heraldického 
kolégia, občianskeho združenia podporujúceho tvorbu občianskych erbov, a akademikom 
Medzinárodnej heraldickej akadémie. Viac o ňom v Genealogicko-heraldickom hlase, 3, 1993, 
č. 2, s. 35-36, novšie na zadnej strane jeho práce Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin 
1999. 
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L. Vrtel počas prednášky o štátnych symboloch SR v Martine. Lacko - podobne ako p. Prof. 
Novák - patril k tým, ktorí vedeli zaujať odborne i ľudsky. Foto: M. Šišmiš 

predovšetkým pracovať. Mali sme totiž v úmysle organizovať nielen veľké konferen
cie, ale i menšie, špecializované semináre a stretnutia. Genealógiu ako prvoradú 
oblasť svojho záujmu vtedy uviedlo 7 % členstva, heraldiku 18 %, sfragistiku 10 %, 
diplomatiku 17 %, paleografiu 4 %, numizmatiku 4 % a chronológiu 2 % členov sekcie. 
Najvyššie percento členov uviedlo archívnictvo, resp. archivistiku - 25 %. Ustálilo sa, 
že podujatia sa budú konať každoročne tak, že v párnom roku bude ústrednou témou 
archívnictvo a v nepárnom bude ústrednou témou niektorá PVH. Prvá konferencia sa 
konala ešte toho roku v decembri v Bratislave.' Mrzlo ako na Sibíri, vlaky meškali, vý
chodniari prišli až pred obedom, večerné spoločenské stretnutie však všetci stihli 
a tak sme všetci spolu družne prijali zrod Sekcie archívnictva a pomocných vied his
torických. 

Prvá konferencia z tematickej oblasti PVH bola venovaná diplomatike a konala sa 
pri príležitosti Mabillonovho jubilea v Martine.2 Obrovský záujem o toto podujatie 
a jeho vedecká a spoločenská úroveň v nás vzbudzovali otázku, či už toto je vrchol, 

1 VRTEL, L.: Vedecké sympózium o sprístupňovaní archívnych fondov. Slovenská archivistika 
1/1981, s. 210 - 214. 
2 VRTEL, L.: Konferencia o diplomatike. Slovenská archivistika 1/1982, s. 221-228. 

A 50 



alebo nás vrchol ešte len čaká. A skutočne, podujatia venované PVH boli po každý raz 
na veľmi vysokej úrovni. Spomínam si na trenčiansku konferenciu o heraldike3 so 
spoločenským večerom na Trenčianskom hrade a s polnočnou exkurziou na vrchol 
veže, či oravskú konferenciu konanú r. 1985 v Námestove,4 venovanú prehliadke 
všetkých PVH, so spoločenským večerom nad Oravskou priehradou. Príspevky z kon
ferencií publikovala pravidelne Slovenská archivistika, z oravského podujatia vyšiel, 
zásluhou vtedajšieho riaditeľa okresného archívu P. Siku, samostatný zborník. Prí
spevok o genealógii predniesol Ivan Chalupecký, ktorý ho uviedol slovami: „Najhor
šiu reputáciu medzi pomocnými vedami historickými má bezpochyby genealógia".5 

Tak to zrejme v skutočnosti bolo, nuž vo svojom príspevku ukazoval na užitočnosť 
genealógie a prihováral sa za jej pestovanie. 

V tom čase navštívili Z. Alexy a R. Zelenay Katedru archívnictva a niektorých jej 
členov získali pre myšlienku založenia samostatnej genealogickej spoločnosti. Poci
ťovala sa totiž absencia genealogickej, či genealogicko-heraldickej spoločnosti, ktorá 
by bola partnerom zahraničným korporáciám podobného zamerania. Vznik samo
statnej genealogickej spoločnosti v rámci vtedajšieho Národného frontu bol nemys
liteľný. Iniciátori teda hľadali možnosť pôsobiť v rámci Slovenskej historickej spo
ločnosti pri SAV. Vtedajší výbor SHS na čele s akademikom Kropilákom zvažoval mož
nosti, ktoré sa ponúkali: alebo rozčleniť existujúcu Sekciu archívnictva a PVH, 
a vylúpnuť z nej genealógiu, alebo vytvoriť pri Sekcii subsekciu v podobe krúžku, 
resp. klubu genealogov. Takéto organizačné začlenenie však v organizátoroch vzbud
zovalo obavu, že subsekcia, či klub genealogov by nemal dostatočne voľné ruky na 
samostatné konanie a komunikovanie so zahraničím, hoci v skutočnosti v SHS vždy 
panovali také podmienky, že každá organizačná zložka bola a i dnes je vlastne sa
mostatná; i keď jej nik žiadne peniaze nedá, nik do jej činnosti ani nezasahuje. 

Na založenie genealogickej spoločnosti na Slovensku bolo treba ešte pár rokov 
počkať. Čoskoro po prevrate (v roku 1989) sa z Matice slovenskej v Martine šírili čo
raz zreteľnejšie predstavy o konštituovaní genealogickej, resp. genealogicko-heral
dickej spoločnosti. Pre úplnosť možno spomenúť, že v rovnakom čase vznikala aj 
Spoločnosť slovenských archivárov. V tom čase som už nebol tajomníkom Sekcie, 
odišiel som spolu s jej prvým predsedom dr. Kušíkom. Sledoval som však pozorne 
ako vznik oboch spoločností poznamená vtedy práve desaťročnú Sekciu archívnictva 
a pomocných vied historických, pretože nové spoločnosti reflektovali na oblasti, kto
ré dovtedy svojimi konferenciami pokrývala. Pravda, mali už oveľa vyššie ambície, 
nechceli len združovať svojich členov a konať vedecké konferencie, ale aj reprezen-

1 VRTEL., L.: Sympózium Minulosť a súčasnosť heraldiky. Slovenská archivistika 1/1983. 
4 Pomocné vedy historické, súčasný stav a perspektívy. Zborník príspevkov z rovnomenného 
sympózia, konaného 18. - 19. septembra 1985 v Námestove. Zostavil L.Vrtel. Dolný Kubín 
1996. 
5 Tamže s. 84. 
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tovať svojich členov vo vzťahu k zahraničiu, nadväzovať kontakty a realizovať rôzne 
projekty spolupráce, vydávať vlastné časopisy a pod. Sekcia s oboma spoločnosťami 
spočiatku spolupracovala, podieľala sa na organizovaní vedeckých konferencií, ne
skôr však bola táto spolupráca symbolická a na ostatnej konferencii konanej 5. - 6. 
septembra r. 2001 na tému Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny, stav a per
spektívy už ani symbolicky nepatricipovala, hoci išlo o jej doménu. V tomto roku 
(2002 - pozn. red.) sa Sekcia opäť hlási k slovu a verme, že to nebude len prechod
né, ale trvalé oživenie a že bude naďalej predstavovať spojenie obce archivárov s ob
cou historikov. 

Na ustanovujúce zhromaždenie Genealogicko-heraldickej spoločnosti sme sa vy
brali s veľkou slávou do Martina. Prijatie Z. Alexyho do Medzinárodnej heraldickej 
akadémie, o čom práve dostal dekrét, bolo dôvodom i na pozdvihnutie dákeho toho 
kaliska. Ešte šťastie, že M. Sišmiš a R. Zelenay boli zaprisahanými nepriateľmi alko
holu, nuž mohli s prehľadom podujatie viesť. Navyše R. Zelenay mal s takouto prá
cou skúsenosti, pretože bol poslancom federálneho zhromaždenia, a tak nám mohol 
v plnej kráse a s energiou jemu vlastnou predviesť, ako sa taký parlament diriguje. 

Schválili sa stanovy, zvolil sa výbor, ktorý sa zišiel na svoju prvú schôdzku aby 
zvolil predsedu, podpredsedu a tajomníka spoločnosti. Navrhol som, aby sme zvoli
li najskôr tajomníka ako najvýznamnejšiu osobu spoločnosti. Naše pohľady sa zasta
vili na priateľovi Milanovi Sišmišovi. Usúdili sme, že (podobne ako ja kedysi) ako naj
mladší najviac vydrží. 

Voľba predsedu však bola zložitejšia, nik ním nechcel byť. Opakovala sa asi zo 
päťkrát a voľba vždy padla na iného a ten omietol. Napokon voľba padla na Romana 
Zelenaya, ktorý sa tak stal prvým predsedom Slovenskej genealogicko-heraldickej 
spoločnosti a ostal ním až do svojej predčasnej smrti začiatkom novembra 1993. Len 
asi mesiac predtým, v dňoch 4. - 6. októbra 1993 sa v Častej-Papierničke konalo sym
pózium6 na tému Najstaršie rody na Slovensku, ktoré R. Zelenay, vtedy štátny tajom
ník Ministerstva kultúry pomohol zorganizovať a ktoré predstavuje azda prvý vrchol 
činnosti vtedy ešte mladučkej Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. 

6 Najstaršie rody na Slovensku. Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia, konaného 
v dňoch 4. - 6. októbra 1993 v Častej-Papierničke. Zostavila Katarína Štulrajterová. 
Bratislava 1984. 
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AKO SA RODIL GENEALOGICKO-HERALDICKÝ ODBOR 
MATICE SLOVENSKEJ 

Tomáš Winkler* 

Možno to raz bude hodné povšimnutia, ako sa rodil Genealogicko-heraldický od
bor Matice slovenskej,1 hoci teraz, keď píšem týchto niekoľko riadkov, sa mi niekto
ré súvislosti zdajú dosť nepodstatné. Desať rokov je však už aj tak trochu históriou, 
zároveň aj našou súčasnosťou. 

Všetko sa začalo návratom mladého Milana Šišmiša z vojenčiny, ktorý už v tom ča
se mal bohaté, ale najmä dobré kontakty so slovenskými odborníkmi v tejto oblasti 
a predsavzatie konštituovať genealógiu a heraldiku na pôde samostatného oddelenia 
Matice slovenskej. Napísať, že Matica slovenská v tom čase nemala iné problémy len 
zakladať nové oddelenia, by nezodpovedalo pravde, pretože popri zakladaní mies
tnych odborov bola tvorba nových profesionálnych štruktúr jej povinnosťou navyše. 
Nerealizovala sa predstava, že takéto pracovisko, rozsahom neveľké, by sa mohlo kon
štituovať v rámci vtedajšieho Biografického oddelenia Pamätníka národnej kultúry Ma
tice slovenskej. Ušetrili by sa tým financie a zároveň by sa potenciál nového pracovi
ska mohol využívať v biografickej oblasti. Nový odbor, ako ho neskôr programoval vý
bor novozaloženej Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici 
slovenskej, mal však ambície byť samostatným vo svojej vedeckovýskumnej oblasti 
a neviazať svoje aktivity na biografický výskum. Čas ukázal, že takéto organizačné 
ustrojenie bolo plne oprávnené a z hľadiska perspektívy aj produktívnejšie. 

Rozhodujúca bola podpora výboru Matice slovenskej tomuto projektu a zároveň 
vyčlenenie finančných prostriedkov, i keď neveľkých, na výskum a najmä na publi
kačnú činnosť, ktoré sa ešte dopĺňali z grantového systému. Novokonštituovaný od
bor sa organicky zapojil do štruktúry matičných vedeckých a záujmových odborov 
a možno konštatovať, že patril medzi najagilnejšie odbory s pomerne veľkou člen
skou základňou svojej spoločnosti, ktorá vyvíjala aktivity celoštátneho významu. 

Diskrepancie medzi reálnymi potrebami rozvoja odboru a možnosťami Matice slo
venskej časom narastali a do kritického štádia sa dostali v ostatných troch-štyroch 
rokoch. Možnosti podporovať vedeckú prácu v čase, keď je v prvom rade potrebné 

* Tomáš Winkler, literárny a matičný historik, pôsobil po novembri 1989 v redakcii 
Slovenských národných novín. Osudy SGHS intenzívnejšie sledoval od konca 90-tych rokov, 
ako vedecký tajomník Matice slovenskej a riaditeľ Vedného ústredia MS, do ktorého 
kompetencie spadali aj otázky rozvoja genealogických a heraldických aktivít. 
' V januári 1997 došlo na pôde MS k zriadeniu špecializovaného pracoviska (Genealogicko-
heraldického odboru MS) so zameraním na rozvoj genealógie, heraldiky a príbuzných 
disciplín. Jednou z jeho aktivít bolo udržiavanie styku so SGHS, ktorá v rokoch 1996 - 2000 
patrila do zväzku vedeckých odborov Matice slovenskej. Išlo o zväzok právne rôznorodých 
subjektov, pričom SGHS si zachovala charakter občianskeho združenia s vlastnou právnou 
subjektivitou. Spomínané pracovisko v lete r. 2000 prešlo do novozriadenej Slovenskej 
národnej knižnice (ktorá sa v tom čase vyčlenila z MS). Pod názvom Kabinet genealógie 
(ako súčasť Oddelenia kultúrnych a edičních aktivít) tu pôsobí dodnes. 

53 • 



Členovia a priaznivci SGHS počas jedného zo seminárov na pôde Matice slovenskej. Vpredu 
zprava V. Mruškovič, bývalý správca Matice slovenskej a dlhoročný prekladateľ nemeckých 
resumé do GH-hlasu, V. Pisarčík, iniciátor rodinných stretnutí Pisarčíkovcov, a I. Čerňan, 
historik Oravy. Foto: H. Rusnáková 

zachraňovať existujúcu štruktúru Matice slovenskej, najmä jej členskú základňu, do
my a oblastné pracoviská Matice slovenskej, je problematické. Nech je už dôvod „od
pojenia" sa Genealogicko-heraldického odboru od Matice slovenskej akýkoľvek, mož
no neodvolateľné konštatovať, že dobrý štart tohto odboru do života bol práve zo 
štartovacej plochy Matice slovenskej. 

Už len pre historickú pravdu treba ešte zopakovať, že iniciátorom na založenie 
genealogicko-heraldického pracoviska v Matici slovenskej bol Mgr. Milan Sišmiš, kto
rý nástojčivo a neústupné presadzoval svoje návrhy. 
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O H L A S Y 

AKO STE (BOLI) SPOKOJNÍ S ČINNOSŤOU SGHS MS 

(Výsledky prieskumu a korešpondenčné ohlasy) 

V júli 2001 sme oslovili všetkých svojich členov a priaznivcov (vyše 500 indivi
duálnych členov a zástupcov inštitúcií) s ponukou zúčastniť sa dotazníkového pries
kumu na tému „Ste spokojní s aktivitami SGHS MS?" Na ponuku zareagovalo asi 10% 
(48) členov. Boli medzi nimi zastúpení muži (32) i ženy (16), domáci i zahraniční (čes
kí), dlhoroční i mladší členovia (20 osôb, ktoré boli členmi dlhšie ako 6 rokov, 23 
osôb, ktoré sú členmi menej ako 5 rokov, zvyšní respondenti neuviedli dĺžku svojho 
členstva), osoby všetkých vekových kategórií (s priemerným vekom 50,1 roka, naj
starší respondent mal 85, najmladší 18 rokov) s rôznym vzťahom ku genealógii (voľ-
nočasoví bádatelia, súkromní podnikatelia, ako aj zamestnanci štátnych inštitúcií). 
Túto vzorku môžeme teda považovať za reprezentatívnu. Pri otázkach „S čím ste (bo
li) spokojní v uplynulom období?", „S čím nie ste (ste neboli) spokojní v uplynulom ob
dobí?" a „Čo by sa podľa Vášho názoru malo zlepšiť- čo by ste konkrétne uvítali?" ste 
sa najčastejšie vyjadrovali k činnosti spoločnosti ako takej, ku Genealogicko-heral-
dickému hlasu a publikačnej činnosti všeobecne, k doposiaľ zorganizovaným poduja
tiam, k internetovej stránke a slovakizovanej verzii genealogického softvéru Bro-
ther's Keeper, k práci v regiónoch. Nasledujúci prehľad je mozaikou vašich vyjadrení. 

Pôsobenie spoločnosti, práca s členmi. 
Podstatná časť opýtaných vyjadrovala s čin
nosťou našej spoločnosti spokojnosť. Oce
ňovali ste „úspešnú snahu spoločnosti o od
borné podchytenie aktuálnych problémov 
v oblasti heraldiky a genealógie", „ochotu ta
jomníka SGHS MS pomôcť radami začínajú
cim laickým bádateľom", poskytnuté rady, 
informácie, konzultácie: „Moje prvé kontak
ty a reakcie zo strany SGHS boli pozitívne. 
...Doporučenia som využil a pomohlo mi to 
v hľadaní informácií o rodokmeni mojej ro
diny" (člen z Prešova). 

Niektorým z vás sa činnosť SGHS zdala 
nedostatočná (člen z Lučenca), neboli ste 
spokojní so zdĺhavým vydávaním členských 
preukazov. 

Uvítali by ste dôkladnejšiu prípravu val
ných zhromaždení, resp. širšie koncipova

né správy o činnosti: „Vo výročných sprá
vach o činnosti SGHS by mala byť uvedená aj 
správa o činnosti (výsledkoch práce) členov 
spoločnosti, nielen o činnosti výboru a ak
ciách spoločnosti. Správa by mala obsahovať 
aj informácie o knižnici SGHS (knižnom 
fonde)." 

Navrhujete, aby spoločnosť vybavila 
členom SGHS zľavy pri štúdiu v štátnych 
oblastných archívoch v SR i ČR, organizova
la tematicky zamerané domáce i zahraničné 
zájazdy, pri študijných návštevách Martina 
(Matice slovenskej, Slovenskej národnej 
knižnice a SGHS) zabezpečila cenovo prija
teľné ubytovanie (napr. na vysokoškolských 
internátoch). Uvítali by ste väčšiu pomoc 
pri hľadaní príbuzných v zahraničí. 

Oceňujete „priradenie SGHS pod Nár. 
knižnicu" a želali by ste si, aby SGHS mala 
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možnosť vplývať na činnosť Heraldickej ko
misie OA MV SR, na tvorbu Heraldického re
gistra SR (navrhujete delegovať zástupcu 
SGHS do tejto komisie). 

Genealogicko-heraldický hlas a publi
kačná činnosť. Väčšina z vás bola (je) spo
kojná s obsahom a úrovňou Genealogicko-
heraldického hlasu („Zvlášť vyzdvihujem po
hotové, pravidelné informovanie členov 
o činnosti spoločnosti, podujatiach, nových 
publikáciách...") a s publikačnou činnosťou 
SGHS všeobecne. Niektorí z vás ju naopak 
považovali za nedostatočnú. 

Neboli (či nie) ste spokojní s malým ná
kladom zborníka Najstaršie rody na Sloven
sku, so zdĺhavou prípravou praktickej prí
ručky pre amatérskych genealógov, ktorú 
stále postrádate („Uvítal by som príručku, 
kurz, návod ako postupovať pri pátraní a pri 
spracúvaní genealogických údajov", „Uvítala 
by som takú jednoduchú príručku pre laikov 
- ako by som si poradila orientovať sa, čo 
môžem študovať, čo nemôžem študovať 
a požadovať od archivárov..."). Navrhujete 
zvýšiť periodicitu či rozsah jednotlivých čí
sel GH-hlasu („...čo má praktický človek 
z časopisu, ktorý vychádza len dvakrát do 
roka...?"- B. Lonský, Prešov), posilniť prak
tické zameranie tohto periodika: „Tie práce 
sú zverejnené, ale pre môj výskum sú iba 
niečím ako kuriozitou, akoby len do počtu. 
Uvítal by som rubriku... Rady a skúsenosti, 
kde by genealógovia písali o svojich skúse
nostiach, zážitkoch,... osvedčených postu
poch. Niečo z teórie, histórie zápisov, štruk
túre zápisov, typy písma: ako začať, ako 
pokračovať, ... kritiky počítačových progra
mov, návody na ich obsluhu; kurzy na po
kračovanie (počítače, čítanie v matrikách, 
rukopisy, grafológia, viazanie kníh, reštau
rovanie listín, kopírovanie, skladovanie, tla

čivá,..." (člen z Trenčína). Želali by ste si 
včasné vydávanie GH-hlasu a navrhujete 
spracovať jeho bibliografiu. 

Navrhujete venovať viac pozornosti 
„obyčajným" rodinám („Publikovali sa zväč
ša genealogické práce o rodinách význam
ných osobností."), špeciálnym a regionálnym 
témam („Uvítal by som články o exlibrisoch, 
prípadne o spolku exlibristov na Slovensku, 
ak taký existuje, dalej viac článkov o starých 
rodoch z východného Slovenska" - j . Haščák, 
Košice). 

Uvítali by ste tiež publikovanie reprin-
tov a prekladov staršej odbornej literatúry 
(Kempelena, I. Nagya a pod.), ako aj prame
ňov: „/ keď sa v poslednom čase objavuje už 
viac odbornej literatúry, uvítal by som tiež 
vydávanie literatúry staršej. Napríklad 
v Maďarsku sa opätovne vydáva Kempelen, 
Nagy Ivan a pod. (aj na CD-nosičoch)." 
„Osobne by som uvítal publikovanie dosiaľ 
neznámych prameňov (viď Vydavateľstvo 
RAK Budmerice), aj zo zahraničia, napr. Co-
dex Cumanicus." 

Navrhujete vydať „Rukoväť pomocných 
vied historických" so zameraním na územie 
Slovenska, skriptá o niektorých PVH (histo
rická geografia, demografia, vexilologia 
a pod.), bibliografiu slovacikálnej genealo
gickej a heraldickej produkcie. Navrhujete 
tiež vypracovať projekt súpisu všetkých he
raldických pamiatok z územia Slovenska, 
urobiť súpis rodov a erbov na Slovensku 
(„stručný- meno, armáles v roku"). 

Boli ste spokojní s adresárom členov 
SGHS MS a navrhujete pokračovať v jeho vy
dávaní („s označením orientácie ich činnosti, 
prípadne aj zoznamu nimi spracovaných 
štúdií, zoznamov náhrobných nápisov 
a pod."). Uvítali by ste vydanie adresára ar
chivárov a bádateľov, na ktorých by sa dalo 
v danom regióne obracať, sprievodcu po za-
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hraničných archívoch (s údajmi o výške po
platkov za ich služby, dorozumievacom ja
zyku a pod.). 

Podujatia. Väčšina tých, ktorí sa vyjad
rovali k tejto otázke (10) vyjadrovala spo
kojnosť s doposiaľ organizovanými poduja
tiami - s obsahom, odbornou úrovňou, or
ganizáciou, pravidelným konaním. Zvlášť 
ste vyzdvihovali Letné školy praktickej ge
nealógie, súťaže o Najlepšie genealogické 
práce. Počas podujatí sa Vám páčili praktic
ky ladené prednášky, konzultácie s podob
ne orientovanými bádateľmi, výstavky ge
nealogických a heraldických prác. 

Niektorí z vás neboli spokojní s malým 
počtom, miestami a termínmi konania semi
nárov: „Semináre sa každoročne konajú 
v rovnaký čas, začiatkom mesiaca, čo kaž
dému členovi nemusí vyhovovať". Najmä čle
nom z Bratislavy nevyhovuje, že „väčšina 
podujatí sa organizuje v Martine, čo je pre 
niekoho náročné na prepravu."; „Martin je 
trochu od ruky a všetkým sa nedá tam ísť..." 
Navrhujete organizovať viac prakticky za
meraných podujatí („organizovať každé leto 
(rok) kurzy praktickej genealógie pre záuj
mových geneaiogov"), miesta ich konania 
meniť („Stretnutia geneaiogov a heraldikov 
by sa mohli občas konať aj v Bratislave" 
a v regiónoch) a pri voľbe termínov brať 
väčší ohľad na tých, ktorí pracujú a svojim 
záujmom sa môžu venovať iba cez víkendy. 
Navrhujete tiež organizovať regionálne od
borné semináre či prednášky venované 
miestnym šľachtickým rodom. 

Internet, BK5. Viacerí z vás uvítali zria
denie internetovej stránky našej spoločnos
ti. Upozornili ste nás na neaktuálnosť nie
ktorých údajov („konkrétne publikácia J. 
Sarmányovej Cirkevné matriky... nie je t.č. 

na uvedenom čísle prístupná"). Uvítali by ste 
na nej viac informácií pre začínajúcich ge
neaiogov a častejšie aktualizácie. 

Potešilo vás vytvorenie slovakizovanaj 
verzie genealogického softvéru Brother's 
Keeper. Viacerí z vás mali problémy s jeho 
inštaláciou („Nemohol som nainštalovať slo
venskú verziu Brother's Keeper na svojom 
počítači a viem, že aj iní s tým mali problé
my"). Oceňujete jeho využívanie vo vlastnej 
bádateľskej praxi i v odbornej práci („Veľmi 
nám pomohol..." - Múzeum J. Kráľa Liptov
ský Mikuláš). Doporučujete zvýšiť propagá
ciu počítačového spracovania genealógií 
(rozosielaním demodiskiet a pod.). 

Publicita, osveta. Niektorí z vás pova
žujú propagáciu aktivít SGHS a celkovú 
osvetu a vzdelávanie v oblasti genealógie 
a heraldiky za nízke. Páčila sa vám relácia 
o genealógii v Klube Rádia Devín. Uvítali by 
ste občasné vystúpenia našich činovníkov 
v televízii, viac informačno-výchovno-vzde-
lávacích materiálov zameraných na širšiu 
verejnosť, viac genealogicko-heraldických 
informácií v regionálnej tlači. Navrhujete 
spolupracovať s redakciami historických 
a archivárskych časopisov s cieľom zvýšiť 
informovanosť v oblasti genealógie, zvlášť 
genealogickej praxe: „Dávam na zváženie -
čo keby sa pracovníci našej spoločnosti na
kontaktovali na niektorý časopis s tým, že si 
„prevezmú zodpovednosť" za 1-2 strany z ča
sopisu, na ktorých by boli pravidelné články 
a praktické informácie pre amatérov" - B. 
Lonský, Prešov); konkrétne navrhujete 
spoluprácu s mesačníkom Historická revue. 

Kluby, práca v regiónoch. Niektorí 
z vás boli spokojní s činnosťou GH-klubu 
v Martine (s prednáškami). V mnohých prí
padoch nie ste spokojní s neexistenciou 
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klubov v regiónoch (priznávate si vlastnú 
pasivitu v tejto oblasti). Viacerí očakávate 
zakladanie pobočiek SGHS „zhora" (v okre
soch, mestách, obciach). Zvlášť sa prihová
rate za otvorenie pobočky alebo klubu SGHS 
v Bratislave: „Veľa členov pochádza z Bratis
lavy, radi by sa stretávali a vymieňali si skú
senosti. Pôsobí tam veľa špičkových histori
kov, ktorí by určite tiež pomohli..." (člen 
z Bratislavy). 

Rôzne. Niektorí z vás si ťažkajú na rela
tívne málo praktických informácií o genea
lógii u nás všeobecne, vyjadrujú nespokoj
nosť s poplatkami za štúdium v archívoch 
a iných inštitúciách („Ľahko sa báda, ak be
riem plat, lebo pracujem v múzeu, štátnom 
archíve atď. a bádam v pracovnom čase. 
Mám tam počítač, kopírku atď. A čo súkrom
ný bádateľ? Všetko si zaplať!"), s komuniká
ciou s Heraldickým registrom OA MV SR 
(„...doporučené listy opakovane bez odpove
de!"). Viacerí z vás by uvítali e-mailový styk 
s archívmi (podobne ako v ČR), regionálny 
informačno-poradenský servis v nich a v mú
zeách („Veď sú tam odborní pracovnici!"), 
prednášky z genealógie a heraldiky v rámci 
vzdelávania 111. veku na univerzitách (napr. 
v Trnave a v Bratislave). Navrhujete, aby 
štát finančne oceňoval pôsobenie dobrovoľ
ných regionálnych bádateľov ako ochrancov 
nášho kultúrneho dedičstva. 

Za všetky návrhy a pripomienky (aj tie, 
ktorých realizácia momentálne presahuje 
naše možnosti, aj tie, ktoré presahujú rá
mec našej pôsobnosti) vám úprimne ďaku
jeme. Všetky - pozitívne aj tie konštruktív
ne kritické - nás potešili. Budeme sa nimi 
zaoberať a tie návrhy, ktoré bude v našich 
silách zrealizovať (ak ešte zrealizované ne
boli), sa vynasnažíme uviesť do praxe. 

Celkom na záver dovoľte malú rekapitu
láciu - váš pohľad na celkovú činnosť našej 
spoločnosti, vaše odpovede na úvodnú otáz
ku v dotazníku: „Ste, resp. boli ste spokojní 
s aktivitami SCHS MS v uplynulom období?" 
Zo 45 respondentov ste 3 odpovedali „skôr 
nie", 13 „skôr áno" a 29 „áno"(nikto z vás ne
uviedol zápornú odpoveď a 3 ste sa - pre 
krátkosť svojho členstva - odpovede na túto 
otázku vzdali). Nadpolovičná väčšina z vás 
(vyše 60-88 % účastníkov prieskumu) bola 
teda s činnosťou našej spoločnosti v uply
nulom období spokojná, resp. skôr spokoj
ná. Považujeme to za najlepšie ocenenie na
šich takmer desaťročných úsilí. Ďakujeme 
Vám za doterajšiu dôveru, veríme, že ju ne
sklameme ani v nasledujúcom období. 

K údajom, ktoré vyplynuli z dotazníko
vého prieskumu, pripájame ohlasy z vašich 
listov (z niekoľkých uplynulých rokov). Ko-
rešpondujúco s výsledkami prieskumu boli 
- skutočne až na ojedinelé výnimky - pozi
tívne. Je zaujímavé, že so svojimi názormi 
sa s nami (v listoch či emailoch) delili viac 
českí ako slovenskí členovia - preto aj ohla
sov od českých členov a kolegov nájdete 
v nasledujúcom prehľade viac. Istým spôso
bom dopĺňajú údaje z dotazníkového prie
skumu (na ktorý pre zmenu reagovali pre
važne slovenskí členovia). Aj za tieto ohla
sy vám ďakujeme... 

K činnosti spoločnosti 
...čím ďalej tým viac myslím na SGHS 

a CH-hlas. Neviem presne, čo sa stalo, ale si 
myslím, že sú v tom peniaze. ... Verím a dú
fam, že SCHS a CH-hlas sa nerozpadli a že 
budú existovať aj ďalej. Všetko najlepšie 
Vám želá Juraj Haščák (Košice, 31.3. 2000; 
písané v čase, kedy sa oneskorilo vydanie 
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GHH 2/99, sčasti v súvislosti s celkovou si
tuáciou v MS) 

Možno by sa na tom dalo byť aj ekono
micky lepšie, keby ste sedeli tu (v Bratislave 
- pozn. red.), resp. boli viac komunikatív
nejší vzhľadom na trh. Však niektorí sa živia 
týmto a ide im to lepšie ako hocikomu iné
mu... Keď len tak zďaleka sledujem postave
nie SCHS, napadá mi, prečo sa nepretrans-
formovala napr. na občianske združenie; bo
lo by to efektnejsie a mohlo by to azda aj 
finančne lepšie fungovať... (Bojan Radova-
novič, Bratislava, 21. 3. 2001) 

Prajem veľa, veľa zdravia, elánu a entu
ziazmu. (Jozef Matej, Trebišov, odkaz na 
ústrižku poštovej poukážky zo začiatku ro
ka 2001) 

Genealogicko-heraldický hlas 
Váš časopis považuji za mimofádné do

brý, který pfináši moc zajímavých informací 
a je pfinosem i pro moji genealogickou prá
ci. Vždy se na nové číslo teším a verte mi, že 
každé číslo pfečtu celé a doslova. (Bohuslav 
Sloup, Roztoky u Prahy, 18. 1. 1998) 

Práve som dočítala 1. č/98 nášho Hlasu 
a pocítila som ... hrdosť nad skutočnosťou, 
že patrím do tejto obdivuhodnej spoločnosti 
... Pri čítaní Hlasov prichádzam na to, čo 
všetko sa ešte musím naučiť a moje meno 
v adresári členov a priaznivcov ma zaväzu
je aspoň čo-to dohnať. (Ing. Lýdia Matajzíko-
vá, Kežmarok, 28. 3. 1998) 

Posledné číslo Genealogicko-heraldické-
ho hlasu sa mi veľmi páčilo. Som rád, že si 
ho už nemusím požičiavať z knižnice. (Mar
tin Bartoš, Košice, 22. 4. 1998) 

...dékuji za zaslaní bulletinu č. 1/99 Ge
nealogicko-heraldický hlas. Časopis je pro 
mne svým obsahem zajímavý a má, dle mé-
ho názoru, vysokou odbornou úroveň. (Ing. 
Miroslav Pavlák, Cheb, 17. 8. 1999) 

...po pŕíjezdu z dovolené na mne čekala 
ve schránce obálka s časopisem SGHS, nad 
čímž jsem velmi zajásal, neboť se teším na 
každé číslo, které je pro mne vlastné jedi
ným zdrojem informací o slovenské genealó
gii a heraldice. (Michal Cyrany, Kosmonosy, 
3. 8. 1999) 

...vidím, že mailové spojení funguje, tak
že Vám mohu znovu podékovat za to, že do
stávam Vaše velmi pečlivé délané perio
dikum. Je pro mne trochu vzorem (rubriku 
adresy autoru článku jsem zaradil do Vexi-
lologie podlé Vašeho vzoru), jen lituji, že je 
v ném vice genealogických článku než heral
dických, natož vexilologických. (Aleš Brožek, 
redaktor časopisu Vexilologického klubu 
v Prahe, 14. 12. 1999) 

...dékuji za zasílaní kvalitního vami vy
dávaného časopisu. Vždy když pfíjde nové 
číslo, mám z toho radost. (Bohuslav Sloup, 
Roztoky u Prahy, CR, 5. 4. 2000) 

...s radostí konstatuji, že Hlas se mi veli-
ce líbí... Perfektné seznamujete i nás, své 
členy v Čechách s histórii Slovakii prostred-
nictvím rodín kulturních činitelu, což v radé 
prípadu splýva se zemanstvem a šlechtou. 
Pŕeji nám všem, aby úroveň Hlasu zústala 
zachovaná mnoho let. (Ivan Herynk, Pardu
bice, 14. 4. 2000) 

Blahoželám k sústavne sa zvyšujúcej 
úrovni časopisu! (Rudolf Návrat, Bratislava, 
odkaz na ústrižku poštovej poukážky, zač. 
roka 2001) 

K iným publikáciám 
(k zborníku Heraldika na Slovensku z r. 

1997): Úroveň Vaši publikace mne velmi mi
lé prekvapila, jak grafickou úrovní, výbé-
rem príspevku, vysokou úrovní zpracova-
ných témat i svým pestrým obsahem. Do-
mnívám se, že kniha má zajímavéjší obsah 
než genealogicko-heraldická periodika vy-
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dávaná v České republice. (lng. Jaroslav Ver-
ner, Pŕíbram, 5. 5. 1998) 

(k publikácii L. Vrtela Osem storočí slo
venskej heraldiky z r. 2000): V knize mé za-
ujaly pasáže o současných státních symbo-
lech Slovenské republiky, o komunálni heral-
dice a vexilologii, o osobních znacích, 
o konštituovaní znaku a jejich regístraci. 
Pekné jsou napríklad slovenské „impresy" -
dobrý nápad. Trochu jsem v knize postrádal 
dokumentovaní vývoje heraldiky na Sloven
sku užitou heraldikou z „terénu", tj. z archi
tektúry hradil a zámku, z náhrobníku, ume
lecké remeslo atd. Je patrné, že pro ilustrač
ní doprovod byly využitý pfedevšim archívni 
fondy - viz pečeti a armalesy, které doplnili 
kolorované kresby z „Neu Siebmacheru". ... 
vím z vlastní zkušenosti, že dobrých heral
dických artefaktu je po Slovensku mnoho 
a ty nejsou nahraditelné ilustracemi ze Sieb
macheru. Chápu však, že v knize nemohlo 
být „všechno", a že bylo nutné se koncepčné 
rozhodnout. 1 tak je to moc pekná kniha, 
která určité bude v Češku závidená. (Stanis
lav Kasík, Roudnice nad Labem, 1. 9. 1999) 

(k adresáru členov z r. 1998): Chtél bych 
Vám ale také podékovat za báječný nápad 
(v minulém roce) vydat aktuálni seznam čle
nu společnosti. Díky nemu jsem navázal vel-
mi plodné a zajímavé kontakty se slovenský
mi genealogy a v nékterých pfípadech snad 
i dopisová pfátelství. (Michal Cyrany, Kos-
monosy, 3. 8. 1999) 

O internetovej stránke 
Internetová stránka je pekná a informa

tívni. Už pár dná z ní vycházím na toulky 
„po drátech". (PhDr. Pavel Jandourek, Praha, 
16. 8. 1999) 

Chcel by som sa Vám podákovat za od
porúčanú stránku, našiel som tam veľa od
kazov na familysearching, ktoré mi pomoh
li. (Radoslav Tengy, 17. 4. 2000) 

Ešte s jednou udalosťou, ktorá mi spôso
bila radosť, sa chcem s Vami podeliť a záro
veň aj poäakovať. Vďaka tomu, že SGHS zve
rejnila moju adresu (ako člena SGHS) v ka
nadských novinách Slovák Week, ozvala sa 
mi pani židovského pôvodu, ktorej spolu 
s jej sestrou a rodičmi pomohol môj, dnes už 
nebohý, starý otec počas II. svetovej vojny. 
Opísala mi tie udalosti a zaslala také infor
mácie, o ktorých som ja vôbec nevedel. (Vla
dimír Albíni, Leštiny, 14. 1. 2001, pozn. in
formácia v torontských novinách bola pre
vzatá z našej internetovej stránky) 

Je raritou, ako som sa dostal na vašu 
stránku. Dnes som pri vyhľadávam batérie 
do počítača zadal heslo www.baterie.sk a, 
ejhľa, o baterkách ani chýru ani slychu, ale 
zato odkaz na Slovenskú genealogicko-he-
raldickú spoločnosť- to bol šok a tak mám 
čo robiť, aby som preštudoval všetky mož
nosti, ktoré sa tam ponúkajú. (Miroslav Hau-
lík, Trenčín, 21. 3. 2001) 

(spracoval Milan Šišmiš) 
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NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE (3. ročník) 

V roku 2001 sa konal 3. ročník súťaže „Najlepšie genealogické práce". Prihlásilo 
sa do nej 19 záujemcov s 25 prácami. Išlo prevažne o záujmových genealógov, rela
tívne malá bola účasť profesionálnych genealógov, historikov a archivárov. Pri po
sudzovaní prihlásených prác porota (v zložení PhDr. František Žifčák - predseda, 
Mgr. Zdenko Ďuriška a Mgr. Frederik Federmayer - členovia) prihliadala najmä na ich: 
1. odbornú úroveň, 2. spoločenský prínos, 3. technicko-estetickú úroveň. 

Tri práce vyradila z dôvodu, že nemali charakter genealogických prác. Jednu pre
to, že bola iba súborom xerokópií bez vlastného textu autora. Z technických dôvodov 
sme neprijali ani dve genealogické práce z USA, týkajúce sa rodiny Valko, napísané 
v angličtine. Tretie kritérium totiž zahŕňalo aj hodnotenie jazykovej úrovne prác 
a toto sme v uvedenom prípade nemohli objektívne posúdiť. Predmetom záverečné
ho posudzovania a výberu tak bolo 19 zo spomínaných 25 prác. 

V priebehu 2 mesiacov, ktoré nasledovali po uzávierke, všetci členovia poroty 
prečítali a vyjadrili sa ku všetkým vybraným prácam. Bola to práca odborne i časovo 
náročná, na druhej strane však aj zaujímavá a podnetná. V nasledujúcom prehľade 
prinášame hodnotenia jednotlivých prác. 

1. Štefan Balaj a súrodenci: Rodokmeň 
rodu Ballay-Balaj z Mníchovej Lehoty od 
druhej polovice XIX. storočia k 1. 1. 1998. 
Trenčín 1998, 13 s., 4 príl. 

Príspevok začína stručnou informáciou 
z dejín Mníchovej Lehoty v okrese Trenčín. 
Dozvedáme sa, že Ballayovci sa tu objavili 
už roku 1623. Podľa obecnej kroniky to bo
lo najfrekventovanejšie priezvisko v obci. 
Nasleduje textová časť k 123 zisteným čle
nom rodu počnúc prarodičmi, ktorá posky
tuje stručné genealogické údaje. Interesant
né je rozlíšenie vetiev rodu založených 
synmi prarodičov: Jozefova - Dolných Kva-
sárov a Ondrejova - Horných Kvasárov, 
z ktorej pochádza hlavný autor práce. Me
dzi prílohami nájdeme rozsiahly rodostrom 
rodu Balaj v tabuľkovej podobe, fotografie 
a navštívenky niektorých členov rodu, ako 
aj zoznam všetkých známych členov rodu 
s dátumom narodenia, príp. úmrtia. Autor 

v úvode práce skromne poznamenáva, že 
medzi členmi jeho rodu niet „vynikajúceho 
politika či vedca". Slovo „Skoda!", ktoré za 
tým nasleduje, nieje celkom namieste, pre
tože aj medzi nimi zaiste bolo a je dosť 
vzdelaných, statočných a iných, svojím 
spôsobom významných ľudí. 

2. Juliana Brezinská: Rodokmeň rodiny 
Žoldošovej, Patúcovej, Brezinskej, Krížo
vej a Divincovej. (Cabaj-Čapor) 2001, 28 s. 

Autorka, začínajúca genealogická, v pred
kladanej, veľmi osobne písanej práci, roz
pracúva genealógie viacerých spríbuzne
ných rodín. Najpodrobnejšie spracovanou 
je časť venovaná rodine Žoldošovcov. Začí
na Štefanom Žoldošom (1832-1882) z Malé
ho Cetína (okr. Nitra), svojím pradedom. 
O svojom dedovi Jozefovi píše, že „Pochád
zal zo zemianskej rodiny, jeho otec Štefan 
bol veľký zeman, učený - mal dve gymná-
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ziá." Niektorých členov rodu približujú aj 
životopisy, spomienky či dokonca záznamy 
rozhovorov o nich. Pri členoch ostatných 
rodín z názvu práce sa stretávame iba so 
stručnou genealogickou faktografiou. Dielo 
by získalo na hodnote pripojením poznám
kového aparátu. Tabuľky a obrazový mate
riál by zase výrazne oživili text. 

3. Anna Cibirová a kol: Kronika Čani-
govho rodu z Malých Bedzian 1700-2000. 
(Nitra) 2001, 99 s., 9 príl. 

Autorka sa hneď v úvode hrdo priznáva 
k plebejským koreňom svojho rodu: „Náš 
rod nevyhrával slávne bitky, nehrdil sa 
šľachtickým stavom, nepreslávil sa v hľada
ní zlata, drahokamov, ale v srdci má pokla
dy, ktoré ani moľa, ani hrdza nezničí...! Je 
to: pracovitosť, obetavosť, ochota pomôcť, 
rodinná súdržnosť a vzájomná láska. Toto 
bohatstvo nám bolo dané od našich predkov 
do vienka. Prapredkovia Čanigovho rodu bo
li roľníci. Silná spätosť s pôdou je pre toto 
pokolenie príznačná do dnešných dní". Aj 
preto vlastnú genealogickú prácu začína 
časťou národopisného charakteru o kolobe
hu poľných a domácich prác. Je písaná be
letristickým štýlom, rovnako ako aj ďalšie 
pasáže venované jednotlivým rodinám Ča-
nigovského rodu, z ktorého pochádzali oba
ja autorkini rodičia. Otec Jozef bol potom
kom Čanigovcov Dolných, matka Alžbeta 
zase potomkom Čanigovcov Horných. Pre
kvapením je, že sa autorka nedopracovala 
k ich spoločným predkom. Textová časť 
každej zo zistených 7 rodín z matkinej stra
ny je doplnená prehľadom členov rodiny. 
Prvá generácia Čanigovcov je známa už zo 
začiatku 18. storočia. Zo strany otca venuje 
pozornosť iba jeho rodičom a súrodencom. 
Rušivo v texte i tabuľkách pôsobí nejednot
nosť v písaní krstných mien. Okrem sloven

ských tvarov používa aj latinské a nemecké. 
Z 9 príloh uvádzaných v závere práce je 

potrebné upozorniť najmä na genealogickú 
tabuľku kompletného rodokmeňa Čanigov
cov, tabuľku vypočítaného priemerného ve
ku sobášov a úmrtí Čanigovcov a fotogra
fické reprodukcie čanigovských rodín a do
mov. Súčasťou práce je aj časť nazvaná 
„Monografia". Mala by predstavovať stručné 
dejiny obce, má však prevažne národopisný 
charakter a s vlastnou genealogickou čas
ťou práce príliš nesúvisí. 

4. Anna Černochová: Rod Krištofík 
z Čachtíc-Želovian (história a genealógia). 
(Nové Mesto nad Váhom) 1999, 14 s. 

Rozsahom neveľký príspevok vznikol 
z iniciatívy autorky, povolaním zdravotnej 
sestry, dnes už aj známej spisovateľky, po 
I. genealogickom stretnutí rodu Krištofikov-
cov v Čachticiach (okr. Nové Mesto nad Vá
hom). Vlastný výskum v matrikách zverila 
do rúk odborníkom-archivárom, informácie 
o pôvode mena získala od renomovaného 
jazykovedca M. Majtána. Pripojila k nim 
mýtické prvky a kresťanské legendy viažuce 
sa ku sv. Krištofovi, patrónovi pútnikov, ku
riérov, námorníkov, pltníkov, prievozníkov 
i mýtnikov. Vlastnú výskumnú sondu vyko
nala v cechových písomnostiach v Štátnom 
okresnom archíve v Trenčíne. Jej výsledky 
prezentuje v časti „Krištofíkovci - želovian-
ski a čachtickí čižmári". Nasledujú dve ge
nealogické tabuľky rozrodu najstaršieho 
z rodu Krištofíkovcov - Michala (1765 -
1795) a potom Jána (1872- 1928). Skoda, že 
tabuľky nie sú bližšie komentované, preto
že samotné poskytujú len veľmi sporé ge
nealogické informácie. Príspevku by pomo
hol aj kritický poznámkový aparát. Z doku
mentov je pripojený na ilustráciu výťah 
z artikulov čižmárskeho cechu v Čachti-
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ciach z roku 1832 a zápis Jozefa Krištofika 
do čižmárskeho cechu v roku 1886. V krát
kom závere poukazuje autorka na účasť is
tej Barbory Krištofíkovej pri krste Juraja Já
nošíka v Terchovej a naznačuje tým smer 
svojho budúceho genealogického bádania. 

5. Jaroslav Giláni: Pokus o zviditeľne
nie niekoľkých osôb z rodu v dejinných 
súvislostiach. Humenné 2001, 8 s., 3 príl. 

Týmto krátkym príspevkom Ing. Jaros
lav Giláni doplnil svoju prácu z 1. ročníka 
súťaže („Skúmania a výsledky zistení o vývo
ji rodov a rodín Gylen, Ghillan, Ghillanyi, 
Ghyllanyi, Gillanyi, Gillani, Gillany a Gilá
ni") poznatkami o 2 vetvách svojho široko 
rozvetveného zemianskeho rodu - matúšov-
skej (fričovskej) a ondrejskej (liptovskej). 
Inšpiroval ho k tomu článok P. Horvátha 
v GH-hlase (2/99) venovaný aj Gilániovcom. 
Porovnaním erbu študenta košickej univer
zity Juraja Ladislava Gilániho z r. 1697 s ba-
rónskym erbom Juraja Gilániho z r. 1688 
naznačil ich rodovú príbuznosť v matúšov-
skej vetve. Z literatúry doplnil poznatky 
o ondrejskej vetve (ktorej je členom), najmä 
o študentskej a spolkovej činnosti Adolfa 
Drahomíra Ghillanyiho v slovenskom ná
rodnom hnutí. Prekvapujúce sú jeho kon
štatovania o istej neochote členov rodu ak
ceptovať naznačené spoločné korene. Ako 
prílohy sú pripojené xerokópie porovnáva
ných erbov a genealogické tabuľky oboch 
vetiev rodu. V závere je uvedený zoznam 
použitej literatúry. 

6. Július Hauser: Genealogický výskum 
priezviska Hauser na Slovensku. Martin 
2001, 20 s., 7 príl. 

Autor sa viac rokov snažil dopátrať pô
vodu priezviska Hauser, spoznať ďalších je
ho nositeľov a rodinné vzťahy medzi nimi. 

Predkladaná práca, výsledok jeho úsilia, je 
písaná vecne. Má 4 kapitoly. Obsahom prvej 
je jazyková analýza priezviska Hauser (jeho 
podoby v nemčine, angličtine a francúzšti
ne). V druhej kapitole autor veľmi stručne 
predstavuje jeden z publikovaných erbov 
rodu Hauser. V tretej uvádza biografické 
údaje o 6 významnejších nositeľoch prie
zviska Hauser podľa zahraničných encyklo
pédií. V závere kapitoly sa zmieňuje, že 
v roku 1995 žilo vo svete 17.650 nositeľov 
sledovaného priezviska. Ich výskyt (bez do
kladov z Latinskej Ameriky, strednej a vý
chodnej Európy) zobrazuje aj graficky. 

Z nášho pohľadu je najdôležitejšia 4. 
kapitola - kapitola o nositeľoch priezviska 
Hauser na Slovensku. Začína biografickými 
údajmi o dvoch Levočanoch - Ernestovi 
Hauserovi (1805-1868), právnikovi a ekonó
movi, a Karolovi Hauserovi (*1819), staveb
nom inžinierovi a dôstojníkovi - a jednom 
Bratislavčanovi - Michalovi Hauserovi (1822 
- 1887), hudobnom skladateľovi. Nasleduje 
prehľad o 5 genealogickým výskumom zdo
kumentovaných vetvách či rodoch Hause-
rovcov na Slovensku: čunovsko-bratislav-
skom, hlohovskom, prievidzsko-zvolen-
skom, trnavsko-bratislavskom a žilinskom. 
Všetky rody (vetvy? - ich vzájomný vzťah 
nieje doložený) sú stručne komentované na 
základe zistených genealogických údajov 
a doplnené genealogickými tabuľkami, kto
ré by však mohli byť na informácie aj bo
hatšie. Sám autor pochádza z trnavsko-bra-
tislavského rodu Hauserovcov. Je potešiteľ
né, že J. Hauser opatril svoju prácu 
bibliografiou diel, z ktorých čerpal, ba sna
žil sa aj o poznámkový aparát, aj keď nie 
dôsledne. Z jeho čiastkových záverov vy
plýva, že nositelia priezviska Hauser sa na 
Slovensku usadili okolo roku 1800. Tu bude 
potrebný hlbší genealogický výskum -
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predpokladáme totiž, že Hauserovci žili na 
Slovensku zaiste už skôr. Záverom pozna
menávame, že predmetom genealogického 
výskumu nemôže byť priezvisko, ale jeho 
nositelia: osoby, rodiny, rody. Autorovi pre
to navrhujeme, aby pri ďalšom vydaní svo
jej práce upravil jej názov. 

7. Martin Jankovich: Z histórie rodiny 
Jankovich (-ych, -ič) z Podbranča 1698-
1998. Trenčín 1999, 222 s. 

Jankovichovci z Podbranča (okr. Senica) 
sú známi svojimi pravidelnými rodinnými 
stretnutiami organizovanými už od roku 
1975. Na 4. stretnutí v roku 1995 ich M. Jan
kovich, bývalý stredoškolský učiteľ, obo
známil s prvou verziou tejto práce, ktorú 
postupne dopĺňal až do dnešnej podoby. 

Po predslove, predstavení „hymny rodu" 
(„Dolina, dolina") i fotografií členov prí
pravného výboru 1. rodinného stretnutia 
Jankovichovcov, nasleduje stať o písaní 
priezviska Jankovich v dokumentoch. Autor 
nevylučuje chorvátsky, resp. južnoslovan
ský pôvod mena i samotného rodu. Prvé 
mená Jankovichovcov sú doložené na zá
padnom Slovensku už v 16. storočí a ich 
usadzovanie tu súviselo vo veľkej miere 
s tureckou expanziou. Ďalšia časť s názvom 
„Staršie obdobie" začína krátkym exkurzom 
do dejín osídľovania tejto oblasti i územia 
pod hradom Branč. Poukazuje na prílev 
osadníkov z Chorvátska a Moravy v 16.-18. 
storočí. Viaceré chorvátske rodiny sa usadi
li v okolí Skalice, v Mokrom Háji, v Zemian
skych Klobušiciach pri Ilave a po roku 1650 
sú doložené aj v Podbranči. Interesantné je, 
že rodina Jankovichovcov, pôvodom z chor
vátskej Jesenice, ktorá sa usadila v Zemian
skych Klobušiciach a bola koncom 17. sto
ročia nobilitovaná, získala majetky v ob
ciach pod hradom Branč a ako poddaní jej 

patrili aj niektorí Jankovichovci. Záver tejto 
časti práce tvoria matričné informácie o pr
vých Jankovichovcoch v Sobotišti a Pod
branči. 

Ďalej prezentované výsledky vlastného 
genealogického výskumu autora ukazujú, 
že najstarší doložení členovia rodu žili od 
polovice 17. storočia v osade Majeričky. Tu 
sa rod zásluhou synov a vnukov Martina 
Jankoviča a Barbory Kubíčkovej bohato roz
vetvil, takže niektoré z vetiev kvôli odlíše
niu dostávali prímenia po zakladateľoch 
(napr. Tomášski, Michalskí), či iné (Richtár
ski, Podlipčarskí). Každej z týchto vetiev 
a jednotlivým rodinám sa autor venoval 
konkrétne. Približuje ich vecným komentá
rom, fotodokumentáciou i genealogickými 
tabuľkami. Najviac priestoru venuje Janko-
vichovcom z Majeričiek. Vyzdvihuje aj nie
ktoré konkrétne osobnosti (Drínovská sta
renka), ale bez toho, aby opustil celkovo 
vecný štýl práce. 

Samostatnú stať venoval Jankovichov-
com v USA a Kanade a tým rodinám, ktoré 
sa usadili v Senici, Sotinej, Kunove, Čáčove 
a v Rybkách. 

Záverečné pasáže majú charakter doku
mentačný a štatistický. Je tu zoznam sobá
šov v rode z rokov 1650 - 1942, prehľad dl
hovekosti členov, zoznam obetí 1. svetovej 
vojny, obetí na choleru z rokov 1831 - 1966, 
prehľad Jankovichovcov bývajúcich v Pod
branči v rokoch 1752 - 1868, 1869, 1995. 
Medzi prílohy boli zahrnuté napr. aj infor
mácie o rodoch Jankovichovcov bez doká
zaného príbuzenstva z Mokrého Hája, Skali
ce i z Jesenice. Pri nobilitovaných nechýba
jú ich erby. V prílohe sú aj charakte
ristiky použitých archívnych prameňov -
matrík, súpisov obyvateľstva, urbárskych 
písomností, nechýbajú ukážky ich xerokó-
pií. V závere práce je ešte prehľad literatú-
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ry a prameňov i kolorovaný rodostrom Jan-
kovichovcov. 

Je potrebné vyzdvihnúť vecný štýl auto
ra, snahu po maximálnej prehľadnosti a vô
bec solídnu grafickú úpravu. Skoda len, že 
kritický aparát využil iba pri niektorých 
úvodných a záverečných statiach práce. 

8. Marta Kamasová: Andrej Krasislav 
Mešša, prvý banský podnikateľ, priekop
ník baníctva vo Veľkom Krtíši a jeho rod. 
Veľký Krtíš 2001, 38 s., 25 s. príl. 

Štúdiu o A. K. Meššovi autorka publiko
vala najskôr v monografii o histórii a súčas
nosti Veľkého Krtíša v r. 1997 a potom 
v Zborníku príspevkov zo seminára o prie
kopníkoch baníctva vo Veľkom Krtíši v r. 
2000. Rozšírila ju o genealógiu ďalších ge
nerácií rodu Meššovcov. 

Práca je rozdelená na dve časti. V úvod
nej časti autorka predstavuje biografiu, ge
nealógiu a potomkov A. K. Meššu (1825 -
1886). Z genealogického hľadiska je cenná 
stať o pôvode rodu Meššovcov, ktorých naj
starší predok (Andrejov pradedo) pochád
zal z Mošoviec (okr. Turčianske Teplice) 
a narodil sa tu pred r. 1733. Otec Andreja 
bol kováčom a usadil sa v osade Banky pri 
Vyhniach. Neskôr sa stal banským šafárom. 
Andrej sa narodil už v Bankách. Na baníckej 
škole v Banskej Štiavnici sa vyučil za ťažia-
ra, neskôr sa stal banským úradníkom -
správcom bane. Priženil sa do zemianskej 
rodiny Szecsódyovcov vo Veľkom Krtíši. Na
rodilo sa mu 6 detí a tu spravil aj kariéru 
banského podnikateľa. V r. 1859 otvoril ka-
menouhoľnú baňu, čím položil základy 
miestneho baníctva a umožnil rozvoj aj ďal
ších priemyselných odvetví. Po jeho smrti 
bane spravovali jeho synovia. Hoci Meššov
cov vo Veľkom Krtíši po r. 1936 už niet, po
tomkami do dnešných čias pokračuje vetva 

Andrejovho pravnuka Viliama Andreja, kto
rí, pravda, pôsobia už v iných odvetviach 
ľudskej činnosti ako ich slávny predok. 

Druhá časť je venovaná ďalším podnika
teľským aktivitám A. K. Meššu a jeho osob
nostnému profilu. Ukazuje sa, že šlo o veľmi 
schopného a moderne zmýšľajúceho človeka 
(zaslúžil sa napr. o vybudovanie železnice). 
Súčasne bol aj publicistom a národne orien
tovaným slovenským vzdelancom. Zbieral 
slovenské piesne, sám písal básne i články, 
podporoval vydávanie slovenských kníh 
a časopisov. Udržiaval kontakty so štúrovca
mi. Matica slovenská mu r. 1873 ako svojmu 
členovi udelila čestný diplom. 

Textová časť práce je doplnená 5 genea
logickými tabuľkami a 25 obrazovými prílo
hami. Sú medzi nimi napr. reprodukcia por
trétu A. K. Meššu, reprodukcie jeho básne, 
článku, xerokópie záznamov z matrík, do
bové fotografie členov rodu i novšie foto
grafie, napr. z odkrývania pamätnej tabule 
tomuto významnému človekovi. 

M. Kamasová je skúsenou autorkou. Jej 
práca sa dobre číta, hoci ide o vedeckú štú
diu. Z odborného hľadiska je určite prínos
ná. Jej celkovú kvalitu však znižuje slabšia 
technická a estetická úroveň tabuliek a nie
ktorých príloh. 

9. Viliam Kišš: Rodokmeň rodiny Jarec-
ký. (Hodruša-Hámre ) b. r., 76 s., 7 tab. príl. 

Genealogický výskum rodu Jurecký je 
nepochybne zaujímavý a lákavý, najmä ak 
vezmeme do úvahy, že roku 1604 bol Fran
tišek Karol Jurecký nobilitovaný a sú indí
cie, že Jureckí majú svoj pôvod v Poľsku. 
V úvode to naznačuje autor predloženej 
práce, bývalý učiteľ, ktorý sa zapojil aj do 
minulých ročníkov súťaže. Pravda, zatiaľ sa 
mu nepodarilo nájsť súvislosť s rodom jeho 
matky Eleny Kiššovej, rod. Jureckej. Jej 
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predkovia pochádzali z Brezovej pod Brad
lom, kde sa mal okolo roku 1720 narodiť 
najstarší známy z nich - František Jurecký. 
Autor naznačuje, že v tomto mestečku moh
li Jureckovci žiť už skôr, chýbajúce matriky 
znemožňujú ďalší výskum. Možno tu len 
doporučiť štúdium doplnkových prameňov 
ako sú napr. daňové súpisy, príp. iný ar
chívny materiál spred roku 1720, ktorý sa 
zaiste nájde vo fonde Nitrianska župa alebo 
iných fondoch. 

V Brezovej pod Bradlom žili Jureckovci 
až do konca 19. storočia, kým sa nerozišli 
do sveta, predovšetkým do USA a Madárska. 
Ešte predtým však vznikla jedna vetva rodu 
v Liptove. Založil ju lekárnik Martin Jurecký 
(1782 - 1837), ktorý sa usadil v Ružomber
ku. Jureckovci v a z Brezovej boli spočiatku 
hlavne garbiarmi. Neskôr mali (a majú) vo 
svojom rode, obchodníkov, úradníkov, le
kárnikov, architektov, učiteľov, evanjelic
kých farárov i známeho akademického ma
liara Štefana Jureczkého-Juharosa, portré
tistu amerických prezidentov (žije v USA). 
Jeden z ich predkov, iný Štefan Jurecký 
(1817-1874), sa angažoval v politike za Jána 
Francisciho a roku 1869 prišiel preto o rich
társky úrad v Brezovej. 

Textová časť práce je doplnená nielen 
genealogickými tabuľkami vetiev rodu, ale 
aj farebnými a čiernobielymi reprodukciami 
fotografií členov rodu, ich osobných dokla
dov, obrazov, listov, telegramov, navštíve-
niek a pod. 

Ďalší výskum môže priniesť veľa doplňu
júcich, zaujímavých poznatkov o tomto rode. 

10. Peter Kothaj: Predkovia. Banská 
Bystrica, K-2 Publishing 2001, 98 s. 

Lekár Doc. MUDr. Peter Kothaj, CSc. 
predložil svoju prácu v efektnej počítačovej 
tlači, v ktorej texty sú striedané farebnými 
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obrázkami. Je to zaujímavá genealogická 
práca, či skôr rozprávanie o jeho predkoch 
(pôvodne väčšinou roľníkoch) a príbuzných 
najmä z okolia Topoľčian. 

V pôsobivom úvode, začínajúcom let
mým celosvetovým prehľadom niektorých 
dôležitých udalostí okolo 4. júla 1776 (vy
hlásenie nezávislosti USA), sa autor prenáša 
na Horné Ponitrie k dedinkám Stitáre, 
Chrabrany, Veľké Dvorany a i. a s určitou 
dávkou fantázie si v tom čase predstavuje 
najstarších predkov rodov Veličových, Go-
gových, Pald'ákových, Jakubíkových a ďal
ších, ktorých osudy spojilo o 178 rokov ne
skôr (v r. 1954 v Klátovej Novej Vsi) naro
denie Anny Sikelovej, rod. Veličovej, jeho 
matky. V 1. časti s názvom „Rodokmeň" pra
cuje autor systémovo: rodičia, starí rodičia, 
prastarí rodičia atď., pričom o všetkých zis
tených predkoch poskytuje základné genea
logické údaje v štruktúre: otec, matka, spo
ločný život (narodené deti, bydlisko 
a pod.). Najstarších predkov má doložených 
písomne v 1. štvrtine 18. storočia. V 2. a 3. 
časti s názvami „Rody z otcovej strany" 
a „Rody z matkinej strany" prezentuje autor 
históriu jednotlivých rodov (z otcovej stra
ny 6, z matkinej 11) od prvých záznamov 
o nich. Najprepracovanejšou kapitolou, 
s množstvom genealogických informácií, 
ale aj rôznych hypotéz a „záhad" je kapito
la o Veličovcoch. 

V práci sme postrádali genealogické ta
buľky, ktoré by uľahčili orientáciu v genea
logických vzťahoch. Miestami trochu násil
ne pôsobí spájanie udalostí, ktoré medzi 
sebou navzájom nesúviseli - medzníkov 
svetových dejín s udalosťami v rodine: 
„Svadba sa konala 8. 11. 1789 v Blesovciach 
(4 mesiace po útoku na Bastilu)" alebo 
„Svadba sa konala dňa 31. 1. 1814 v Kláto
vej Novej Vsi (rok pred bitkou pri Waterloo)." 



V záverečnej (5. časti) nás zaujali „Matričné 
perličky" - zábavné priezviská, s ktorými sa 
autor stretol pri výskume v matrikách ("Ko
runu všetkému však nasadila asi svadba, pri 
ktorej sa ukázalo, že láska je schopná spojiť 
aj peklo s nebesami. Jedného novembrového 
dňa si v Bojnej zobral Betlehem za ženu Sa
tanovú. Proste v živote sa môže stať všet
ko..."). 

Autor v práci zhromaždil obrovské 
množstvo informácií z náhrobných nápisov, 
matrík, súpisov obyvateľov, daňových súpi
sov, komasačných písomností, máp, 
z monografií obcí i z naračných zdrojov. 
Skoda len, že ich nepoužil vo forme kritic
kého aparátu (farebné kópie dokumentov 
ho nahrádzajú len čiastočne). Ako drobné 
technické pripomienky chceme uviesť, že 
„árendátor" bol nájomcom pôdy, nie prena
jímateľom. Pre termín „colonus" je vhodnej
šie používať tvar „sedliak", nie „gazda". 
V Uhorsku želiarsky stav nebol pre podda
ného prekážkou k tomu, aby sa stal pred
staviteľom obce, aj keď je pravdou, že oby
čajne sa nimi stávali majetnejší sedliaci. 

11. Alena Kredatusová: Probstnerovci 
z Novej Ľubovne a Jakubian. (Dejiny 
a genealógia rodu do roku 1951). Levoča 
2001, 114 s., 24obr. príl. 

Predkladaná práca je nepatrne uprave
nou verziou diplomovej práce, ktorú autor
ka obhájila 30.5.2001 pri ukončení štúdia 
archívnictva a PVH na FF UK v Bratislave. Má 
preto všetky atribúty vedeckej práce, ktoré 
sú vo všeobecnosti očakávané pre úspešné 
ukončenie štúdia. 

A. Kredatusová si zvolila tému genealo-
gicko-historického charakteru. Vychádzala 
pritom z doterajšej literatúry, ktorú doplnila 
o výsledky vlastného pramenného výskumu. 

Práca má logickú štruktúru. Po krátkom 

predslove v úvode stručne predstavuje skú
maný rod, doterajšiu literatúru o ňom, vy
užité pramene (archívne, epigrafické i na-
račné). V 1. kapitole s názvom „Probstnerov
ci na Spiši" predstavuje genealógiu a osudy 
rodu v chronologickom slede od prvých pí
somných správ o tomto rode na Spiši (od 
20. rokov 18. storočia) do roku 1951, kedy 
tu zomrel posledný jeho potomok. Je z ka
pitol najrozsiahlejšia a tvorí vlastne ťažisko 
práce. V 5 podkapitolách autorka sleduje 
počiatky rodu v Starej Lesnej, príchod naj
staršieho známeho predka sledovaného ro
du (Adama Probstnera) do Levoče okolo 
polovice 18. storočia, všíma si Probstnerov-
cov ako levočských mešťanov, ako šľachti
cov po ich nobilitácii v roku 1833 i ďalšie 
osudy členov rodu do polovice 20. storočia. 
Väčšina z nich bola známa najmä v oblasti 
baníctva a hutníctva. Rodu sa nevyhli ani 
tragédie (vražda a samovražda), ktorých ak
térom bol Adolf Probstner (1816-1861). Tex
ty sú vhodne dopĺňané obrázkami i genea
logickými tabuľkami jednotlivých rodín. Zá
ver kapitoly tvorí tabuľka priamej línie 
mužských potomkov spišských Probstne-
rovcov. 

Druhá kapitola je venovaná najvýznam
nejšej osobnosti rodu - Andrejovi Probstne-
rovi st. (1758 - 1833). Je rozčlenená na 4 
podkapitoly, ktoré približujú jeho majetko
vé pomery a pôsobenie v Levoči, jeho pod
nikateľskú činnosť v oblasti baníctva a hut
níctva na Spiši a Gemeri a konečne jeho tes
tament, ktorý zanechal pred svojou smrťou. 
Ukázalo sa, že ide o významnú osobnosť 
v celouhorskom rámci. Povolaním bol ban
ský geometer, ktorý sa zaslúžil o odvodne
nie a tým aj oživenie mnohých baní. Sám 
stál na čele niektorých z nich. Bol popred
ným predstaviteľom Hornouhorskej ťažiar-
skej spoločnosti, kráľovským poštmaj-
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strom, riaditeľom stavieb ciest a vodovodu 
v Levoči. Zaslúžil sa aj o stavbu i opravu 
mnohých ciest a mostov mimo Levoče na 
Spiši. Preslávil sa aj vynájdením „drevených 
peňazí" - banských výplatných znakov, kto
ré zaviedol na banskom teritóriu v Slovin-
kách v roku 1798. Pestrý bol tiež jeho súk
romný život. Bol dvakrát ženatý a mal 17 
detí. Od eráru kúpil majetky v Novej Ľubov
ni a Jakubanoch. Tesne pred smrťou bol no-
bilitovaný. Jeho zásluhou sa Probstnerovci 
stali jedným z najbohatších rodov na Spiši 
v 2. štvrtine 19. storočia. 

Tretia kapitola s názvom „Heraldicko-
sfragistické a epigrafické pamiatky rodu" má 
na rozdiel od predchádzajúcich dvoch viac 
dokumentačný charakter. Autorka prezentu
je erb rodu, objavené pečate i epigrafické 
pamiatky. K objavom tu patrí aj raritné pá
kové razidlo Probstnerovcov s ich erbom. 

Súťažná práca, hoci prináša veľké množ
stvo faktografie, je písaná pútavým štýlom 
a presvedčivo. Celkovo pôsobí veľmi este
ticky. Ide o hodnotnú prácu, ktorá je príno
som pre regionálne dejiny Spiša a môže byť 
inšpirujúcou i pre genealogicko-historické 
bádanie na Slovensku. 

12. Danica Rumanová: Coburgovci (Ge
nealógia rodu Sachsen-Coburg-Gotha). 
Hontianske Nemce 2001, 33 s. 

Cieľom autorky bolo „objasniť genealo
gické vzťahy tohto rodu ich spojenie s európ
skymi dynastiami 19. a 20. storočia a pouká
zať na význam pôsobenia členov tejto dynas
tie u nás, na Slovensku". Hneď v úvode 
autorka konštatuje, že nemohla využiť rodo
vý archív Koháry-Coburg v SOBA Banská 
Bystrica pre jeho nespracovanosť, preto sa 
musela obrátiť na nemecké pramene. Usud
zujeme, že išlo o nemeckú literatúru, ktorú 
uvádza v zozname použitej literatúry. 

Práca je písaná popularizačným štýlom. 
V textovej časti postihuje genézu tohto 
slávneho rodu od jeho saských koreňov, 
kým sa ešte nazýval Wettin, a to počnúc 
Konrádom Veľkým (1089 - 1157). Rod sa 
v 15. storočí rozčlenil na dve línie: ernes-
tínsku a albertínsku. Z ernestínskej pochá
dzali aj Coburgovci. Ich uhorskú vetvu za
ložil Ferdinand Juraj (1785 - 1851), ktorý sa 
oženil s Antóniou Koháryovou (1797 -
1862). Coburgovci sa tak stali spoluvlast
níkmi veľkých majetkov v Uhorsku (včítane 
kaštieľa vo Svätom Antone) a postupne aj 
významnými podnikateľmi v železiarstve, 
najmä na Horehroní. Rozprávanie o tomto 
rode a jeho významných členoch autorka 
končí Ferdinandom Maximiliánom - bulhar
ským cárom, jeho synom Borisom III. a vnu
kom Simeonom II., ktorý sa z exilu vrátil do 
Bulharska a len nedávno, po demokratic
kých voľbách, sa dostal do čela tohto štátu. 
Textovú časť práce dopľňa 9 prehľadných 
genealogických tabuliek. Chýbajú obrazové 
prílohy a poznámkový aparát. 

13. Ján Serbák: Úbrežskí Hvižďákovci. 
Úbrež 2001, 58 s. 

Autor sa začal genealogickým výsku
mom intenzívnejšie zaoberať v roku 1999. 
V práci predkladá genealógiu roľníckeho ro
du Hvižd'ákovcov pôvodom z Vyšného Hru-
šova pri Humennom. Zakladateľ úbrežskej 
vetvy Hvižd'ákovcov, Michal (*1823), je pria
mym predkom oboch rodičov autora. To bol 
aj dôvod, ktorý ho inšpiroval k zostaveniu 
jeho rozrodu. Ako píše v úvode, podarilo sa 
mu nájsť 826 potomkov Michala Hvižd'áka, 
z ktorých dnes asi štvrtina žije v zahraničí, 
najmä v USA. Práca má v podstate 2 časti. 
Prvá začína rodinou Michala Hvižd'áka a po
kračuje 8 vetvami jeho detí, ktoré si založi
li vlastné rodiny. Za textom ku každej rodi-
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ne je uvedený stručný zoznam jej členov so 
základnými genealogickými údajmi. Texty 
sú kombinované s množstvom reprodukcií 
rodinných fotografií. Škoda, že aj v tomto 
prípade chýbajú odkazy na pramene a lite
ratúru. V závere sa dozvedáme, že najvý
znamnejším členom rodu bol americký vy
sťahovalec Michal Sinčák (1889 - 1959), 
chemický inžinier a právnik, hudobník, člen 
Slovenskej ligy v USA, ktorý sa intenzívne 
zapájal do aktivít amerických Slovákov. Zo 
žijúcich členov rodu je verejnosti známy 
pravnuk Michala Hvižďáka, Milan Hvižďák, 
umelecký vedúci a choreograf folklórneho 
súboru Zemplín, režisér, pedagóg a zberateľ 
ľudových piesní. 

Druhú časť, resp. prílohu práce tvorí 
počítačovo spracovaný prehľad potomkov 
Michala Hvižďáka, ktorý autor hodlá v bu
dúcnosti rozšíriť (najmä o údaje o americ
kých členoch rodu). 

14. Alexander Slávik: Rodokmeň rodu 
Slávik. (Nitra) 1998, 2001, 110 s. 

Predkladaná práca obsahuje dve časti, 
z ktorých s jej názvom obsahovo korešpon
duje vlastne len prvá („Odkiaľ sme?"). Začí
na stručnou históriou Orešian a Svrbíc (okr. 
Topoľčany), ich obecnými symbolmi. Pripo
jené sú aj xerokópie z Vlastivedného slov
níka obcí týkajúce sa ďalších obcí spoje
ných s rodom Slávikovcov (Ardanovce, 
Bzince, Horné Otrokovice, Radošiná, Šal-
govce a Tekolďany). Autor informuje, že rod 
je známy 200 rokov, jeho korene siahajú 
k Jurajovi Slávikovi, ktorý sa mal narodiť vo 
Svrbiciach okolo roku 1780. Pripája všeo
becnú informáciu o použitých prameňoch 
(matrikách). Azda najcennejšie z diela sú 
genealogické tabuľky rodu Slávik zo Svrbíc, 
neskôr z Orešian (8 strán) a rodu Psica, pô
vodom z Malých Ripnian (2 strany). Ďalšia 

časť obsahuje len minimálne doplnky gene
alogického charakteru, je bohatá na životné 
spomienky autora, výstrižky z novín, kópie 
pasáží z literatúry o Nitre a Topoľčanoch, 
rodinné gratulačné listy, básne, horoskopy 
atď. Nie je to však spôsob z hľadiska meto
dologického a ani technického príliš vhod
ný pre genealogickú prácu. Čo však možno 
na tejto časti určite oceniť, je jej názov: 
„Ako sme si založili rodinné hniezdečko". 
U rodiny s takýmto priezviskom si len ťaž
ko predstaviť vtipnejšiu a výstižnejšiu for
muláciu. 

15. Emil Šípka: Pôvod a vývojová 
štruktúra rodu Šípkovcov. Miestny odbor 
Matice slovenskej v Liptovskej Osade 1999, 
51 s. 

Doc. RNDr. Emil Šípka, CSc. patrí zaiste 
k najplodnejším záujmovým genealógom na 
Slovensku. V 2. súťažnom ročníku prihlásil 
tri práce, pričom jedna z nich predstavova
la genealógiu rodu jeho manželky. Teraz 
predložil (okrem ďalšej práce) genealógiu 
svojho rodu. Výskum k nej uskutočnil v ro
koch 1994- 1999. 

Prácu začína príhovorom k členom ro
du, nasleduje krátky exkurz do dejín Lip
tovskej Osady (okr. Ružomberok), potom in
formácia o prameňoch, z ktorých čerpal 
a o problémoch s jeho výskumom súvisia
cich. Svoje literárne nadanie uplatnil v ďal
šej časti s titulom „Mýtus o Debnárovom do
me", kde priblížil možný priebeh svadby 
Adama a Tomáša Debnárovcov v Liptovskej 
Osade 19. 11. 1752. Jeho súčasťou je skica 
rekonštrukcie debnárovského domu z doby 
okolo roku 1752, ako aj rozprávanie o tom, 
ako prišli Debnárovci k prímeniu „Šípka". 

Z genealogického hľadiska je cenná stať 
o začiatkoch rodu Šípka-Debnár. Pomocou 
matrík, ale aj iných prameňov dokladá E. 
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Šípka prítomnosť Debnárovcov v obci už 
v 17. storočí. V 80. rokoch 17. storočia boli 
členovia rodu Martin a Štefan miestnymi 
richtármi. Martin bol otcom Adama Debná
ra, ktorého potomkovia získali prímenie 
Šípka. Rodokmeň najstarších Debnárovcov 
približuje aj grafická schéma. Nezvyklé 
v nej (ako aj v ďalších 16 tabuľkách) je 
označovanie narodenia symbolom „x", ktorý 
je vlastný skôr sobášu. 

Nasledujúca časť je venovaná rodu Šíp-
kovcov s textami, schémami jednotlivých 
vetiev rodu, rodín, komentármi a obrázka
mi k nim i k jednotlivcom. Podobne konci
povaná je aj záverečná časť práce venovaná 
potomkom Tomáša Šípku (*1839), ku kto
rým patrí aj náš autor. Je obdivuhodné, ako 
autor detailne pozná túto problematiku 
a zložité príbuzenské vzťahy, a je dobré, že 
v komentároch sa rovnakým dielom venuje 
predkom po meči i po praslici. V závere 
svojej práce s názvom „Poklona môjmu ro
du" sa vyznáva zo svojho úprimného vzťa
hu k predkom a príbuzným, ktorí sa roz
pŕchli po Slovensku, do Čiech, Švajčiarska, 
USA i Kanady. 

Hoci ide o prácu výsostne genealogickú, 
s obrovským množstvom informácií, chýba 
jej poznámkový aparát. Textovo je práca 
príliš prehustená. K vyššej estetickej i tech
nickej úrovni by prispeli aj kvalitnejšie 
fotoreprodukcie. 

16. Emil Šípka: Pohľady na vývoj a sú
časný stav rodu Jána Malíka pôvodom 
z Liptovskej Osady. Liptovská Osada, MO 
Matice slovenskej 2001, 87 s. 

Touto prácou Doc. Šípka pokračuje 
v systematickom spracúvaní genealógií ro
dov spríbuznených so Šípkovcami. Tento-
krát ide o rodinu zo strany jeho matky Emí
lie Málikovej. Autor si vytvoril istú schému 

vnútornej výstavby svojich genealogických 
prác a tú dodržal i teraz. Po príhovore k čle
nom rodu pokračuje pasážami z dejín Lip
tovskej Osady, v ktorej sa Málikovci objavi
li koncom 17., resp. začiatkom 18. storočia. 
Po časti „Problematika hľadania členov rodu 
a rodových vzťahov" nasleduje vlastná ge
nealógia rodu. Cenná, aj z hľadiska nároč
nosti na výskum, je časť zachytávajúca po
čiatočný vývoj a rozčlenenie rodu Málik. 
Autor predpokladá, že najstarší jeho člen, 
azda Ondrej, sa mohol narodiť okolo roku 
1680. Rozrod Málikovcov do polovice 19. 
storočia dokladá rozsiahlou genealogickou 
tabuľkou, doplnenou komentárom. Ako 
uvádza sám autor, pre mnohopočetnosť čle
nov rodu sa nemohol venovať všetkým jeho 
vetvám a urobil tak iba pri generácii Jána 
Málika Holého (*1762). Pravda, pri súčas
ných členoch rodu sa musel autor spoľah
núť na dotazníkový prieskum medzi nimi. 
Napriek tomu 12 genealogických tabuliek 
rozvetvených Málikovcov a spríbuznených 
rodov, včítane Šípkovcov, s komentárom 
i dobovými fotografiami až do súčasnosti, 
si zaslúži uznanie i obdiv. 

V závere nechal „prehovoriť', ako sám 
uvádza, aj „pani Štatistiku". V jednej tabuľ
ke podáva prehľad o 383 členoch rodu pod
ľa rodín (aj spríbuznených) za posledných 6 
generácií. V druhej zase prehľad bydlísk ži
júcich a nežijúcich členov rodu v Liptovskej 
Osade i mimo nej podľa stavu k 31.12.2000. 
S istým smútkom konštatuje prevládajúce 
vysídľovanie z rodnej obce, na druhej stra
ne však poukazuje na to, že z rodu vyšli 
nielen jednoduchí ľudia, robotníci, technici, 
ale aj vynálezcovia, učitelia, lekári a kňazi. 

Predložená práca je vecná a súčasne aj 
osobná. Obsahuje množstvo cenných infor
mácií o Málikovcoch a spríbuznených ro
doch. Hoci autor v závere práce pripojil 
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prehľad literatúry s väzbami na rodokmeň 
rodu, opäť tu chýba kritický poznámkový 
aparát. 

17. Jozef Sujanský: Rodokmeň rodiny 
Šujanských. Žilina 2001, 10 s. 

Príspevok J. Sujanského má genealogic-
ko-heraldický charakter, preto by si žiadal 
iný, priliehavejší názov. Prvé riadky infor
mujú o povýšení rodiny do šľachtického 
stavu a získaní armálesu v r. 1631 uhor
ským kráľom Ferdinandom II. Záznam o je
ho publikovaní v Trenčianskej župe o rok 
neskôr však nemôže byť z mestskej knihy 
Trenčína, ako uvádza v texte autor, pretože 
z jeho vlastnej poznámky vyplýva, že ide 
o zápisnicu (protokol) Trenčianskej župy. 
Erb tohto rodu je známy z viacerých genea-
logicko-heraldických publikácií. 

Nasleduje stručný chronologický prehľad 
vedomostí o Šujanských, ktorých najväčší 
počet v 17.-19. storočí sa objavoval v obci 
Suja, patriacej do hradného panstva Lietava. 
V roku 1834 tu žil aj šľachtic Matúš Sujan
ský. Autor prekvapujúco ďalej konštatuje, že 
„nezachovalo sa, či si tento titul písali aj ďal
ší jeho synovia, alebo nie." O niekoľko riad
kov nižšie však konštatuje, že Matúšov syn 
Vincent mal syna tiež Vincenta, ktorý sa na
rodil v Suji roku 1865 v tejto šľachtickej ro
dine! Je to dôležitý údaj, pretože sa jedná 
o priameho predka (deda) nášho autora. Poč
núc týmto Vincentom nasleduje ďalej po
drobnejší rodokmeň Šujanských až do sú
časnosti. V závere tejto časti sú uvedené eš
te niektoré štatistické údaje, napr. naj
častejšia frekvencia určitých mien v rode. 

V druhej časti, po „stručnom prehľade 
heraldiky", autor popisuje erb Šujanských 
a pokúša sa o jeho svojskú interpretáciu 
(„Modré pozadie štítu znamená, že nad tým
to úrodným, kopcovitým krajom sa rozpres

tiera krásna obloha. V ľavom hornom rohu 
svieti polmesiac - znak to ríše Tureckej, kto
rí si chceli podmaniť túto krásnu krajinu 
aj s jej krásnymi horami - Vysokými Tatra
mi.") Skoda, že autor neostal v rovine viac 
genealogickej a svojich príbuzných nepri
blížil aj ďalšími informáciami či obrazovým 
materiálom. Oceňujeme peknú grafickú 
úpravu, včítane kolorovaného rodostromu 
v závere. 

18. Juraj Žiačik: (Rodokmene Žiačikov-
cov, Breštenských, Revusovcov a Csáky-
ovcov). (Martin 2001), 88 s. 

Práca sa týka autorovho vlastného rodu, 
pochádzajúceho z Turzovky, spríbuzne
ných rodov Breštenských z Briestenného, 
Revusovcov z Blatnice a Csákyovcov. Do 
príbuzenského vzťahu s grófskym rodom 
Csákyovcov sa dostali Ziačikovci zásluhou 
dvoch nemanželských detí autorovej starej 
matky Margity Ziačikovej a grófa Gejzu Csá-
kyho, ktoré sa narodili v rokoch 1919 
a 1921 na Budatínskom panstve. Práca po
skytuje mnoho genealogických i priam pi
kantných informácií zo 17.-20. storočia 
k uvedeným rodom. Autor získaval infor
mácie od roku 1999 z matrík, z osobných 
kontaktov i prostredníctvom internetu. Pri 
ich spracúvaní využil aj počítačový genea
logický program sprostredkovaný našou ge
nealogickou spoločnosťou. 

Prácu možno rozdeliť v podstate na tri 
časti. Prvá (najkratšia) je akýmsi komentá
rom k jednotlivým rodom. Druhá je počíta
čovým výstupom poznámkového charakteru 
informujúcim napr. o prameňoch, diagnó
zach smrti, krstných rodičoch a pod., ktorá 
však v samotnej práci nedáva zmysel. Ko
nečne tretia a najobsiahlejšia časť je počíta
čovým výstupom k jednotlivým rodom so 
zoznamom potomkov počnúc najstarším 
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zisteným členom rodu. Pripojené sú samo
zrejme genealogické tabuľky s registrom 
osôb a odkazom na príslušnú stranu rodo
kmeňa. Napriek snahe autora práca pôsobí 
nesúrodo. Zostala technicky nedotiahnutá, 
postráda obrazovú prílohu, robí dojem ne
dokončenej. Potešiteľné ale je, že autor hod
lá na jej tvorbe i vo výskume pokračovať. 

19. Ján Žilák: Genealógia zlatníckeho 
rodu Libayovcov. Banská Bystrica 2001. 25 
s., 8 s. príl. 

Autor patril v uplynulých dvoch roč
níkoch súťaže k najúspešnejším (3. a 2. 
miesto). Teraz sa predmetom jeho záujmu 
stala zlatnícka rodina pôvodom z Jabloňová 
nad Turňou v okr. Rožňava. Ako uvádza 
v úvode štúdie, motivoval ho k tomu dote
raz malý počet prác venovaných genealógii 
remeselníckych rodov, ako aj nezrovnalosti 
v genealogických údajoch o Libaiovcoch v li
teratúre. Predkladaná práca je vlastne dopl
nenou štúdiou, ktorú uverejnil v r. 2000. 

Štruktúra štúdie má jednoduchú stavbu. 
V stručných úvodných pasážach popri upo
zornení na chybné určenie miesta pôvodu 
Libaiovcov (Dolné Jabloňovce v okr. Levice) 

prináša informácie o n.obilitácii troch bra
tov „Lippay alias Almásy" (Štefana, Jána 
a Andreja) Leopoldom 1. roku 1689 a doka
zovaní šľachtictva Samuela Libaia z Banskej 
Bystrice pred súdom Turnianskej stolice 
v roku 1829. Potom približuje osudy 15 
mužských členov rodu (vlastne rodín) od 
Jána (+ pred 1712), stredného z nadobúda
teľov erbu, až po zlatníka Pavla Libaia 
(*1799), Jánovho prapravnuka, ktorý žil 
v Rimavskej Sobote. Najviac priestoru venu
je Andrejovi (1699 - 1774), synovi Jána, pri 
ktorom poukazuje na dôležitú zmenu prie
zviska z „Uppay" na „Libay", a ktorá sa sta
la predmetom spomínaného dokazovania 
šľachtictva v 19. storočí. V závere práce sú 
priložené 3 genealogické tabuľky, 2 xerokó-
pie archívnych dokumentov a 5 reprodukcií 
fotografických portrétov Libaiovcov. 

Autor pri informáciách o jednotlivých 
členoch rodu čerpal zo zachovaných mat
rík, iných archívnych dokumentov i epigra-
fických pamiatok. Predkladaná práca je prí
nosnou vedeckou štúdiou. Jej hodnota by 
sa však zvýšila po doplnení údajov o erbe, 
aký rod vlastnil, ako i kvalitnejšou technic
kou úpravou. 

Vyhodnotenie súťaže a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 5. septem
bra 2001 v Zlatej niti Slovenskej národnej knižnice v Martine. Porota rozhodla o nasledov
nom umiestnení: 

J. A. Kredatusová: Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian (Dejiny a genealógia rodu). 
2. M. Kamasová: Andrej Krasislav Mešša, prvý banský podnikateľ, priekopník baníctva 

vo Veľkom Krtíši a jeho rod. 
J. Žilák: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov. 

3. P. Kothaj: Predkovia. 
M. Jankovich: Z histórie rodiny Jankovich (-ych, -ič) z Podbranča 1698-1998. 

Účasť ostatných autorov bola ocenená čestným uznaním. Všetkým súťažiacim ďakuje
me za účasť v súťaži a želáme úspešný nový ročník. 

František Zifčák 
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Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
v snahe podporiť rozvoj 
genealogického výskumu 

na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 
a oceniť jeho najlepšie výsledky 

vypisuje 
4. ročník súťaže 

NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE 

Podmienky: 
1. súťaž je verejná 

2. práce musia byť pôvodné, napísané v slovenskom jazyku, 
tematicky zamerané na rody a rodiny so slovenskými vzťahmi 

3. súťaž vyhodnotí odborná porota menovaná výborom SCHS 
(prvé tri práce budú ocenené) 

4. práce alebo ich časti vhodné 
na uverejnenie budú v rámci možností SCHS publikované 

5. všetky prihlásené práce zostanú po skončení súťaže 
súčasťou zbierok SGHS, kde budú k dispozícii dálším bádateľom 

6. vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 
v 3. štvrťroku 2004 v Martine 

(presný termín včas oznámime) 

7. práce označené názvom, menom autora, 
miestom a rokom napísania (vydania) 

spolu s písomnou prihláškou (s presnou adresou odosielateľa) 
pošlite v jednom exemplári 

do 31. marca 2004 na adresu: 

Slovenská genealogická spoločnosť 
Nám. J. C. Hronského 1 

036 01 Martin 
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K R O N I K A 

ONESKORENE sa k nám dostala správa, 
že 16. novembra 2000 zomrel v Balassa-
gyarmat (v Maďarsku) náš dlhoročný člen, 
krajanský regionálny historik Július Hemer-
ka. Tento potomok českej hudobníckej rodi
ny, ktorej členovia začas pôsobili v Barde
jove a Košiciach, patril k horlivým miest
nym osvetovým pracovníkom. Zaslúžil sa 
o osadenie niekoľkých pamätných tabúľ vý
znamným osobnostiam, ktoré premosťovali 
slovenskú, českú a maďarskú kultúru. Pub
likoval vlastivedné príspevky v regionálnej 
tlači a venoval sa aj genealógii vlastného 
rodu. S dielom „Poznám svoje korene" sa 
v roku 1998 zapojil do súťaže Najlepšie ge
nealogické práce. Česť jeho pamiatke. 

ROD MEDVECKÝCH / MEDVECZKÝCH 
Z MEDVEDZIA A MALÉHO BYSTERCA patrí 
medzi najlepšie zdokumentované rody po
chádzajúce z Oravy - údajmi z historických 
prameňov možno doložiť až 722 posled
ných rokov jeho existencie. Uplynulé roky 
priniesli obrodu a oživenie rodinných vzťa
hov, spojenie dnes žijúcich príslušníkov 
rôznych vetiev rodu v Občianskom združe
ní Medvedzie (na Slovensku) a Rodovom 
združení Ursus (v Maďarsku). Ich spoluprá
ca vyústila do 1. celosvetového stretnutia 
rodu, ktoré sa v roku 2000 uskutočnilo 
v Tvrdošíne-Medvedzom. V mnohých jazy
koch na ňom prehovorili príbuzní po meči 
i po praslici. Priebeh skrášlil i duchovný ob
rad, počas ktorého v duchu rodového hesla 
„Svornosť, viera, česť" našlo vedľa seba 
miesto okolo 500 účastníkov z rôznych kú
tov sveta. Druhé takéto stretnutie sa usku
toční v máji 2005. (Podľa Rudolfa Medvecké-
ho, podpredsedu o. z. Medvedzie, Miškovec-
ká 12, 040 11 Košice) 

PROJEKT „POZNÁVAJME VLASTNÚ MINU
LOSŤ ALEBO PÁTRANIE PO PREDKOCH" urče
ný žiakom 2. stupňa základných a žiakom 
stredných škôl koncom októbra 2001 spusti
lo Metodické centrum na Tomášikovej ul. 
v Bratislave v spolupráci s bratislavským ob
čianskym združením ALFA (i v spolupráci 
s našou spoločnosťou). Podľa slov jeho auto
ra, Dr. Ľubomíra Pajtinku, by sa účastníci 
mali „prepracovať k rozmýšľaniu o cestách 
k svojmu úspechu, poznajúc úspechy a ces
tu k nim vo svojej rodine a krajine". Do pro
jektu sa zatiaľ zapojilo 310 slovenských škôl 
(vrátane jednej z rumunského Bihoru), resp. 
vyše 5000 žiakov a študentov. Záverečné vy
hodnotenie sa uskutoční počas celosloven
ského Fóra pedagogiky v júni 2003. Metodic
ké materiály a podrobnejšie informácie mož
no získať na adrese: PhDr. Ľubomír Pajtinka, 
Metodické centrum, Tomášikova 4, 820 09 
Bratislava, lpajtinka@post.sk, 0904-700570, 
resp. na stránke www.genealogy-heraldry.sk. 

PODOBNÝ PROJEKT S NÁZVOM CESTA ZA 
PŔEDKY už viac rokov beží aj v Českej re
publike. Tam ho organizuje TEREZA- zdru
ženie pre ekologickú výchovu z Prahy. Vy
hodnocuje sa každoročne a za 9 rokov jeho 
existencie sa do neho zapojili už tisíce detí 
z celej ČR, školské triedy, krúžky i jedno
tlivci. Vyhodnotenie zatiaľ posledného, de
viateho ročníka zhŕňa tlačená, pôsobivo rie
šená príloha klubového periodika spomína
ného združenia. Bližšie informácie: Mirka 
Tintérová, TEREZA, p.p. 77, Haštalská 17, 
110 01 Praha 1, ČR, mirka.tinterova@tere-
zango.cz, www.terezango.cz. 

THE URBAN IMMIGRANT EXPERIENCE. 
K najdôležitejším aktivitám Českosloven-
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skej medzinárodnej genealogickej spoloč
nosti (CGSI) založenej v roku 1988 v St. 
Paul, Minnesota, patrí organizovanie genea-
logicko-kultúrnych konferencií. Program 
zatiaľ poslednej, 8. konferencie, nesúcej 
podtitul "The Urban Immigrant Experience" 
bol rozložený do 5 dní (31. 10. - 3. 11. 
2001). Pracovná časť sa konala 1. - 3. 11. 
v Pittsburghu. S otváracím prejavom vystú
pil veľvyslanec SR v USA Martin Bútora. Jed
ným z 26 prednášajúcich, ktorí poskytli 
dovedna viac než 50 vystúpení, bol Milan 
Belej zo Štátneho oblastného archívu v Pre
šove. Informoval o prameňoch genealogic
kého výskumu v štátnych archívoch na Slo
vensku a službách, ktoré poskytujú genea-
lógom. Podľa najnovších údajov CGSI 
registruje viac než 4000 členov z 50 štátov 
USA a 14 krajín sveta. (Podľa M. Beleja) 

ŠĽACHTE MEDZI MORAVOU A VÁHOM bo
la venovaná prednáška Dr. Zdenka Pokludu, 
riaditeľa Štátneho okresného archívu v Zlí-
ne, ktorá sa uskutočnila 13. novembra 2001 
v Trenčíne. Moravský historik, dobre známy 
aj na Slovensku, sa tejto téme venuje už 
niekoľko desaťročí. Jeho pracovisko dlho
dobo udržuje dobré partnerské styky so 
Štátnym okresným archívom v Topoľča
noch. Jeho vystúpenie na Slovensku však 
tentokrát zorganizovali Trenčianske mú
zeum, Spolok trenčianskych historikov 
a ďalšie organizácie z Trenčína. 

ODBORNÝ SEMINÁR pri príležitosti ne
dožitých 75. narodenín historika a genealó-
ga PhDr. Pavla Horvatha, CSc. usporiadal 
29. novembra 2001 Štátny okresný archív 
a ďalšie organizácie v Topoľčanoch. Odzne
la na ňom aj prednáška PhDr. Jána Lukačku, 
CSc. o šľachte v Suchej doline (rodisku Pav
la Horvatha). V popoludňajších hodinách 

známemu historikovi odhalili na budove 
Obecného úradu v Sišove pamätnú tabuľu. 

ZEMIANSKY ROD KUBÍNIOVCOV sa opäť 
dostal do pozornosti vďaka spomienkové
mu podujatiu k 250. výročiu narodenia bib
liografa a právnika Alexandra Kubíniho 
(1751 - 1799). Konalo sa 13. decembra 2001 
v Liptovskom Mikuláši a príspevok o pôvo
de A. Kubíniho z otcovskej strany prednie
sol Z. Ďuriška. 

ŽITNOOSTROVSKÁ HISTORICKÁ SPO
LOČNOSŤ - Csallókozi Tórténelmi Társaság 
je názov novej regionálno-hrstorickej orga
nizácie, ktorá vznikla 10. januára 2002. Jej 
cieľom je oživiť záujem obyvateľov o kultúr-
no-historické pamiatky a podporovať histo
rické výskumy v oblasti Žitného ostrova. 
Predsedom spoločnosti je p. Štefan Bohuš, 
adresa: Krátka 6, 929 01 Dunajská Streda. 

V POLOVICI FEBRUÁRA 2002 k nám do
razila kuriózna zásielka - 9. číslo časopisu 
Heraldickej a genealogickej spoločnosti zo 
Zimbabwe (z konca minulého roka) „The Ta-
bard". Číslo prináša o. i. krátky príspevok 
o vývoji slovenskej heraldiky so zmienkami 
o našich genealogických a heraldických in
štitúciách. Impulz k jeho napísaniu dal 
chargé ďaffaires SR v Zimbabwe p. Martin 
Podstavek, ktorý dávnejšie kontaktoval aj 
našu spoločnosť. Kolegom z Harare (ide 
prevažne o komunitu britských starousadlí-
kov, sčasti tiež imigrantov z iných európ
skych krajín) sme jeho prostredníctvom po
slali balíček publikácií, reprezentujúcich 
slovenskú heraldickú a genealogickú pro
dukciu posledných rokov. 

SLOWACJA ZNANA CZY NIEZNANA - vý
stava „Slovensko známe či neznáme" s pod-
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titulom „Náš pohľad", ktorej čestného patro
nátu sa ujali ministry kultúry Poľskej i Slo
venskej repubiky, bola v mesiacoch apríli -
júni 2002 sprístupnená v priestoroch Ná
rodnej knižnice vo Varšave. Miroslawa Zyg-
munt, autorka koncepcie, scenára a súčasne 
kurátorka tohto zaujímavého projektu, za
členila do nej aj plagát „Slovensko v symbo
like miest", ktorý sme vydali v roku 1996. 
Týmto spôsobom bola na výstave prezento
vaná aj naša organizácia. 

„VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA" bol názov 
kampane a motivačnej hry Detského pasto
račného centra z Bolešova, ktorá v apríli 
2002 (podobne ako po minulé roky) prebie
hala po celom Slovensku. Jej snahou bolo 
pomôcť deťom i rodinám aktívnejšie prežiť 
čas, ktorý zvyčajne trávia sledovaním tele
vízie. Ako náhradu za televízne programy 
organizátori ponúkli rodinám rôzne hry. 
Niektoré z nich (tvorba reportáže o narode
ní dieťaťa, „rodinného stromu" a rodinnej 
vlajky...) boli zamerané na rozvoj rodin
ných tradícií. 

VO FEBRUÁRI 2002 na základe Dohody 
o spolupráci medzi Slovenskou národnou 
knižnicou a našou spoločnosťou došlo k pr
vým presunom publikácií SGHS do Univer
zálnej študovne SNK v Martine na Hostiho-
re. Publikácie sú ukladané do samostatné
ho, vyčleneného bloku políc a týmto 
spôsobom priebežne sprístupňované všet
kým záujemcom o štúdium genealógie, he
raldiky a príbuzných disciplín (teda nielen 
našim členom). 

V NOVEJ BANI sa 7. marca 2002 usku
točnilo spomienkové popoludnie venované 
Karolovi (1867 - 1922) a Eugenovi (1992 -
1961) Dodekovcom. Boli významnými re

gionálnymi dejateľmi s mnohostrannými, 
najmä však výtvarnými záujmami. Týmto 
osobnostiam je venovaná aj časť expozície 
v Pohronskom múzeu v Novej Bani. Výstavu 
pripravili M. Bakošová, K. Konečná a H. Hu-
decová. 

CIEĽOM ROKOVANIA SO ZÁSTUPCA
MI MATICE SLOVENSKEJ, ktoré sa uskutočni
lo v Bratislave 9. mája 2002, bolo upresniť 
podmienky ďalšej našej spolupráce s touto 
inštitúciou. Našu spoločnosť na ňom zastu
povali predseda L. Sokolovský a tajomník 
M. Sišmiš, Maticu slovenskú predseda Ing. 
Jozef Markuš, DrSc. a vedúca jeho sekreta
riátu. Prítomní sa dohodli na novom znení 
dohody o spolupráci a na niektorých kon
krétnych spoločných projektoch. Matica 
slovenská v poslednom období prostred
níctvom Vydavateľstva MS podporila vyda
nia dvoch genealogických publikácií SGHS. 

NOVÝ ARCHÍVNY ZÁKON bol 17. mája 
2002 prijatý parlamentom SR. Azda najvidi
teľnejšou zmenou, ktorá z neho vyplýva, je 
skutočnosť, že Štátne oblastné archívy zme
nili od 1. 1. 2002 názov na Štátne archívy 
a doterajšie Štátne okresné archívy sa stali 
ich pobočkami. Všetky tieto archívne praco
viská budú odteraz z organizačného hľadi
ska tvoriť jednotnú sieť v rámci rezortu Mi
nisterstva vnútra SR (oblastné archívy boli 
doposiaľ riadené MV SR, kým okresné archí
vy okresnými úradmi). 

STRETNUTIE ELIÁŠOVCOV sa 25. mája 
2002 uskutočnilo vo Velčiciach, okr. Zlaté 
Moravce. Predkovia rodu sú vo Velčiciach 
doložení od r. 1708. Koncom 19. a zač. 20. 
stor. došlo k ich rozdeleniu na 9 vetiev, kto
ré dnes majú takmer 30 rodín. Z očakáva
ných 178 účastníkov sa stretnutia zúčastni-
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Pohľadnica zo stretnutia EUášovcov 

li stošesťdesiati. Ako pamiatka na stretnutie 
v obci zostane pomník padlým v 1. a 2. sve
tovej vojne, postavený a odhalený z inicia
tívy tejto rodiny, ako aj dve pohľadnice. Pri 
príprave podujatia sa angažoval najmä Dr. 
Michal Eliáš, literárny historik, bývalý ve
decký pracovník Matice slovenskej. 

V NOVEMBRI 2001 a 10. júna 2002 zno
va zavítal do Bratislavy Horst Doležal, člen 
výboru partnerskej rakúskej heraldicko-ge-
nealogickej spoločnosti Adler, redaktor jej 
rovnomenného periodika. Pán Doležal udr
žuje čulé styky s viacerými členmi výboru 
našej spoločnosti, v poslednom období naj
mä s F. Federmayerom z Katedry archívnict
va a pomocných vied historických FFUK 
v Bratislave. Počas obidvoch návštev veno
val do našej príručnej knižnice rakúske ge
nealogické a heraldické publikácie. 

3. STRETNUTIE MATEJÍKOVCOV za účas
ti asi 80 členov tejto kysuckej rodiny sa 
uskutočnilo 27. júna 2002 v Petroviciach 
pri Bytči. Predchádzajúce stretnutia sa ko

nali v Púchove (1987) a v Súľove (1997). To 
nasledujúce by sa malo uskutočniť v r. 2007 
v Blatnici (pri Martine). 

ERB RODU OTLÍKOVCOV odhalili 6. júla 
2002 v ev. kostole v Horných Ozorovciach, 
miestnej časti Bánoviec nad Bebravou. Po
dujatie bolo súčasťou osláv 770. výročia pr
vej písomnej zmienky o obci. Medzi prí
slušníkmi rodu, ktorí sa pri tejto príležitos
ti stretli, bol aj p. Mikuláš Ottlyk z Kanady. 
Ten tiež dávnejšie inicioval reštaurovanie 
niekoľkých rodových zástav uložených 
v Trenčianskom múzeu v Trenčíne. 

PÁŽATÁ STÁRAIOVSKÉHO DVORA, skú
šobný projekt sociálnej integrácie zdravých 
a handicapovaných detí realizuje od polovi
ce roka 2000 v Starom v okr. Michalovce ob
čianske združenie Vitá activa. Súčasťou ak
tivít miestnych školákov a handicapova
ných detí z okolia je zoznamovanie sa 
s osobnosťami z rodu Stáraiovcov, pasova
nie za pážatá ich dvora a puu. Väčšina z čin
ností sa uskutočňuje v miestnom kaštieli, 
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v ktorom sa koncom 19. storočia narodil 
Gejza Ziči, známy európsky klavirista. Ú-
vodným mottom k projektu bola výstava 
o jeho boji s osudom (v 14 rokoch prišiel 
o pravú ruku) a obdivuhodných výsledkoch, 
ktoré napriek svojmu handicapu dosiahol. 

KONFERENCIA DIPLOMATICKÁ PRODUK
CIA V STREDOVEKOM MESTE za účasti pred
nášajúcich zo Slovenska i z ČR sa v dňoch 
4.-6. septembra 2002 konala vo Zvolene. Po
dujatie pripravila Slovenská archívna spo
ločnosť v spolupráci s mestom Zvolen a via
cerými zvolenskými kultúrnymi organizá
ciami. Najmä vďaka úsiliu Júlie a Radoslava 
Ragačovcov (z Odboru archívnictva MV SR 
a Štátneho oblastného archívu v Bratislave) 
sa môžeme tešiť aj na zborník z tohto pod
netného stretnutia. 

NOSITELIA PRIEZVISKA BARTKO sa do
hodli, že sa v nedeľu 22. septembra 2002 
vyšplhajú na Bartkovú, 1790 metrov vysoký 
vrch na hrebeni Nízkych Tatier. Prvého roč
níka tohto „genealogického" výstupu sa zú
častnili najmä Bartkovci z Liptova (vystupo
vali z Liptovskej Tepličky) a Horehronia (vy
stupovali z Pohorelej). Zorganizovali ho Ján 
Bartko, historik rodu z Banskej Bystrice, 
a jeho menovec z Važca. (Šport, 20. 9. 2002, 
spracované) 

ĎALŠIE STRETNUTIE KOVÁČIKOVCOV 
z Čierneho Balogu sa uskutočnilo 28. sep
tembra 2002 v tejto horehronskej obci. 
Stretnutia sa zúčastnilo 129 nositeľov prie
zviska Kováčik zo 17-tich okresov Sloven
ska. Traja boli z Ostravy, dvaja sa narodili 
v Nadlaku v Rumunsku a jeden v Maďarsku. 
Podujatie tradične organizoval Ing. Milan 
Kováčik z Brezna. (Šport, 30. 9. 2002, spra
cované) 

OD ZIMNÉHO SEME_STRA (od septembra) 
2003 bude možno na Trnavskej univerzite 
navštevovať prednášky z heraldiky, ktoré 
v letnom semestri vystriedajú prednášky 
zamerané na „Osobitosť pečate v stredove
kej kultúre Uhorska". Okrem pomocných 
vied historických všeobecne tak poslucháči 
historických disciplín budú môcť v Trnave 
zvlášť a oveľa podrobnejšie študovať aj he
raldiku a sfragistiku. Na bratislavskej Ka
tedre archívnictva a pomocných vied his
torických FFUK výučba „našich" disciplín 
pokračuje v 2-semestrálnych blokoch, 
v rámci ktorých sa spoločne prednášajú he
raldika, sfragistika a genealógia, (vr, ff) 

SEREĎSKÁ ŠĽACHTA V 18. STOROČÍ bol 
názov prednášky R. Ragača zo Štátneho 
oblastného archívu v Bratislave. Uskutočni
la sa 18. októbra 2002 a ako spomienka na 
ňu zostala rovnomenná bibliofília. Poduja
tie i vydanie dielka pripravilo občianske 
združenie Vodný Hrad v Seredi. 

MORAVSKÁ GENEALOGICKO-HERALDIC-
KÁ SPOLOČNOSŤ si v októbri 2002 pripome
nula 30. výročie svojho založenia. Spoloč
nosť od roku 1972 pracovala ako pobočka 
Genealogickej a heraldickej spoločnosti 
v Prahe, neskôr do r. 1995 ako záujmový 
klub (Genealogický a heraldický klub) Domu 
kultúry Královopolských strojární v Brne. 
Od roku 1996 je občianskym združením. 
Organizuje prednášky, členské zájazdy 
a vydáva vlastné periodikum. Počet jej čle
nov každoročné kolíše okolo 200 fyzických 
a právnických osôb. (Pozri aj GHH 1/2001, 
s. 36 - 38, resp. http://www.volny.cz/mghs) 

CINTORÍNY SLOVENSKA je názov novej 
internetovej stránky s adresou http://www. 
cemetery.sk. Dnes na nej možno nájsť údaje 
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z takmer 100 cintorínov z východného Slo
venska. Jej tvorcami sú 62-ročný člen našej 
spoločnosti Pavol Knúrovský a jeho syn, 
obaja z Košíc. 

POBOČKA CIRKVI JEŽIŠA KRISTA Svätých 
neskorších dní v Trenčíne usporiadala 16. 
januára 2003 prednášku Základy genealógie 
s ukážkou genealogického programu Perso
nál Ancestral Filé 5. 

VÝSTAVU „PUTOVANÍ ZA PREDKY", ktorú 
v r. 2001 odštartovala Česká genealogická 
a heraldická spoločnosť v Prahe, v roku 
2003 budú môcť zhliadnuť obyvatelia Vel-
var, Klatov a Tachova. V uplynulom období 
putovala cez Benešov u Prahy, Vlašim, Be-
roun, Žebrák, Chrást u Chrudimi a Pelhŕi-
mov. (http://sweb.cz/cghsp/vystava.htm) 

MEDZINÁRODNÁ ČESKOSLOVENSKA GE
NEALOGICKÁ SPOLOČNOSŤ (St. Paul, USA) 
pripravila v dňoch 21 - 23. februára 2003 
v arizonskej Mese svoje 3. zimné sympó
zium. V októbri tohto roku v Houstone zor
ganizuje aj svoju 9. genealogickú konferen
ciu. Jubilejnú 10. konferenciu plánuje uspo
riadať po prvýkrát mimo územia USA -
v Bratislave a v Prahe v dňoch 20. - 24. sep
tembra 2005. (http://CCSI.org/conf/Conf-
05/survey.htm) 

ŠVAJČIARSKY ČASOPIS Archivum Heral-
dicum 2/2002 priniesol článok o jubilujú
com podpredsedovi našej spoločnosti, he 

raldikovi Zdenkovi G. Alexym (Mattern, G. -
Brunner, G.: Zdenko G. Alexy- 80-jährig. In: 
Archivum Heraldicum, 116, 2002, č. 2, s. 
200-201). Ku gratulantom sa pripájame. 

PRAH INTERNETOVEJ STRÁNKY SGHS 
(www.genealogy-heraldry.sk) prekročil za
čiatkom marca 2003 dvadsiaty tisíci náv
števník. Stránku denne navštevuje okolo 
20, týždenne 140, mesačne vyše 600 a roč
ne viac ako 7000 záujemcov. Aktualizujeme 
ju raz za 2-3 týždne, najmä v časti Prie
zviská, kde zverejňujeme mená rodov 
a kontakty na osoby, ktoré sa práve venujú 
ich výskumu. 

RODY STARÉHO PRESPORKA, práca 
o obyvateľoch Bratislavy 16.-18. storočia, 
ich rodoch, príbuzenských vzťahoch a er
boch, bola slávnostne uvedená do predaja 
11. marca 2003 v Mestskom múzeu v Bra
tislave. Aj toto dielo nášho kolegu - Frede-
rika Federmayera, mladého slovenského 
historika, ktorý má už na svojom konte 
úspešný Lexikón erbov slovenskej šľachty I. 
Trenčianska stolica - si nepochybne veľmi 
rýchlo nájde svojich čitateľov. 

VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ 
avizovalo skoré vydanie 3. zväzku Heral
dického registra Slovenskej republiky. Dielo 
by malo byť k dispozícii v máji 2003. Pri
pravuje sa tiež reedícia populárnych a už 
rozobratých Vrtelových ôsmich storočí slo
venskej heraldiky. 

79 • 

http://sweb.cz/cghsp/vystava.htm
http://CCSI.org/conf/Conf05/survey.htm
http://CCSI.org/conf/Conf05/survey.htm
http://www.genealogy-heraldry.sk


A D R E S Á R V Y B R A N Ý C H 
V S L O V E N S K 

Pozn.: Adresár zohľadňuje zmeny, ktoré na
stali v štruktúre a názvoch archívov od 1. 1. 2003: 
bývalé Štátne oblastné archívy nesú názov Štátne 
archívy a bývalé Štátne okresné archívy sú ich po
bočkami. Tieto zmeny nemali dopad na umiestne
nie fondov a v prípade potreby je treba kontakto
vať SA, resp. konkrétnu pobočku priamo. 

Štátne archívy 

MV SR, Slovenský národný archív 
817 01 Bratislava 11, Drotárska cesta 42 
Tel.: 02/62 80 11 78, 62 80 11 81, 62 80 11 83, 
62 80 11 85 (ústredňa), 62 80 11 90 (sekretariát) 
Fax: 62 80 12 47 
E-mail: snarchiv@snarchiv.sk 
Internet: www.civil.gov.sk/snarchiv 

MV SR, Štátny ústredný banský archív 
969 00 Banská Štiavnica, Radničné nám. 16 
Tel.: 045/692 20 53, 692 20 54 (ústredňa), 
691 27 57 (sekretariát) 
Fax: 691 38 06 

MV SR, Archív hlavného mesta SR Bratislavy 
815 20 Bratislava, Primaciálne nám. 3 
Tel.: 02/54 43 32 48 (sekretariát), 
54 64 05 75 (badateľná) 
Fax: 54 43 08 48 

MV SR, Štátny archív v Banskej Bystrici 
974 00 Banská Bystrica, Komenského 26 
Tel.: 048/415 29 36 (ústredňa, sekretariát) 
Fax: 415 29 36 

Pobočka Banská Bystrica 
974 00 Banská Bystrica, Komenského 26 
Tel.: 048/412 48 46 (ústredňa, sekretariát) 
Fax: 412 58 84 
E-mail: soka_bb@isternet.sk 
Internet: www.archivneusohl.sk 

Pobočka Banská Štiavnica 
969 00 Banská Štiavnica, Kammerhofská 15 
Tel.: 045/692 08 21 

Pobočka Kremnica 
976 01 Kremnica, CSA 951/82 
Teľ: 045/674 25 08 
FAX:045/674 47 04 
E-mail: archiv-kremnica@stonline.sk 

Pobočka Lučenec 
984 01 Lučenec, Kubinyiho nám. 1 
Tel./fax: 047/433 15 59 

R C H Í V O V A I . N Š T I T Ú C I Í 
J R E P U B L I K E 

Pobočka Rimavská Sobota 
979 01 Rimavská Sobota, Cukrovarska 48 
Tel./fax: 047/563 43 08 

Pobočka Veľký Krtiš 
990 01 Veľký Krtíš, Za parkom 851, PO BOX 111 
Tel./fax: 047/483 09 37, 483 18 27 (riaditeľka) 

Pobočka Zvolen 
960 01 Zvolen, Podboroviansky potok 4052, 
PO BOX 188 
Tel.: 045/533 18 38 

MV SR, Štátny archív v Bratislave 
811 04 Bratislava 1, Križkova 7 
Tel.: 02/52 49 60 51-3 (ústredňa) 
Fax: 52 49 60 46 (sekretariát) 
E-mail: archiv.sobaiPmvsr.vs.sk 

Pobočka Modra 
900 01 Modra, Dolná 140 
Tel.: 033/647 39 26 
FAX: 647 39 25 
E-mail: archivmodra@stonIine.sk 

Pobočka Skalica 
909 01 Skalica, Kráľovská 16 
Tel.: 034/ 664 45 67 (ústredňa) 
Fax: 664 65 82 (sekretariát) 

Pobočka Šaľa 
927 00 Šaľa, Petra Pázmáfia 27, PO BOX 59 
Teľ: 031/770 22 60 (sekretariát) 
Fax: 770 41 61 (badateľná) 
E-mail: spolpaz@salamon.sk 

Pobočka Trenčín 
911 05 Trenčín, Kožušnícka 1 
Teľ: 032/652 39 96 

Pobočka Trnava 
917 38 Trnava, Štefánikova 46 
Teľ: 033/551 11 80 (ústredňa) 
Fax: 551 15 03 (sekretariát) 

MV SR, Štátny archív v Bytči 
014 35 Bytča, kaštieľ, S. Sakalovej 
Teľ: 041/553 36 22 (ústredňa), 
553 33 11 (sekretariát) 
Fax: 553 36 22 

Pobočka Čadca 
022 01 Čadca, 17. novembra 1022 
Teľ: 041/433 47 99, 433 47 01, kl. 119, 141 
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Pobočka Dolný Kubin 
026 01 Dolný Kubín, Matuškova 1654/8 
Tel.: 043/586 34 98 (ústredňa), 
Fax: 586 34 23 (sekretariát) 
E-mail: soka@dk.vs.sk 

Pobočka Liptovský Mikuláš 
031 01 Liptovský Mikuláš, Školská 4 
Tel.: 044/552 33 32 
E-maii: soka@lm.vs.sk 

Pobočka Martin 
036 01 Martin-Bystrička 397 
Tel.: 043/413 41 23 

Pobočka Považská Bystrica 
017 01 Považská Bystrica, 
Slovenských partizánov 1135/55 
Teľ: 042/432 33 49 
Fax: 432 63 49 

Pobočka Žilina 
010 01 Žilina, Námestie obeti komunizmu 1 
Tel.: 041/724 45 76 

MV SR, Štátny archív v Košiciach 
041 56 Košice, Bačikova 1, PO BOX C-26 
Tel.: 055/622 24 15 (ústredňa) 
Fax: 622 08 40 (sekretariát) 

Pobočka Košice 
042 11 Košice, Kováčska 20/111 
Tel.: 055/622 46 75 

Pobočka Michalovce 
071 01 Michalovce, Štefana Tučeka 4 
Tel.: 056/642 44 27 (ústredňa) 
Fax: 642 44 81 (sekretariát) 

Pobočka Rožňava 
048 01 Rožňava, Nám. baníkov 26 
Tel.: 058/732 41 54 (ústredňa), 
732 40 69 (sekretariát) 
Fax: 732 41 54 

Pobočka Trebišov 
075 01 Trebišov, M. R. Štefánika 201 
Tel.: 056/672 35 00 

MV SR, Štátny archív v Levoči 
054 45 Levoča, Nám. Majstra Pavla 7 
Tel.: 053/451 24 86 (ústredňa - Malý župný de 
451 24 24 (sekretariát a prac. - Thurzov dom) 
Fax: 451 44 11 

Pobočka Levoča 
054 01 Levoča, Nám. Majstra Pavla 60 
Tel.: 053/451 24 86 
E-mail: soka@le.vs.sk 

Pobočka Poprad 
058 01 Poprad, Sobotské nám. 18, 20 
Tel.: 052/776 93 24 (ústredňa) 
Fax: 773 06 40 (sekretariát) 

Pobočka Spišská Nová Ves 
052 80 Spišská Nová Ves, Letná 67 
Tel.: 053/446 43 39 

Pobočka Stará Ľubovňa 
064 01 Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 22 
Tel.: 052/432 19 83 
E-mail: archivsl@stonline.sk 

MV SR, Štátny archív v Nitre 
951 12 Ivanka pri Nitre, Novozámocká 273 
Tel.: 037/656 42 63 (ústredňa), 
656 42 64 (sekretariát) 
Fax: 656 42 68 

Pobočka Bojnice 
972 01 Bojnice, Tehelná 18 
Tel.: 046/543 04 19 

Pobočka Komárno 
945 36 Komárno, Župná 15 
Tel.: 035/770 16 93 

Pobočka Levice 
934 01 Levice, Vojenská 1 
Tel.: 036/622 57 30 

Pobočka Nitra 
949 05 Nitra-Horné Krškany, Pod Katrušou 1 
Tel.: 037/651 66 20 

Pobočka Nové Zámky 
940 61 Nové Zámky, Podzámska 25 
Tel.: 035/642 03 98 

Pobočka Topoľčany 
955 01 Topoľčany, Pod Kalváriou 2140 
Tel.: 038/522 21 26, 532 11 92 
E-mail: archivto@stonline.sk 

MV SR Štátny archív v Prešove 
080 06 Prešov - Nižná Sebastova, Slanská 31 
Tel.: 051/776 46 13 (ústredňa), 
776 54 55 (sekretariát) 
Fax: 776 40 59 

Pobočka Bardejov 
085 01 Bardejov, Miškovského 1 
Tel.: 054/472 57 55 (ústredňa) 
Fax: 472 56 73 (sekretariát) 

Pobočka Humenné 
066 80 Humenné, Štúrova 1 
Tel.: 057/775 27 70 
Fax: 778 33 17 (sekretariát) 
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Pobočka Prešov 
080 01 Prešov, Slovenská 40 
Tel.: 051/773 30 05 (ústredňa) 
Fax: 773 11 84 (sekretariát) 
E-mail: sokapresov@stonline.sk 

Pobočka Svidník 
089 01 Svidník, Partizánska 625/12 
Tel.: 054/752 23 02 

Pobočka Vranov nad Topľou 
093 01 Vranov nad Topľou, Budovateľská 1277 
Tel./fax: 057/ 446 49 08 (sekretariát), 
228 09 (ústredňa) 

Archív Múzea Slovenského národného 
povstania 
975 59 Banská Bystrica, Kapitulská 23 
Tel.: 048/412 32 58 (ústredňa), 048/412 57 81 
Fax: 048/412 37 16 
E-mail: muzeumsnp@isternet.sk 
Internet: www.muzeumsnp.sk 

Archív Matice slovenskej 
036 52 Martin, Nám. J. C. Hronského 1 
Tel.: 043/413 12 67, kl.183 
Fax: 043/413 31 88 
E-mail: archiv@matica.sk 

Inštitúcie 

Mestské archívy 

Archív mesta Košíc 
040 01 Košice, Kováčska 20/1 
Tel.: 055/ 622 18 25 

Iné archívy (výber) 

Vojenský historický archív 
917 01 Trnava, Univerzitné nám. 2 
Tel.: 0960 395 214 (sekretariát), 033/551 44 16 

Archív literatúry a umenia 
Slovenskej národnej knižnice 
036 52 Martin, Nám. J. C. Hronského 1 
Tel.: 043/413 17 66 (sekretariát), 043/413 12 67, 
413 17 69 (ústredňa) 
Fax: 043/413 17 66 
E-mail: grafova@snk.sk 

Heraldický register SR 
MV SR - Odbor archívov a registratúr, 
811 04 Bratislava 1, Križkova 7 
Teľ: 02/52 49 60.51-3 (ústredňa) 
Fax: 52 49 45 30 
E-mail: archiv.svs@mvsr.vs.sk 
Internet: www.civil.gov.sk 

Národný biografický ústav 
Slovenskej národnej knižnice 
036 01 Martin, nám. J. C. Hronského 1 
Tel.: 043/4131267, kl. 245 
E-mail: biograf@snk.sk (sekretariát) 
Internet: www.snk.sk 

Jazykovedný ústav E. Štúra 
Slovenskej akadémie vied 
Panská 26, 813 64 Bratislava 
Tel.: 02/54431761 
E-mail: vierao@juls.savba.sk (sekretariát) 
Internet: http://juls.sav.sk 
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Z K N I Ž N E J P R O D U K C I E 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 

NOVINKY 

Ladislav Vrtel' 
HERALDICKÁ TERMINOLÓGIA I 
Zásady slovného popisu erbov v slovenčine. Priekopnícka 

príručka s množstvom slovenských termínov, ich francúzskych, 
anglických a nemeckých ekvivalentov. 

2003, 196 s., brož. 
Cena: 198,- Sk, členovia 158,- Sk 

Júlia Hautová - Ladislav Vrtel' (zost.) 
OBČIANSKA HERALDIKA 
Súhrn odborných názorov na tradície, súčasnú koncepciu 

tvorby a možnosti registrácie občianskych (nešľachtických) erbov 
na Slovensku. 

2002, 140 s., brož. 
Cena: 198,- Sk, členovia 158,- Sk 

Zdenko Ďuriška (zost.) 
PAULINYOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE 
Minulosť rodu, ktorého členovia zaujali popredné miesto 

v moderných dejinách Slovenska. Monografia z dielne renomova
ných slovenských autorov. 

2002, 192 s.,brož. 
Cena: 198,- Sk, členovia 158,- Sk 

Alena Kredatusová 
PROBSTNEROVCI Z NOVEJ ĽUBOVNE A JAKUBIAN 
Osudy členov vplyvného spišského podnikateľského rodu. 

Práca ocenená rektorom Filozofickej fakulty Univerzity Komen
ského i v súťaži Najlepšie genealogické práce 2001. 

2002, 92 s., brož. 
Cena: 109,- Sk, členovia 69,- Sk 

OBJEDNÁVKY 
SGHS, Valéria Červíkova 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
www.genealogy-heraldry.sk/slo/objedna.html 
cervikova.v@snk.sk 
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FROM THE CONTENTS 

The volume brings the survey of activities of 
the Slovák Genealogical-Heraldic Society (est. 
1991) in the pást 10 years, recollections of its 
Committee and honorary members and of the o-
ther fellows. It publishes the views of the So-
ciety's Slovák and Czech members as well as the 
results of the 3rd course of the national competi-
tion "Best Genealogical Works" (2001). 

Before the Slovák Genealogical-Heraldic Socie
ty appeared in the 1991 many national, regional as 
well as local organizations and activists (full as 
well as free-time genealogists, heraldists, histori-
ans, archivists...) were involved in the develop-
ment of the auxiliary historicial sciences in Slo
vakia. Some of them dated back to the 1960's are 
mentioned. 

V záverečnej fáze tvorby tohto čísla 
nás zastihla správa, že sa zrútila časť 

opevnenia Trenčianskeho hradu. 
Jeho obnovu 

môžete podporiť aj Vy. 
Číslo účtu: 

065 795 4001/5600 PKB Trenčín 
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SLOVÁK GENEALOGICAL-HERALDIC 
SOCIETY 
Member of the International Confederation 
of Cenealogical 
and Heraldic Societies 
www.genealogy-heraldry.sk. 

The Slovák Genealogical-Heraldic Society 
(established 1991 in Martin) encourages 
those interested in genealogy, heraldry, 
and related branches, in particular 
researchers of the origin of Slovakia 
related 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 own library and archives. 

MEMBERSHIP 
The Society is open to members both from 
Slovakia and foreign countries. The 
individual or instututional member will be 
registered after filling a membership form 
and paying a membership fee. 

MEMBERSHIP FEES 
EUR 7,- p.a. (Austria, Hungary, Poland, 
Ukraine) 
EUR 10,- p.a. (other Európe) 
EUR 20,- p.a. (other countries including 
Canada and USA) 
Please, send checques payable to the SGHS 

CONTACT 
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, 
Slovakia 
Phone: +421-43-413 12 67 
E-mail: genealogyigsnk.sk 
Bank connection: 
VÚB Martin 17237-362/0200 

POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV 
GENEALOGICKO-HERALDICKÉHO HLASU 

Genealogicko-heraldický hlas je odborno-
popularizačný časopis. Usilujeme o to, aby 
jednotlivé príspevky mali svoju odbornú úroveň 
a boli súčasne zrozumiteľné a čitateľsky 
príťažlivé pre širokú verejnosť. Rozsah 
odborných štúdií by nemal presiahnuť 10 
normalizovaných strán. Pri ostatných typoch 
príspevkov uprednostňujeme menší rozsah. 
Oceníme, ak správy o nových publikáciách 
a uskutočnených podujatiach spracujete čo 
najstručnejšie. 
V záujme efektívnej spolupráce pri spracúvaní 
príspevkov, dodržte, prosím, nasledujúci 
postup. 

1) Texty spracujte ako samostatný súbor Wordu 
alebo T602. 

2) Vytvorte základný text (bez tabelácie 
a obrázkov). Ak chcete, vyznačte v ňom rez 
písma (kurzíva, tučné, ap.), pripadne indexy 
a exponenty. Všetky ďalšie úpravu technicky 
komplikujú prácu s textom v redakcii. 

3) Na záver príspevku pripíšte svoje meno, 
presnú adresu (vrátane PSČ, e-mailu a pod.), 
rodné číslo a vaše bankové spojenie. 

4) Obrázky, grafy a tabuľky spracujte ako 
samostatné obrázkové súbory vo formáte TIF 
alebo JPEG (v rozlíšení 300 dpi) alebo ich 
pripojte v bežnej forme. 

5) Ak máte osobitné požiadavky na grafickú 
úpravu svojho príspevku, vytvorte aj verziu 
graficky upravenú podľa vašich predstáv. 

Podklady nám môžete poslať: 
a) elektronickou poštou na adresu: 

genealogy@snk.sk 
b) poštou na adresu: 

SGHS, Nám. J. C. Hronského 1, 
036 01 Martin 

Ak chcete poskytnuté materiály vrátiť, 
upozornite nás na to. Nevyžiadané materiály 
nevraciame. Príspevky redakčne upravujeme 
a honorujeme podľa možností SGHS. 

http://www.genealogy-heraldry.sk
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...chcete získať viac informácií? 
Navštívte internetove stránky 

http://www.genealogy-heraldry.sk 

Dozviete sa z nich to, 
čo sa nezmestilo 

na stránky tohto časopisu. 
Nájdete tam 

niektoré podrobnosti 
o aktuálnom dianí, 

užitočné adresy, 
zoznamy rodín 

i tých, 
ktorí skúmajú ich dejiny. 

http://www.genealogy-heraldry.sk

