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Napomáhanie obecnému dobru, obzvlášť vlasti 
––––––––––––––––––––––– 
 

 
 
 
 
 

*** 
 

 
Ozdobme sa teda aj my touto utešenou kresťanskou cnosťou a dokazujme i skutočne ako 
vždy, tak obzvlášť v tomto pohnutom a nepokojnom čase, ako všade, tak obzvlášť v tomto 
našom meste a v tejto našej milej vlasti. Hľaďme sa poučiť o tom, čo je obecné dobro, aké sú 
potreby a zákony obce a vlasti, ktoré a aké naše povinnosti k nej; k pochopeniu pripojme 
i skutok a snahu, i obete a dary na oltár obecného dobra; k skutkom pripojme i čisté ohľady 
a bohumilú vôľu, aby tak táto naša cnosť mala v sebe i mravnú cenu. Pritúľme sa celým 
srdcom k vlasti ako k všeobecnej matke a našej dobrodinke tým viac, že to dobré, ktorému 
v nej napomáhame, nie je cudzie, ale naše vlastné, nám všetkým spoločné, lebo i my sme 
rovnoprávni synovia dcéry vlasti. Ďakujme Bohu za tie premeny a obnovy, tie dary a práva 
v našej krajine, ktoré sme doteraz bez násilia a krviprelievania dosiahli; ďakujme tým mužom 
a nástrojom božím, ktorí sa doteraz stojac na čele vlasti starali o toto jej obecné dobro. 
Prosme Boha, aby toto veľké, tak šťastne započaté dielo i šťastne bolo dokončené. 
Vykupujme čas, keď sú dni zlé. Varujme sa všetkého, čo by mohlo poskytnúť príčinu 
k podozreniu a žalobám: Zachovávajme vernosť kráľovi, ochotu k vrchnostiam, poslušnosť 
k zákonom, lásku, svornosť a pokojnosť iným národom a spoluobyvateľom; čo sa obzvlášť 
od nás obyvateľov tohto mesta [Pešti] očakáva, aby sme celej vlasti dávali pekný príklad. 
Žime a správajme sa tak, aby keď túto pozemskú vlasť zanecháme, tam u brány tej vyššej 
nebeskej vlasti, sa k nám ozvala oná božia výpoveď: Služebníče dobrý, nad málem byl 
si  věrný, nyní tě již nad mnohem ustanovím! Poučujme, potešujme a prebúdzajme 
obzvlášť v týchto neistých a rozbúrených dňoch jedni druhých a týmito slovami proroka 
božieho: Hledejte pokoje města a modlívejte se za ně Hospodinu, nebo v pokoji 
jeho i vy také budete míti pokoj. Amen. 

 
 
 
 
 

Ján Kollár, Napomáhanie obecnému dobru, obzvlášť vlasti, 1848 
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štúdie 
––––––––––––––––––––––– 
 
Ctihodná Klára z Hlohovca, manželka Mikuláša Konta 
 
Zdenko Gálik 
 

Keď v roku 1356 zomrel palatín Mikuláš zo Zsámboku, uhorský kráľ Ľudovít I. na jeho 

miesto vymenoval práve Mikuláša Konta. Ten mal, mimochodom, zrejme už vtedy 

za manželku Kláru, dcéru práve zosnulého palatína Mikuláša zo Zsámboku. Tak sa Mikuláš 

stal kráľovým zástupcom a druhým najmocnejším mužom v Uhorsku. So svojou manželkou, 

spomenutou Klárou, mal tri deti: synov Bartolomeja a Mikuláša a dcéru Katarínu. Medzi 

Klárou a Mikulášom Kontom musel byť pravdepodobne výrazný vekový rozdiel, keďže 

svojho manžela prežila skoro o 40 rokov, a bola to ona, kto po jeho smrti spravoval rodinné 

majetky.1 

Vo všeobecnosti dlhý čas si urodzené ženy krátili dobročinnou činnosťou a ručnými 

prácami – tkaním, vyšívaním či výrobou odevov. Mnohé z týchto žien sa počas manželovej 

neprítomnosti starali aj o správu majetkov, dozerali na výchovu detí a chod domácnosti. Svet 

žien a mužov bol ohraničený, kompetencie boli jasne stanovené. Aj pri zariadení či výbave 

domu sa rozlišovali veci prislúchajúce ženám (clenodia seu utensilia domus mulieribus 

competencia). Ženy mali minimálne práva vlastne po celý život. Najskôr boli podriadené 

otcovi alebo – ak nežil – bratom, neskôr manželovi. Manžel v listinách vždy vystupuje ako 

,,pán a manžel“ svojej ženy (dominus et maritus). Relatívnej slobode sa tešili jedine vdovy – 

matróny požívajúce úctu svojich detí – ktoré už vystúpili z večného kolotoča rozmnožovania 

rodu. Takých však bolo málo; veľa vdov muselo bojovať o holú existenciu a strechu 

nad hlavou.2 

Mikuláš Kont a jeho manželka Klára, ktorá bola sestrou vesprémskeho biskupa 

Ladislava (kancelár kráľovnej a vicekancelár kráľovského dvora)3, boli nepochybne zbožní 

ľudia. Klára v roku 1400 bohato obdarovala miestny Špitál Sv. Ducha v Hlohovci. Tento 
                                                 
1 ADAMOVIČ, Viktor. Palatín veľkého kráľa. [online] Dostupné na internete: 
<http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/palatin-velkeho-krala#.Vc-GEbWLWT0>. Zoznam palatínov pozri 
v SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena. Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2. 1000 – 1387. Bratislava : 
Vojenský historický ústav, 2011, s. 245. K úradu palatína pozri aj základné archontologické dielo ENGEL, Pál. 
Magyarország világi archontológiája 1301 – 1457. I. Budapest : MTA Történettudományi intézete, 1996. 
2 DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Život ženy – šľachtičnej v Uhorsku na prelome 14. a 15. storočia. In Žena a právo 
(právne a spoločenské postavenie žien v minulosti). Bratislava : Academic electronic press, 2004, s. 9. 
3 „... venerabili in Christo patri domino Ladyzlao episcopo wesprimiensi, reginalis excellentie cancellarii 
auleque nostre vicecancelarius eo que predicta nobilis domina soror eiusdem existit carnalis...“ Aktuálny názov 
archívu je Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár (MNL OL), fond Diplomatikai levéltár (DL), MNL OL 
DL 5728. 
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znovuzaložila spolu so svojím manželom Mikulášom Kontom niekedy okolo polovice 

14. storočia (pred smrťou Mikuláša Konta v roku 1367). Spoločne postavili aj hradnú 

Kaplnku Panny Márie v Hlohovci. Ďalším dôkazom ich zbožnosti je žiadosť Mikuláša Konta, 

ktorú predložil 22. júna 1366 pápežskému dvoru. Žiadal, aby jeho manželka Klára smela 

so sprievodom ctihodných žien navštevovať svoju matku v kláštore klarisiek v Trnave, kam 

sa táto utiahla a žila pod prísnou regulou.4 Poznamenávame, že klariský kláštor v Trnave 

patril medzi najdôležitejšie rehoľné domy v celom Uhorsku a bol miestom, kam sa často 

utiekali k zasväteniu príslušníčky významných uhorských šľachtických rodov. Pápež Urban 

V. žiadosti vyhovel pod podmienkou, že Klára tak môže robiť len so sprievodom žien, 

ktorých vek presahuje päťdesiat rokov. Krátko nato roku 1367 Mikuláš Kont zomiera. 

Aj vdova Katarína z Hlohovca (de libera civitate), manželka nebohého Imricha (brat 

mačvianskeho bána Ladislava, vnuk Mikuláša Konta), vstúpila do trnavského kláštora, kde 

chcela dožiť posledné roky svojho života. Kláštoru v Csatke (Chatka) neďaleko hradu 

Bátorkő vo Vesprémskej župe predtým darovala svoje šperky (clenodia) za spásu svojej 

a manželovej duše. Roku 1422 vdova Katarína ustanovila Erharda Modrera, trnavského 

mešťana a prísažného, za vykonávateľa svojho závetu. V prítomnosti neho ako aj ďalších 

dvoch svedkov, trnavských mešťanov, spísala poslednú vôľu. Kláštoru sv. Panny Márie 

v Csatke mali byť naveky ponechané všetky jej šperky a kláštorom mohli byť dedené.5 

Napokon do tohto kláštora sa utiahla aj matka ctihodnej Kláry z Hlohovca. 

Dedičmi hlohovského hradného panstva sa stali synovia Mikuláša Konta Bartolomej 

a Mikuláš spolu s bratancom Ladislavom, Leukešovým synom. Jedenásteho apríla 1369 však 

uhorský kráľ Ľudovít I. ako ochranca vdov a sirôt (zrejme na príhovor Klárinho brata 

Ladislava, ktorý patril k vysokým cirkevným hodnostárom v krajine) vydal listinu, ktorou 

Kláre, vdove po nebohom palatínovi Mikulášovi Kontovi, daroval do doživotného užívania 

majetky Nový Hlohovec (Wygalgolch), Starý Hlohovec (Ogalgoch) s dedinami Svätý Peter 

(cum villis sancti Petri), Dvorníky (Wdwarnuch), Veľké Zálužie (Wylach) spolu s mýtom 

vyberaným v Hlohovci (Galgolch) a vo Veľkom Záluží (Wylach). Zároveň jej povolil vyberať 

                                                 
4 RÁBIK, Vladimír (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciae II. Registra supplicationum ex actis pontificum 
Romanorum res gestas Slovacas illustrantia (Volumen 1) 1342 – 1415, Trnava : 2009, č. 520, s. 280. RÁBIK, 
Vladimír. Mestská kniha Trnavy (1392/1393 – 1530). Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave, 2008, s. 104, poznámka 219: „Item supplicat eedem Sanctitati Vestre, quatinus concedere dignemini 
uxori sue prefate, quod monasterium religiosarum mulierum et specialiter monasterium sanctimonialium 
de Ternauia (!) ubi mater ipsius est religionis ingressu perpetuo collocata una cum mulieribus honestis possit 
intrare, constitucionibus et ordinacionibus tamen apostolicis quam aliis quibuscunque non obstantibus etc. 
ut in forma...“ 
5 BORSA, Iván – TÓTH, Norbert. Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422). Budapest : Akadémiái Kiadó, 2004, 
č. 959. MNL OL DL 11255. 
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v týchto dedinách vinohradnícke poplatky, ako aj ostatné naturálne dávky. Ľudovít I. v listine 

prízvukoval, aby Klára vo všetkom dbala na práva svojich synov a synovca.6 

Aby sme lepšie pochopili postavenie často bezbrannej vdovy po smrti jej mocného 

manžela – ochrancu v stredoveku − a docenili skutok uhorského kráľa Ľudovíta I. voči Kláre 

z Hlohovca, uvedieme pár smutných príkladov zo začiatku 15. storočia. Je jasné, že vdova sa 

ocitla v ťažkej situácii najmä v prípade, ak nemala synov alebo ak jej deti boli maloleté. Osud 

vdov totiž závisel od milosrdenstva príbuzných a na to sa vždy spoliehať nedalo. A to 

dokonca ani vtedy, ak manžel zanechal svojej manželke závetom majetky, dôchodky či jej 

umožnil bývať v spoločnom dome. Na druhej strane je pravda, že v bohatých popredných 

šľachtických rodinách k takýmto situáciám nedochádzalo často. Keď zomrel Tomáš 

zo Špačiniec, jeho synovia vyhnali vdovu z domu a zobrali jej aj veci, ktoré jej podľa práva 

pripadli z majetku manžela.7 V horšej situácii bola vdova po Jánovi z Viesky (de Kysfalud) 

v Gemerskej župe. Jej nevlastní synovia sa snažili bez vydania venného zbaviť ju majetku 

a vyhnať z domu a navyše vdovu často bili. Iná vdova prišla o syna, ktorého nešťastnou 

náhodou zabili v Budíne v roku 1416. Hneď ako domov prišla správa o jeho smrti, podžupan 

so svojimi familiármi vtrhli do jej domu a do domov jej ďalších dvoch synov, kde zobrali 

najrozmanitejšie veci. Inú šľachtičnú tyranizoval po smrti manžela jeho príbuzný rôznymi 

spôsobmi. Okrem iného tak, že jej ľudia nemohli vyjsť ani na ulicu. V okamihu, keď opustili 

bránu kúrie, začali ich prenasledovať, nech išli kamkoľvek, a zahnali ich nazad do kúrie alebo 

na cintorín.8 

Stredoveké ženy vstupovali do manželstva veľmi skoro, ako 12- až 14-ročné. Muži boli 

od nich niekedy oveľa starší, často aj o jedno či dve desaťročia. Okrem toho treba zohľadniť 

skutočnosť, že šľachtici v dôsledku častých bojov nezriedka umierali, či už priamo 

na bojovom poli, alebo na následky utrpených zranení. Z týchto dôvodov ženy spravidla 

prežívali svojich manželov. Ovdovené šľachtičné sa mohli znovu vydať, prípadne zotrvať 

vo svojom vdovskom stave. V prvom prípade strácali nárok na užívanie majetkov 

po nebohom manželovi a zostalo im to, čo si priniesli do manželstva, totiž dievčenská štvrť 

                                                 
6 MNL OL DL 5728. Už v 11. storočí jeden z článkov zákonníka uhorského kráľa Štefana I. (XXVI. De viduis 
et orphanis) upravoval aj postavenie vdovy v uhorskej spoločnosti. Jeho úvodné slová jasne vyjadrujú totiž 
záujem panovníka, presne v zhode s rozšírenou predstavou o úlohe stredovekého kresťanského panovníka 
ochraňovať vdovy a siroty. „Volumus quidem, ut et vidue et orphani sint nostre legis participes...“ BAK, János 
M. – BÓNIS, György – SWEENEY, James Ros. The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary. Decreta Regni 
Medievalis Hungariae, vol. 1. (1000 – 1301) Bakersfield, California : Charles Schlacks junior Publisher, 1989, 
s. 6. V tomto článku zákonníka sa napr. spomína aj to, že vdova, ktorá sa starala o deti, mohla doživotne zostať 
na majetku zosnulého muža. 
7 DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života 
stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska. Budmerice : Rak, 2003, s. 264. 
8 DVOŘÁKOVÁ, ref. 7, s. 264. 
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a venné. Mnohé vdovy táto skutočnosť odrádzala od ďalšieho vydaja a dali radšej prednosť 

vdovskému stavu. Rovnako sa zachovala aj vznešená Klára, manželka jedného 

z najvýznamnejších barónov na dvore Ľudovíta I. Mikuláša Konta.9 

Pristavme sa ešte pri otázke, kto bol páchateľom násilia na ženách. V prvom rade to boli 

najbližší príbuzní – manžel, otec, matka, súrodenci, ďalší príbuzní, najmä tí v úlohe tútorov 

(nevynímajúc svokry), a v neposlednej miere vlastné i nevlastné deti. Ďalej to boli osoby 

splnomocnené výkonom úradných povinností (sudcovia všetkých úrovní – počnúc 

richtárom/mestskou radou, cez zemepána až po kráľovských a cirkevných sudcov), ktorí 

využívali a súčasne zneužívali svoje postavenie.10 

Medzitým sa starší syn Mikuláša Konta Bartolomej ujal Dvorníkov, kde ešte v ten istý 

rok (1369) dal prešetriť oprávnenosť nárokov svojich poddaných používať prievoz a prechod 

cez rieku Váh. Roku 1389 si Bartolomej a jeho mladší brat Mikuláš, obaja synovia nebohého 

palatína Mikuláša Konta a Kláry, dali vyhotoviť odpis spomenutej listiny Ostrihomskej 

kapituly, ktorý mohli potrebovať len pre ďalšie spory.11 

Druhého mája 1372 vydal konvent zoborského Kláštora sv. Hypolita listinu,12 kde sa 

prvý raz po mene spomína kastelán Hlohovského hradu Ján Rúfus (Rufus – z latinčiny 

Červený, Ryšavý), ktorý zastupoval svojho pána Bartolomeja (starší syn nebohého Mikuláša 

Konta a Kláry zo Zsámboku. Pred Zoborský konvent okrem Jána Rúfusa predstúpila aj vdova 

Klára a jej ďalší familiár Vavrinec zvaný Réchen.13 Na druhej strane sa pred konvent osobne 

                                                 
9 LUKAČKA, Ján. Podoby ženy v neskorostredovekej spoločnosti (na príklade štyroch šľachtičien z územia 
Nitrianskej župy). In Žena a právo (právne a spoločenské postavenie žien v minulosti). Bratislava : Academic 
electronic press, 2004, s. 46-56. Pre úplnosť dodávame, že veľmi rozšírenou a populárnou voľbou bol pre vdovy 
vstup do kláštora, kde v bezpečí a pokoji dožili svoj život. Vyhli sa tak ďalšiemu manželstvu, ako aj 
nepriaznivým nástrahám okolitého sveta. S takýmto rozhodnutím sa môžeme stretnúť nielen u starých, 
ale veľakrát aj u mladých vdov, ktoré sa rozhodli zasvätiť svoj život Bohu. HUDÁČEK, Pavol. Právne 
postavenie vdovy v stredovekom Uhorsku do roku 1222 a otázka venného. In Historický časopis, 2013, roč. 61, 
č. 2, s. 230. Pred vstupom do kláštora mali vo zvyku odkázať osobné vlastníctvo svojim deťom alebo príbuzným. 
Niekedy celý majetok alebo len jeho časť venovali vybranému kláštoru, v ktorom chceli dožiť. Majetok často 
venovali nielen kláštorom, ale aj jednotlivým kostolom za spásu svojich rodičov alebo blízkych príbuzných. 
Takmer vždy mysleli aj na svojho bývalého manžela. Poslanie postarať sa o dušu zosnulého manžela brali vdovy 
v minulosti veľmi zodpovedne. Tamže, s. 235. 
10 LENGYELOVÁ, Tünde. Násilie páchané na ženách a možnosti obrany v období raného stredoveku. In Žena 
a právo (právne a spoločenské postavenie žien v minulosti). Bratislava : Academic electronic press, 2004, s. 207. 
11 MNL OL, DL 7459. 
12 MNL OL DL 75538. 
13 Inštitúcia familiarity mala v Uhorsku staré korene. Záväzky familiárov sa zvyčajne týkali služby na dvore 
veľmoža. Jednou z najdôležitejších povinností bolo sprevádzať pána na vojenských výpravách, ďalej zastupovať 
ho v správe jeho majetkov a nakoniec aj pri výkone súdnej právomoci v jeho mene. Služby familiárov celkom 
bežne využívali predovšetkým najvýznamnejší predstavitelia uhorskej aristokracie, keďže okrem dvorských 
kumulovali aj viacero županských funkcií. Príslušníkmi familiarity sa stávali spravidla drobnejší šľachtici, veľmi 
často dokonca schudobnení príbuzní veľmožov. Keďže poprední predstavitelia šľachty nemohli fyzicky pôsobiť 
na viacerých miestach súčasne, svoje právomoci delegovali na familiárov, ktorým museli úplne dôverovať. 
LUKAČKA, Ján. Matúš Čák Trenčiansky a jeho familiarita. In Historický časopis, 2003, roč. 51, č. 4, s. 597. Je 
celkom pravdepodobné, že Ján Rúfus, kastelán Hlohovského hradu, spolu s Vavrincom, zvaným Réchen, 
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dostavil aj Ondrej, syn Mikuláša z Rišňoviec (de Réchén). Klára s Vavrincom prepustili 

Ondrejovi polovicu vlastníckeho podielu na majetku Rišňovce za 15 hrivien denárov. 

Podotýkame, že kastelán stál na čele hradu (hradného panstva). Vymenúval ho vlastník hradu 

a panstva, v našom prípade Klára, vdova po Mikulášovi Kontovi, ktorá v roku 1369 dostala 

do doživotného vlastníctva od kráľa Ľudovíta I. viacero osád (okrem iného aj Nový a Starý 

Hlohovec), a jej syn Bartolomej, na práva ktorého mala Klára dbať a zachovávať ich. 

Kastelán spolu so zemepánovými familiármi a služobníkmi vykonávali všetky hospodárske, 

správne, súdne a vojenské funkcie. 

V službách Kláry, vdovy po nebohom palatínovi Mikulášovi Kontovi, vystupuje roku 

1381 aj Mikuláš, farár Kostola svätého Petra v Hlohovci (dominus Nicolaus, plebanus 

ecclesiae sancti Petri Apostoli de Galgocz). Tento predstúpil osobne pred Nitriansku kapitulu 

a predložil dve listiny, a to privilégium uhorského kráľa Ľudovíta I. z 28. marca 1357, ako aj 

listinu kráľa Ľudovíta I. z 28. decembra 1364, žiadajúc Nitriansku kapitulu vyhotoviť odpis 

pre magistra Pavla, syna Juraja de Zyrin.14 

Ďalšia zmienka o Kláre a o Hlohovci pochádza z listiny zoborského benediktínskeho 

Kláštora svätého Hypolita z 1. januára 1393.15 Ján, syn Erneho, a Ondrej, syn Petra zvaného 

Chapow, obaja z blízkeho Dolného/Horného Trhovišťa (de Wasard), predali za šesť hrivien 

denárov lesy nad cestou vedúcou do Hlohovca, nachádzajúce sa na mieste zvanom „Nemecká 

studnička“ (Nemethwth) v susedstve osád Jalšové (Elseu) a Čanadov (Chened),16 vdove Kláre 

a jej mladšiemu synovi Mikulášovi. O dva roky neskôr (1395) ten istý zeman Ondrej, syn 

Petra zvaného Chapow z Trhovišťa, neúmyselne zabil poddaného Antona, syna Báša (Baas), 

zo Starého Hlohovca (Ogalgouch), čím spôsobil škodu vdove Kláre a jej synovi, magistrovi 

Mikulášovi. Na základe rozsudku musel zaplatiť 10 hrivien denárov v hodnote starších mincí 

(ad rationem et pristinum valorem antique monete). Prvú polovicu mal zaplatiť na ôsmy deň 
                                                                                                                                                         
vystupujúci v listine ako familiári Kláry a jej syna Bartolomeja, boli už v službách Mikuláša Konta ako jedného 
z najvyšších predstaviteľov Uhorského kráľovstva. 
14 MNL OL DL 33924. 
15 „Johannes filius Erne de Wasard et Andreas filius Petri dicti Chapow de eadem Wasard... quasdam silvas 
ipsorum a superiori parte cuiusdam viae ad civitatem Galgoch ducentis vulgo Nemethwth nuncupate 
in contingua vicinitate possessionum nobilis dominae relicte et Nicolai filiii quondam domini Nicolai Konth 
palatini de eadem Galgoch Chened et Elseu vocatarum habitas eisdem nobili domine et Nicolao filio eiusdem ac 
universis posteritatibus ipsius Nicolai in sex marcas denariorum...“ MNL OL DL 42 530. MÁLYUSZ, Elemér. 
Zsigmondkori oklevéltár I. (1387 – 1399). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1951, č. 2755. 
16 D. Lehotská uvádza pri identifikácii tejto lokality v zátvorke „neznáma“. Porovnaj LEHOTSKÁ, Darina et al. 
Hlohovec a jeho okolie. Bratislava : Obzor, 1968, s. 62. Pritom ide o zaniknutú osadu nachádzajúcu sa v chotári 
dnešnej obci Koplotovce. Roku 1525 sa majer Chened spolu so samotami Díč a Čalád a okolitými obcami 
dostali do vlastníctva Alexeja Turza (Thurzo) na základe donácie kráľa Ľudovíta II. Podľa Registra o vyberaní 
zisku kráľovskej komory v Nitrianskej župe z roku 1452 mala osada Čened ešte 4 usadlosti. Ako samota sa ešte 
uvádza na katastrálnych mapách obce Koplotovce (1906 Csenede puszta, Csenede). HLADKÝ, Juraj – 
RENDLÁR, Ľubomír. Varia XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava : 
Trnavská univerzita v Trnave, 2010, s. 109. 
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po sviatku svätého apoštola Jakuba (1. august 1395), zvyšok na oktávu sviatku Nanebovzatia 

Panny Márie, ktorá pripadla na 22. august 1395. Ak by premeškal prvý termín, mal zaplatiť 

10 hrivien ako pokutu, pri zmeškaní druhej splátky sa prvá splátka považovala 

za neuskutočnenú.17 Odsúdený šľachtic sa z viny vykúpil zaplatením odškodného, s čím 

druhá strana (magister Mikuláš a jeho matka vdova Klára) súhlasila. Toto výkupné „za hlavu“ 

sa nazývalo homagium a pôvodne sa podľa D. Dvořákovej týkalo iba vraždy.18 Vrah teda 

vyplatil istú sumu peňazí, ktorá závisela od spoločenského postavenia zavraždeného a najmä 

od dohody oboch strán, ktorú často pomáhali dosiahnuť tzv. zmierovací sudcovia. Suma desať 

hrivien denárov za neúmyselné zabitie jedného poddaného bola na tie časy pomerne vysoká, 

keď za 6 hrivien denárov, ako sme spomenuli, sa dal vtedy kúpiť rozľahlejší majetok (napr. 

lesy). 

Za všetkými týmito akciami stála ešte stále Klára, vdova po palatínovi Mikulášovi 

Kontovi. Splnila naradenia kráľa Ľudovíta I. z roku 1369, vo všetkom dbala na práva svojich 

synov Mikuláša a Bartolomeja a podporovala ich. V tomto období, 26 rokov po smrti svojho 

manžela, bola Klára jednoznačne postaršou vdovou. Nepociťovala už silný tlak mužských 

príslušníkov svojej rodiny na opätovný vydaj a spolu so synmi hospodárila na svojich 

majetkoch, ktoré mala v doživotnej držbe ešte na základe kráľovskej donácie z roku 1369. 

Mala zrejme prirodzenú autoritu u svojich už dospelých detí a asi aj v širšej rodine. Okolie ju 

pravdepodobne rešpektovalo a bola považovaná za rovnocenného partnera aj v majetkových 

záležitostiach, kde vždy vystupovala s niektorým zo synov, neskoršie, pravda, so svojimi 

vnukmi. Išlo o ambicióznu vdovu, vlastniacu veľký majetok, ktorá bola – ako sme poukázali 

– v písomnostiach vždy označovaná za paniu (domina). Prekvapuje aj jej oddanosť pamiatke 

nebohého manžela a zachovávanie vdovského stavu vyše 33 rokov. Písomné pramene z tohto 

obdobia sú o nej skúpe, ale je isté, že sa dobre starala o majetok a nezabúdala ani 

na najchudobnejších, ktorých bolo vtedy v ľudnatom Hlohovci dosť. Skutky milosrdenstva 

boli totiž pre Kláru akiste vyjadrením jej životných postojov. 

Rod Újlaki (potomkovia Mikuláša Konta) mal vo vlastníctve aj hradné panstvo 

Tematín, a to už od roku 1348. Klára z Hlohovca, ktorá vzorne dbala o svoj zverený majetok, 

ako aj o práva svojich synov Mikuláša a Bartolomeja a neskôr vnukov Ladislava a Imricha, 

synov Bartolomeja, sa dostala do súdneho sporu, ktorého počiatky spadali do konca 

14. storočia, ako o tom svedčí doklad z roku 1395. Riešil sa v ňom spor medzi Henrikom, 

                                                 
17 MNL OL DL 8070. MÁLYUSZ, Elemér. Zsigmondkori oklevéltár I. (1387 – 1399). Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1951, č. 4001. 
18 DVOŘÁKOVÁ, ref. 7, s. 238. 
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opátom Kláštora svätého Hypolita na Zobore, a vtedajšími majiteľmi hradného panstva 

Tematín, Klárou z Hlohovca (de Galgoucz), jej synom Mikulášom i jej vnukmi Ladislavom 

a Imrichom (synmi Bartolomeja, brata Mikuláša Konta).19 Spor sa týkal užívania lesa 

ležiaceho medzi opátovým majetkom zvaným Svätý Pavol (Zentpaal z maď. Szent Pál) – 

zrejme dnešnou Radošinou – a dedinami Banka (Banya) a Moravany (Marwa), patriacimi 

k Tematínskemu hradu. Zoborský opát Henrik tvrdil, že tento les prináleží jeho opátstvu 

a že rod Újlaki ho užíva neprávom. Disponoval totiž písomným dokladom obsahujúcim 

chotárne hranice tohto majetku. Obidve sporné stránky sa preto nakoniec dohodli, že hranice 

svojich majetkov ohraničia podľa listiny, ktorú predložil zoborský opát. Zaujímavosťou je 

fakt, že spoločná hranica Moravian, Banky a Radošiny sa v tých časoch končila na veľkom 

vrchu, v listine nazvanom Blatnický vrch (Sarfeuhege – Nitrianska Blatnica sa vtedy 

po maďarsky nazývala Sárfő, ľudovo Šarfia), čo je podľa všetkého dnešný Marhát. Z toho by 

napríklad vyplývalo, že Moravany mali pôvodne oveľa väčší chotár, než majú dnes. 

Na sklonku života, roku 1400 sa pani Klára z Hlohovca, zrejme cítiac koniec svojej 

pozemskej púte, rozhodla zo svojich majetkov bohato obdarovať miestny Špitál Svätého 

Ducha, nachádzajúci sa na verejnej ceste smerom k rieke Váh, ktorý obnovila spolu so svojím 

manželom niekedy v rokoch 1349 − 1367. Prejavila tak svoju silnú kresťanskú vieru 

a sociálne cítenie s najchudobnejšími obyvateľmi Hlohovca, snažiac sa pritom ako každý 

stredoveký človek o zaistenie spásy svojej duše na druhom svete. Zastupovala aj vnukov 

Ladislava a Imricha. Predpokladáme, že špitál v Hlohovci stál už koncom 13. storočia a jeho 

zakladateľmi boli členovia hlohovskej vetvy rodu Aba. 

V naračnej časti listiny, vydanej na sviatok svätého Lukáša evanjelistu roku 1400 

na hrade Hlohovec (in castro Galgocz), sa zdôrazňuje poslanie stredovekého špitála: byť 

k dispozícii pre potreby biednych a chorých, nasýtiť hladných, prichýliť hostí, tulákov 

a slabých, pomáhať slabým v chorobe a postarať o dôstojný pohreb zomrelých.20 Klára 

                                                 
19 MNL OL, Diplomatikai fényképgyűjtemény 273128. FEJÉR, Georgius. Codex diplomaticus Hungariae 
ecclesiasticus ac civilis X/2, Budae : 1834, č. CLXXXVI, s. 318-319. MÁLYUSZ, ref. 17, č. 4084. „... cuiusdam 
sylue, inter possessionem praedicti beati Ipoliti Martyris, et per consequens memorati Domini Henrici Abbatis 
Zentpaal appellatam in comitatu Nitriensi situatam, ac Villas Banya et Marwa appellatas ad castrum 
praedictorum Nobilis Dominae, Magistri Nicolai, Ladislai et, Emerici Temethen nuncupatam spectantes...“ 
20 MNL OL DL 8588, FEJÉR, ref. 19, č. CDX, s. 815-819, MÁLYUSZ, Elemér. Zsigmondkori oklevéltár II. 
kötet, elsö rész (1400 – 1406). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1958, č. 563. Je zrejmé, že špitál (znovu)založili 
Klára spolu so svojím manželom Mikulášom Kontom. Svedčí o tom aj pasáž spomenutej listiny: „capella 
et domus hospitalis in civitate nostra Freistoth in strada publica versus fluvium Vagh olim per nos et prefatum 
magnificum virum pie memorie dominum Nicolaum Konth palatinum dominum et maritum nostrum charissimum 
ad honorem s. Spiritus fundata.“ K špitálom pozri aj štúdiu MAJOROSS, Judit – SZENDE, Katalin. Hospitalis 
in Medieval and Early Modern Hungary. In Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in Mittelalter 
und Früher Neuzeit. Hospitalis and Institutional Care in Medieval and Early Modern Europe. Wien : 



HISTORIA NOVA  12 

14 
 

vyjadruje svoje želanie, aby sa správcom špitála (magistrom) stal „odporúčaniahodný 

užitočný šafár a zmužilý a statočný pán a správca, silný a výrečný, ktorý sa bude 

s pridruženými služobníkmi starať o potreby [špitála].“ 

Medzi prvými majetkami, ktorými obdarovala miestny špitál naveky, nachádzame 

kamenný dom postavený na východnej rožnej strane farského kostola v Hlohovci (Freistoth), 

ďalej jednu usadlosť, zvanú ľudovo hošták (Hofstad), nachádzajúcu sa v blízkosti špitála 

pri rieke Váh, a kúpele ležiace oproti špitálu, pričom v hraniciach mesta Hlohovec a dediny 

Svätý Peter (possessionis nostrae S. Peterfalua vocatae) a na územiach s nimi priamo 

susediacimi nemal byť v budúcnosti vybudovaný už žiadny iný kúpeľ. Klára darovala špitálu 

aj tri usadlosti, zvané ľudovo hošták (Hofstad), ležiace vedľa kúpeľa smerom k Váhu, tri jatky 

v Hlohovci „nachádzajúce sa na zvyčajnom mieste“ a ovocnú záhradu pri moste na brehu 

Váhu. Okrem toho darovala špitálu aj priestranstvo na brehu Váhu poniže mosta, vhodné 

na stavbu štyroch mlynov, dva ostrovy vo Váhu, z ktorých jeden sa nachádzal priamo poniže 

mosta a druhý, nazývaný Hercegsálaš (Herczegszalas – „Vojvodovo sídlo“), ktorý ležal 

smerom k Šulekovu (Bereghszegh). Klárina štedrosť sa týmto nevyčerpala – špitál bol 

obdarovaný ešte aj štyrmi vinicami. Jedna aj spolu s viničným vrchom v jej susedstve, ktorý 

ležal smerom na Šintavu (versus Sempte), s rozlohou 50 viničných štvrtiek podľa miery nášho 

mesta Hlohovec bola v dedine Dvorníky (Vduarnok) a nazývala sa Abovskohradská 

(Abavarsolov – asi pamiatka na panstvo rodu Aba v Hlohovci; Dvorníky získal rod Aba už 

roku 1247). Ktokoľvek by bol chcel zakladať vinice na uvedenom viničnom vrchu, musel 

mať povolenie správcu špitála (de licentia rectoris dicti hospitalis) a musel mu naveky 

odvádzať zaužívané pozemkové nájomné. Zvyšné tri vinice sa nachádzali v chotári Hlohovca 

(Freistoth), Starého Hlohovca (Golgoch) a Svätého Petra (Szent Peterfalua). Špitál Svätého 

Ducha dostal aj dedinu Zelenice (Zela, alias Pintekfalua appellata) so všetkými 

príslušenstvami a ostatnými náležitosťami (brod na Váhu, mýto, ktoré sa tu zvyklo vyberať, 

a rybník zvaný Dudváh – Dudvagh, ktorý siahal až k samotným Zeleniciam). Ďalej Klára dala 

špitálu aj prameň (studničku) nazývaný Bystrý (Beztrichkuth), spolu s potokom z neho 

vyvierajúcim. Na ňom si nemohol postaviť mlyn nikto, iba ak s povolením správcu 

či predstaveného špitála (Magistrum seu rectorem dicti Hospitalis). Medzi ďalšími majetkami 

sa v listine vymenúvajú les či kriačinu s názvom Cochaj (Czochal), ktorý sa rozprestieral 

medzi Klárinými majetkami Kľačany (Kelecsen), Díč (Dyczy) a Hlohovec (Freistoth). 

Nechajme však rozprávať samotnú Kláru: „Ďalej schvaľujeme a dávame možnosť, 

                                                                                                                                                         
Oldenbourg, 2008, s. 409-454. Autorky datujú Špitál Sv. Ducha v Hlohovci len veľmi všeobecne pred rok 1400. 
Pozri s. 416 a 428. 
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aby terajší predstavený spomínaného špitála naveky aj v budúcich časoch mohol pre potreby 

chudobných bývajúcich v špitáli kedykoľvek i rúbať a privážať drevo z lesov a hájov patriacich 

k nášmu hradu Hlohovec. Na to nech má slobodnú možnosť, kedykoľvek to bude pre neho 

a spomínaných chudobných nevyhnutné a potrebné. Všetky tieto vyššie spomenuté osobitné 

výsady a majetky, to jest dom, vinice, pozemky, lesy, vody a ostatné majetky, ktoré sme spolu 

so spomínaným pánom palatínom Mikulášom Kontom, niekdajším naším pánom a manželom, 

a našimi vnukmi, ako už bolo spomenuté, darovali tomuto špitálu, ako aj majetky, ktoré by 

ktokoľvek v budúcnosti špitálu daroval, oslobodzujeme od všetkých daní a poplatkov, 

mimoriadnej (vojenskej) dane, ktoré sa zvyknú vyberať v spomínanom našom meste Hlohovec 

a na ostatných našich majetkoch. Akýmkoľvek spôsobom by sa aj v budúcnosti tieto dávky 

vyberali, nech sú (tieto majetky) celkom vyňaté a oslobodené od platenia všetkých daní 

a dávok a aj od riadnej či mimoriadnej (vojenskej) dane. Tieto príjmy nech slúžia a patria 

spomínanému špitálu a jeho správcom. Na pamiatku tejto veci a jej stálu záväznosť sme 

prítomnú listinu dali opatriť našou privesenou pečaťou.“ 

V pohnutých a nebezpečných časoch pre nedbalosť správcov Špitála Svätého Ducha 

v mestečku Hlohovec (Galgocz) spustol kamenný dom stojaci na námestí v Hlohovci oproti 

farskému kostolu. Tento darovala Špitálu Svätého Ducha v Hlohovci v roku 1400 ešte 

ctihodná vdova Klára. Zrejme išlo pôvodne o jeden z najvýstavnejších kamenných domov 

stojacich na námestí v Hlohovci. Usudzujeme tak z toho, že Klára vo svojej štedrej donácii 

uviedla tento dom na prvom mieste. Roku 1464 sa však uvádza už ako opustený, spustnutý 

a bez obyvateľov (a pluribus iam retroactis annis deserte et inhabitoribus carentes). 

Prirodzene nemohol prinášať miestnemu špitálu a jeho správcovi žiaden úžitok. Podľa listiny 

zo 16. októbra 1464 predstúpili pred Nitriansku kapitulu Pavol, ktorý bol kňazom a správcom 

Špitála Svätého Ducha (presbiter magister hospitalis), a spolumešťania (concives) Tomáš 

Sartor (Krajčír) a Jakub zvaný Parah v mene celej mestskej komunity. Kamenný dom stojaci 

na námestí medzi domami Petra Carnificia (priezvisko poukazuje na to, že jeho otec či ďalší 

predok bol mäsiarom) a Jána Marso spolu s akousi kúriou predali so súhlasom miestneho 

zemepána Mikuláša Újlakiho Petrovi Tárovi (Thar) za 29 florénov v čistom zlate spolu 

so všetkými jeho úžitkami a príslušenstvami, ktoré k nemu prináležali.21 Peter Tár alebo jeho 

potomkovia však kúpený dom neskôr predali Židovi Abrahámovi. Roku 1518 sa správca 

špitála Pavol (rector hospitalis de Galgocz) rozhodol získať tento kamenný dom späť od Žida 

                                                 
21 MNL OL DL 61717. 
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Abraháma pre potreby špitála, čo sa mu však nepodarilo. Podľa údajov v listine dom stál 

na východnej strane námestia oproti farskému Kostolu svätého Mikuláša.22 

V Hlohovci v roku 1400 sa spomínajú v listine vdovy Kláry aj tri jatky darované 

miestnemu špitálu. Nemožno vylúčiť, že v danej dobe tam mohlo byť aj viac jatiek 

a mäsiarov. Podľa J. Lukačku sa v druhej polovici 15. storočia vytvorili všetky predpoklady 

na vznik mäsiarskych cechov v Prievidzi, Hlohovci, Skalici, Novom Meste nad Váhom 

i Topoľčanoch. Vo všetkých týchto mestách pôsobilo súčasne niekoľko mäsiarskych 

majstrov. V prípade Hlohovca môžeme predpokladať snahu založiť mäsiarsky cech najneskôr 

začiatkom 16. storočia.23 Možno pritom vychádzať z faktu, že roku 1512 si nechali schváliť 

cechový štatút miestni ševci (obuvníci).24 Počet mäsiarov bol v jednotlivých mestách rôzny. 

J.  Lukačka však predpokladá v prípade Nitrianskej župy najväčší počet mäsiarov v Nitre (asi 

3 − 4) a potom v Hlohovci. Práve v mestskom prostredí sa mäsiarstvo konštituovalo ako 

remeslo. Zabíjaním zvierat a ich spracúvaním sa v stredoveku zaoberalo aj vidiecke 

obyvateľstvo, išlo však iba náturistov, ktorí vďaka svojej zručnosti vypomáhali aj susedom. 

V mestskom prostredí však zabíjanie zvierat (najmä dobytka) nemalo sezónny charakter, 

ale stalo sa pravidelným celoročným zamestnaním mäsiarskych majstrov. Tí spoločne 

so svojimi pomocníkmi pravidelne navštevovali trhy a jarmoky v blízkom i vo vzdialenejšom 

okolí a nakupovali vhodné jatočné zvieratá, ktoré potom na jatkách zabíjali a spracovávali. 

Zabiť najmä väčší kus dobytka vyžadovalo značnú silu a zručnosť a pri draní kože 

a pri porcovaní zvieraťa muselo mäsiarskemu majstrovi asistovať viacero pomocníkov.25 

Špitály v stredovekom období plnili funkciu starobincov, chudobincov a lazaretov. 

V mestách, ako bol aj Hlohovec, rástol počet chudobných, tulákov a žobrákov, odkázaných 

na pomoc meštianskej spoločnosti. Zriaďovanie špitálov nepochybne vychádzalo 

zo sociálneho učenia cirkvi o pomoci blížnym a o konaní skutkov milosrdenstva. Z dnešného 

hľadiska sa môže zdať prekvapivé, že v stredovekom špitáli bola starostlivosť o zdravotný 

stav až na poslednom mieste. Špitál poskytoval predovšetkým strechu nad hlavou, potom 

veľmi skromnú stravu a veľká pozornosť sa venovala duchovnej úteche ľuďom odkázaným 

na pobyt v špitáli. Určitú zdravotnú starostlivosť možno len predpokladať a vždy závisela 

od šikovnosti miestneho ránhojiča. Venovala sa tu pozornosť aj základnej hygiene, čomu 

                                                 
22 MNL OL DL 62039. 
23 LUKAČKA, Ján. Mäsiarstvo na území Nitrianskej stolice v stredoveku. In Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách 
Slovenska. Martin : Gradus, 1999, s. 82. 
24 MNL OL DL 37272. 
25 LUKAČKA, ref. 23, s. 80. 
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nasvedčuje aj skutočnosť, že špitály sa spravidla nachádzali v blízkosti mestských kúpeľov.26 

Z hygienických a prevádzkových dôvodov sa stavali obďaleč ľudských obydlí, spravidla 

za hradbami.27 Vodné zdroje sú totiž príznačné pre špitálske inštitúcie kvôli opatrovateľskej 

a hygienickej prevádzke. Napr. v prípade Špitála Sv. Ducha v Košiciach k špitálu na juhu 

za hradbami mesta Košíc viedol umelý kanál napájaný vodou z Čermeľského potoka.28 

Ako mestský špitál vyzeral, nie sme celkom dobre informovaní. Každý špitál však 

pozostával z príbytku duchovného, resp. správcu špitála. Ani v jednom prípade tu nechýbala 

kuchyňa s ohniskom a značný priestor zaberala spoločná spálňa (dormitórium). V najstarších 

časoch to bola iba jediná miestnosť, neskôr sa už vyžadovala oddelená spálňa osobitne 

pre mužov a osobitne pre ženy. Dominantnou súčasťou každého špitála bola kaplnka, 

kde duchovný správca slúžil omše, vysluhoval sviatosti a organizoval spoločné modlitby. 

V závislosti od majetkového zabezpečenia sa súčasťou špitála postupne stávali aj rôzne 

hospodárske budovy a nevyhnutný personál na údržbu celého komplexu.29 

Úlohou hlohovského špitála bolo opatrovať najbiednejších, prípadne chorých až 

bezvládnych obyvateľov mestečka. S dvanástimi miestami kapacitne ale určite nestačil. Šesť 

mužov a šesť žien mohlo byť prijatých, len ak žili v katolíckom duchu a vynikali morálnymi 

vlastnosťami. Museli dodržiavať prísny poriadok v špitáli, napr. nesmeli sa bez vedomia 

správcu vybrať do mesta alebo zhromažďovať sa. Pri porušení disciplíny dostal vinník len 

domáci trest, ak previnenie zopakoval, bol zo špitála vylúčený. Dobré správanie bolo 

nutnosťou, keďže obyvatelia špitála mali vzbudiť v obyvateľoch Hlohovca súcit, aby tí boli 

skôr náchylní špitál obdarovať. Jeho správcami boli zo začiatku kňazi, v neskorších 

obdobiach aj laici volení z radov ctihodných obyvateľov mesta. Účty však kontroloval aj farár 

a správca bol vždy za chod špitála zodpovedný zemepánovi.30 

Stredoveké vnímanie chudoby vychádzalo najmä z výkladu Svätého písma. 

Milosrdenstvo, vyjadrované almužnami a milodarmi, malo počas celého stredoveku masový 

charakter. V mestečkách už od 13. storočia postupne vznikali rôzne sociálno-zdravotnícke 

zariadenia, útulky, špitály či chudobince. Rozoznávame dva druhy takýchto zariadení: tie, 

ktoré zakladali cirkevné rády zamerané na charitatívnu činnosť, a tie, ktoré zakladali fyzické 

osoby ako príslušníci šľachty, resp. mešťania. Pri druhej skupine treba brať do úvahy aj vplyv 
                                                 
26 LUKAČKA, Ján. Pramene k mestským špitálom na juhozápadnom Slovensku. In Historické štúdie, 2002, 
s. 139. K funkcii špitála pozri aj MAJOROSS – SZENDE, ref. 20, s. 437-442. 
27 NÁDASKÁ, Katarína. Stredoveké špitály v Košiciach. In Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna 
starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska. Bratislava : Slovenský národný archív, s. 51. 
28 NÁDASKÁ, ref. 27, s. 52. 
29 LUKAČKA, ref. 26, s. 140. 
30 ČIEFOVÁ, Katarína. Hlohovec a rod Illockých v rokoch 1349 – 1524. Trnava : Fakulta humanistiky Trnavskej 
univerzity, 2007, s. 61. 
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majoritnej kresťanskej morálky, ktorá sľubovala, že skrze milosrdenstvo je možné získať 

spásu na druhom svete. Preto je logické, že väčšinu týchto zariadení spravovala cirkev.31 

Z tohto obdobia máme i prvú zmienku o sakrálnych stavbách na území mestečka. 

Presne vymenované sú v odpustkovej listine pápeža Bonifáca IX. z roku 1401. Išlo o špitálsky 

Kostol Sv. Ducha, Kostol všetkých svätých, farský Kostol sv. Petra a sv. Mikuláša (dnešný 

farský Kostol sv. Michala Archanjela) a Kaplnku Panny Márie na hrade. Uvedené cirkevné 

stavby, s badateľným stredovekým jadrom napriek mnohým stavebným úpravám, stoja 

v meste dodnes. 

Samotná odpustková listina dokladá, že farský kostol mal na prelome 14. a 15. storočia 

dve patrocíniá – sv. Petra a sv. Mikuláša. Je teda pravdepodobné, že v mestečku už skôr stál 

starší, snáď románsky Kostol sv. Petra, spomínaný v rokoch 1297 a 1381, ktorý podľa 

N. Kirinovičovej po vzniku farského kostola Nového Hlohovca na námestí zanikol, 

pričom novší kostol pribral k vlastnému patrocíniu druhé patrocínium staršieho kostola. 

Naopak, liturgickým centrom Starého Hlohovca bol Kostol všetkých svätých, spomínaný ako 

ďalší farský kostol v Hlohovci. Po príchode františkánov-observantov v roku 1465 sa stal 

kláštorným kostolom a k staršej stavbe, ktorú možno datovať na koniec 14. storočia, bola 

v priebehu druhej polovice 15. storočia pristavaná veža a budova kláštora.32 

Kláštor Panny Márie v Csatke musel mať rod Újlaki z Hlohovca vo zvláštnej úcte. Už 

v roku 1374 Klára, vdova po nebohom palatínovi Mikulášovi Kontovi, spolu so svojimi 

synmi, magistrom Bartolomejom a Mikulášom, za spásu ich duší ako aj duší ich predkov 

                                                 
31 POKREIS, Hildegarda. Chudobinec v Seredi. In Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť 
a osveta v dejinách Slovenska. Bratislava : Slovenský národný archív, s. 93. 
32 KIRINOVIČOVÁ, Naďa. Niekoľko poznámok k podobe a stavebnému vývoju sakrálnej architektúry 
stredovekého Hlohovca. In Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR, 2011, č. 44, s. 3. Dostupné na internete: 
<http://www.pamiatky.sk/pamiatky/data/File/ARCHIV/Informator_44_11.pdf>. Na prvý pohľad sa javí 
Kirinovičovej hypotéza ako správna. Nie je tomu však. Kostol sv. Petra podľa všetkého zničila až prírodná 
katastrofa – veľká povodeň – v roku 1813. URMINSKÝ, Jozef. Hľadanie strateného svätopeterského kostolíka. 
[online] Dostupné na internete: <http://historia.elap-hlohovec.sk/publikacna-cinnost.html?id=116>. 
NOVOSEDLÍK, Peter. Z dejín obce Svätý Peter. [online] Dostupné na internete: 
<http://zivot.hlohovecko.sk/?clanok=1165&cislo=61&slovo=hloho>. FELCÁN, Arpád. Hlohovecko kedysi, dnes 
a zajtra. 2. diel. 1. obnovené vydanie. Trnava, 1993, s. 50. Vizitátor v roku 1559 uvádza, že Kostol sv. Petra a kaplnka 
na cintoríne v Hlohovci sú vo veľmi zlom stave. Tunajší farár Ján má síce ženu, ale inak je dobrý katolík. LEHOTSKÁ, 
ref. 16, s. 89. K údaju o dvoch patrocíniách Petra a Mikuláša z roku 1401 pozri NÉMETHY, Ludovicus. Series 
parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum MDCCCXCIV 
Jussu et sumptu Joannis quondam Cardinalis Simor. Strigonii : 1894, s. 98, pozri heslo Galgócz (Freistadl). Podľa J. 
Lukačku bol Kostol sv. Michala v osade Starý Hlohovec (osada nachádzajúca sa pod Hlohovským hradom) postavený 
najneskôr v 11. storočí. Ďalej uvádza, že nový farský Kostol sv. Mikuláša postavili nemeckí hostia najneskôr koncom 
13., resp. začiatkom 14. storočia. ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikon stredovekých miest 
na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 167. Je však celkom isté, že Kostol sv. Mikuláša 
zmenil patrocínium na sv. Michala Archanjela, a teda ide o jednu a tú istú cirkevnú stavbu. Podľa J. Urminského 
sa tak malo stať už po roku 1450 krátko po prestavbe starého farského Kostola sv. Mikuláša, ktorú realizoval 
Mikuláš Újlaki. URMINSKÝ, Jozef. Hlohovec v časoch kráľa Žigmunda a Mateja (Hlohovec v r. 1400 – 1500). 
[online] Dostupné na internete: <http://historia.elap-hlohovec.sk/publikacna-cinnost/texty-2013.html?id=144>. 
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darovala Kláštoru blahoslavenej Panny Márie v Csatke (claustro Beatae Virginis de Chatka) 

jeden pozemok na mlyn, ktorý sa nachádzal na ich majetku Thunew pri akejsi rieke Inacha. 

Predmetný mlyn začal stavať ešte ich poddaný Pavol, zvaný Dobus de Zeniir.33 Podobne 

v roku 1394 darovala vdova Klára naveky pozemok alebo dom (sedliacku usadlosť) 

nachádzajúci sa na jej majetku Thenew „svojmu kostolu Csatka“ z úcty k Panne Márii. 

Zároveň prikázala svojim kastelánom v Bátorkő (Baturke – hrad v Maďarsku z 13. − 14. 

storočia, ktorý bol v Klárinom vlastníctve), ako aj richtárom svojich dedín a svojim 

poddaným, aby nijakým spôsobom neobťažovali mníchov v tomto ich vlastníctve.34 Napokon 

30. septembra 1465 vydal Mikuláš Újlaki (de Wylak), mačviansky a slavónsky bán a večitý 

(dedičný) župan Teočaku (de Thelchak), listinu, ktorú adresoval svojim kastelánom na hrade 

Újlak (Wywar). Podnetom na jej vydanie bola sťažnosť mníchov z Csatky na neoprávnené 

počínanie poddaných, hlavne jedného z nich, patriaceho k hradu Ujlak. Dotyční poddaní 

obťažovali mníchov pri prevoze obilia, čo im spôsobovalo značné straty. Poddaní im totiž 

prekážali v nerušenom prístupe k ich mlynom, ktoré sa nachádzali v dedinách Peeth 

a Thynye.35 Podľa nášho názoru nie je vylúčené, že niektorí príslušníci rodu Újlaki mohli byť 

pochovaní aj v tomto kláštore v Csatke okrem iného samotný uhorský palatín Mikuláš Kont. 

Klára z Hlohovca, vdova po palatínovi Mikulášovi Kontovi, mala nepochybne sociálne 

cítenie s najbiednejšími obyvateľmi mestečka Hlohovec. Ako sme už poukázali, spoločne 

s manželom išlo o veľmi zbožných ľudí. Ak by sme ju mohli porovnať s inými známymi 

súdobými šľachtičnami z prostredia Nitrianskej župy, bola to počestná a cnostná žena. 

Vystupuje v úplnom protiklade napr. s Martou Forgáčovou, vdovou po Jánovi Forgáčovi. Aj 

pani Marta hľadala najskôr ochranu u samotného panovníka. Obrátila sa v roku 1427 

na uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského. Tento zakázal všetkým cirkevným 

a svetským súdom predvolávať a súdiť Martu a jej synov Jána, Štefana, Imricha, Ladislava, 

Petra a Juraja.36 Proti autoritatívnej a nepochybne emancipovanej vdove Marte však vystúpili 

roku 1427 všetci jej šiesti synovia. Predstúpili pred kráľa Žigmunda a okrem iného ju 

obvinili, že hoci už dospelých ich matka nepripustí k správe majetkov po otcovi. Ďalej tvrdili, 

že ich matka svojvoľne zavádza rôzne dávky a poplatky, a tak poddaní utekajú z ich majetkov 

k susedným zemepánom, čím dochádza k devastácii ich vlastných rodových majetkov. 

Požiadali preto kráľa Žigmunda, aby nariadil spravodlivé rozdelenie rodových majetkov 
                                                 
33 MNL OL DL 6187. 
34 MNL OL DL 7928. „... Nos domina relicta condam domini Nicolai Kont regni Hungarie palatini... 
ad honorem ipsius quendam fundum vel mansionem in possessione Thenew... ecclesie nostre Chatka ad honorem 
ipsius beate virginis...“ 
35 MNL OL DL 16258. Teočak je lokalita na severovýchode dnešnej Bosny a Hercegoviny. 
36 LUKAČKA, ref. 9, s. 48. 



HISTORIA NOVA  12 

20 
 

v súlade s právnym poriadkom krajiny.37 Nešlo o jediný Martin prehrešok. Roku 1425 bola 

obvinená z násilného odvádzania poddaných patriacich k benediktínskemu opátstvu 

v Hronskom Beňadiku.38 

Ešte horšie oproti Kláre zo Zsambóku z Hlohovca vyznieva Anna Ludanická. Sme si 

vedomí, že opisované udalosti sa odohrali približne o storočie neskôr a priamo nenapomáhajú 

pochopiť udalosti v Hlohovci, ale napomôžu lepšie pochopiť charakter vdovy Kláry 

z Hlohovca v porovnaní s inou bohatou a významnou šľachtičnou, Annou Ludanickou, ktorá 

pochádzala tiež z Nitrianskej župy. Podrobne totiž poznáme opis prepadu hradu v Oponiciach 

v roku 1514, ktorý sama zorganizovala. Tu boli uložené všetky cennosti rodu Aponiovcov 

(Apponyi). Z opisu vyšetrovania okrem iného vyplýva, že Anna Ludanická rôznym 

lichotením či nápojmi najprv posmelila svojich familiárov a neskôr „svojim najvernejším 

a najlepším poddaným“ z Veľkých Dvorian dodala silu a odvahu oldomášom, pochlebovaním 

či, naopak, vyhrážkami alebo hrozbami a nechýbalo ani počastovanie na cestu. Cudzie jej 

nebolo ani manipulovanie svojich poddaných. Neskôr, keď už čelila konkrétnym obvineniam, 

nestrácala duchaprítomnosť a s pokojným hlasom navzdory presvedčivým dôkazom 

klamstvom čelila zástupcom Nitrianskej župy (slúžnemu Jánovi Kerekovi z Baštína a Jurajovi 

z Malých Oponíc).39 

Annin charakter dobre vystihuje aj krátka pasáž zo správy, ktorú podal 

hronskobeňadický konvent kráľovi Vladislavovi II. o výsledkoch vyšetrovania predmetného 

prepadu z 25. septembra 1515: „Nakoniec aj obozretní (muži) richtár Juraj Buzáš a Pavol 

Sopko, poddaní prepošta Juraja bývajúci v Kovarciach, pod prísahou vypovedali, že z úst 

manželky Gregora Tovarnického v dome richtára Kovariec Juraja Buzáša počuli, keď tam v 

ktorýsi deň spomínaná žena prišla a boli tam prítomní aj Pavol Sopko a Peter Valent, tiež 

poddaní prepošta Juraja, ako ona spolu s ďalšími dvoma ženami, z ktorých jedna bola žena 

Jána Maďara a druhá Pavla Ružu, museli ísť strážiť veci, ktoré boli vynesené z hrádku 

v Ludaniciach. Keď spomínaná žena, manželka Gregora Tovarnického nechcela ísť, vtedy pani 

Anna schytila sekeru a povedala jej: ‚Ak nepôjdeš, odtnem ti hlavu.‛ A tak ju prinútila ísť. 

Potom prišli na to miesto spomínaný Ján Kerek z Baštína, slúžny Nitrianskej župy spolu 

s Jurajom z Malých Oponíc v zastúpení podžupana Nitrianskej župy, a povedali týmto ženám: 

‚Je vám známe, že keď tu takto sedíte a niekto vás tu nájde, môžu vás chytiť a môžete prísť 

o hlavu?‛ Tieto ženy na to odvetili: ‚Musíme tu byť či chceme, alebo nechceme, pretože nás 
                                                 
37 MNL OL DL 59110. 
38 MNL OL DL 59050. 
39 KAMMERER, Ernő. A Pécz – nemzetség Apponyi – agának az apponyigrófok levéltárában őrizett oklevelei I. 
Budapest, 1906, č. 201, s. 428-435. 
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pani Anna prinútila.‛“40 

Nevedno, kedy presne Klára skonala. Predpokladáme, že v čase spísania závetu v roku 

1400 bola už na sklonku svojho života. Podľa J. Lukačku zomrela krátko po jeho spísaní, 

a tak sa už nemala dožiť búrlivých udalostí, keď roku 1403 dobyl Hlohovec vojvoda Stibor 

z dôvodu, že Klárin vnuk Ladislav sa pridal k protikráľovskej vzbure.41 Naproti tomu I. Mrva, 

bez citovania alebo odvolávky na konkrétny prameň či odbornú literatúru uvádza, že Klára 

žila ešte aj roku 1406.42 Každopádne Klárina fundácia, Špitál Sv. Ducha, stojí v Hlohovci 

dodnes a je ozdobou mesta. 
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po vypočutí prísahy Anne na žiadosť mnohých šľachticov odpustil, a Anna tak nakoniec z celej kauzy vyviazla 
beztrestne na rozdiel od niektorých svojich poddaných, ktorí na nerozvážnosť alebo chamtivosť svojej panej 
doplatili životom (poprava Gregora Tovarnického). KAMMERER, ref. 36, s. 469-471, č. 215. 
41 LUKAČKA, ref. 9, s. 47. K roku 1403 k dobytiu hradu Hlohovec pozri aj MÁLYUSZ, Elemér – BORSA, 
Iván. Zsigmondkori oklevéltár III. kötet (1411–1412). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1993, č. 1223. Chybný údaj 
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Venerable Klára from Hlohovec, the Wife of Mikuláš Kont 
 
The study discusses “the venerable and decent” Clare of Hlohovec who was married to the Hungarian 
Palatine Nicholas Kont. Nicholas Kont received the Hlohovec castle estate from Hungarian King 
Louis I the Great already in 1349 for his diplomatic and military services. Clare and Nicholas Kont 
together, both undoubtedly pious people, renewed the Hospital of the Holy Spirit located near the Váh 
river at the entrance to the town of Hlohovec. Similarly, together they had a Lady Chapel built 
in the Hlohovec Castle. Clare was an ambitious, energetic widow, who owned a sizable fortune. After 
the death of her husband in 1367 she was approved by King Louis I to manage the acquired assets for 
a lifetime, respecting the rights of her sons and nephew in every way. Clare of Hlohovec must have 
had a particular respect for monastery in Csatka which was located near her Bátorkő Castle 
in the Veszprém county. To wit, she gave, besides other belongings, a mill and a parcel or a house 
(a peasant farmhouse) on her property to the monastery. Her devotion is undoubtedly manifested 
by the tendency to visit her mother in the Convent of Poor Clares in Trnava, where her mother 
retreated and lived in strict seclusion. In 1422 the noblewoman Catharine, the widow of Imre Újlaki 
of Hlohovec, retired there, too. In 1400, apparently at the end of her life, Clare wrote a testament 
in her Hlohovec Castle. In the last will she bore the Hospital of the Holy Spirit in Hlohovec in mind, 
to which she endowed many properties, thus securing it financially. The author also discusses 
the letter of indulgence from 1401 in which a number of religious buildings in the territory 
of Hlohovec at the time of Clare of Hlohovec is enumerated. 
 
Keywords: Clare of Zsámbok and Hlohovec, Nicholas Kont, Hlohovec Castle, town of Hlohovec, 
                    monastery in Csatka, Hospital of the Holy Spirit in Hlohovec 
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Prílohy 
 

 
Obrázok č. 1 Dnešná podoba Kostola Sv. Ducha v Hlohovci. Foto autora. 

 

 
Obrázok č. 2 Zachovaný architektonický detail na južnej strane Kostola Sv. Ducha. Foto autora. 
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Obrázok č. 3 Dnes zamurované pôvodné gotické okno na východnej strane kostola. Foto autora. 
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Obrázok č. 4 Východná strana kostola s dvomi gotickými oknami (dnes zamurované). Foto autora. 

 

 
Obrázok č. 5 Zachovaný architektonický prvok na južnej strane kostola. Foto autora. 
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Obrázok č. 6 Exteriér Kaplnky Panny Márie na hrade Hlohovec. Stav z októbra 2015. Foto OZ Zámok Hlohovec. 

 

 
Obrázok č. 7 Súčasná podoba Kaplnky Panny Márie na hrade Hlohovec. Detail. Foto OZ Zámok Hlohovec. 
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Obrázok č. 8 Súčasná podoba Kaplnky Panny Márie na hrade Hlohovec. 

Foto OZ Zámok Hlohovec. 
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Obrázok č. 9 Interiér Kaplnky Panny Márie na hrade Hlohovec. 

Archívna fotografia. Foto Vlastivedné múzeum Hlohovec. 
 

 
Listina z roku 1393 o kúpe lesov nad cestou vedúcou do Hlohovca Klárou zo Zsámboku. 

MNL OL DL 42 530. Fotokópia listiny vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci. 
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Kožušnícky cech v Košiciach v 16. storočí 
 
Radka Palenčárová 
 

Mesto Košice (lat. Cassovia, nem. Kaschau, maď. Kassa) ležiace v Košickej kotline 

patrilo od čias stredoveku medzi významné obchodné, ale aj výrobné centrá.1 Poloha Košíc 

v Abovskej župe v severovýchodnom Uhorsku predurčovala významné postavenie mesta 

v obchodnej a hospodárskej oblasti. Mesto bolo centrom tovarovej výmeny v rámci celého 

severovýchodného Uhorska a tvorilo súčasť prechodnej zastávky k Baltickému a Čiernemu 

moru.2 Obchod mal veľmi dôležitú úlohu pre ekonomiku Košíc, ktoré spolu s Prešovom, 

Levočou, Bardejovom, Sabinovom a neskôr aj Kežmarkom tvorili slobodný hornouhorský 

spolok s názvom Pentapolitana.3 Z Košíc a ich okolia sa vyvážali najmä kože, kožušiny, 

kovy, víno, drevo, poľnohospodárske produkty, dobytok, neskôr aj meď.4 Hospodárenie 

mesta malo pevne položené základy už v stredoveku. Vďaka hospodárskemu rozmachu 

v oblasti remesiel a obchodu bola ekonomická situácia Košíc v priebehu 16. storočia a v prvej 

tretine 17. storočia na relatívne vysokej úrovni. Významne k tejto hospodárskej situácii 

prispievali mešťania so svojím majetkom a napokon mesto ťažilo zo svojich rezerv, ktoré 

nadobudlo v 14. a 15. storočí.5 

Už na prelome 14. a 15. storočia boli v meste výrazne zastúpené remeslá, ktoré sa 

zaoberali výrobou a spracovaním kožušín.6 Pre remeslo kožušníka časom vzniklo množstvo 

pomenovaní, ako napríklad grznár, blanár, kušnier.7 V nemeckom jazyku to bol pojem 

Kürschner, v latinskom pellionis a v maďarčine szűcs.8 Tieto názvy sa vyskytujú dodnes a to 

v priezviskách obyvateľov.9 

Základom potvrdenia existencie cechu boli stanovy, ktoré boli schválené 

vrchnosťou.10 V archíve mesta Košice sa nachádzajú tri vydania artikulov kožušníckeho 

                                                 
1 SLEZÁKOVÁ, Miroslava – NÁDASKÁ, Katarína. Košice. In ŠTEFÁNIK, Martin – Lukačka, Ján et al. 
Lexikón stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 197. 
2 SLEZÁKOVÁ – NÁDASKÁ, ref. 1, s. 202. 
3 TANDLICH, Tomáš. Artikuly obchodných cechov v slobodných kráľovských mestách Košice, Prešov 
a Levoča. In Slovenská archivistika, 1993, roč. XXVIII, č. 1, s. 58. 
4 SLEZÁKOVÁ – NÁDASKÁ, ref. 1, s. 202. 
5 OSTROLUCKÁ, Milena. Mestské hospodárenie Košíc v 17. storočí v zrkadle prameňov Archívu mesta Košíc. 
In Slovenská archivistika, 1993, roč. XXVIII, č. 1, s. 54. 
6 HALAGA, Ondrej Richard. Právny, územný, populačný vývoj mesta Košíc. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo, 1967, s. 62-63. 
7 SEGEŠ, Vladimír. Remeslá a cechy v starom Prešporku. Bratislava : Vydavateľstvo Marenčin PT, 2010, 
s. 174. 
8 HOUDEK, Ivan. Cechovníctvo na Slovensku. Turčiansky svätý Martin : Muzeálna spoločnosť, 1943, s. 19. 
9 JANOTKA, Miroslav – LINHART, Karel. Zapomenutá řemesla. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1984, s. 90. 
10 AMBRUŠOVÁ, Uršula. Z histórie cechov 1. Základom každého cechu boli artikuly potvrdené vrchnosťou. 
In Košické listy, 2001, roč. III, č.1, s. 20. 
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cechu. Prvé pochádzajú z roku 1448, druhé z roku 1568 a tretie z roku 1713.11 Vzhľadom na 

to, že cieľom tohto príspevku je priblížiť činnosť, vnútorný život a fungovanie kožušníckeho 

cechu v Košiciach v 16. storočí, pri analýze artikulov som vychádzala z najstarších 

ustanovení z roku 1448 a 1568. Obsah prvých uvedených artikulov sa stal predmetom diskusií 

historikov ohľadom doby ich vzniku. Maďarský historik György Györffy12 dospel k názoru, 

že gróf Kráľovskej komory v Košiciach nazývaný Hannus bol približne okolo roku 1307, keď 

mala listina vzniknúť, tzv. „oficiálom Košíc“. V tom prípade by teda artikuly v uvedenom 

roku nemohol vydať richtár Arnold, ktorý sa spomína v listine. Historik Jenő Szűcs13 sa zasa 

zameral na obsahovú stránku artikulov. Tvrdil, že stanovy majú formu, ktorá bola typická 

hlavne pre obdobie 15. storočia, ale takisto sa používala neskôr. O neskoršom vzniku sa dá 

podľa neho uvažovať aj na základe vysokých pokút, ktoré boli určené pre členov cechu, za 

nepresné až chybné považoval tiež články, ktoré boli namierené proti fušerom. Szűcs 

poukazoval aj nato, že kožušníctvo ako remeslo nebolo v 14. storočí rozvinuté natoľko, aby 

mohlo už vtedy vytvoriť cechovú organizáciu a sústrediť v nej kožušníckych remeselníkov.14 

Podľa historika Ondreja Richarda Halagu15 artikuly mohli pochádzať už zo 

14. storočia. Halaga poukazoval na to, že spracovávanie kožušín patrilo medzi najstaršie 

špecializácie košických remeselníkov. Mesto muselo totiž odvádzať novoročný dar, tzv. 

strennu v podobe kožušín a drahocenností kráľovskému taverníkovi. V Schwarzenbachovom 

inventári Archívu mesta Košíc sa nachádzajú zmienky o spomínanom novoročnom dare 

z rokov 1411, 1419, 1423 a 1431, ktorý mal byť určený kráľovi. Z dôvodu obmedzenia 

konkurencie a stanovenia pevného počtu výrobcov došlo k potvrdeniu artikulov v roku 

1307.16 S istotou je však možné povedať, že spomínané artikuly sú prvým, resp. najstarším 

dokladom o organizovaní remesla a o vytvorení cechovej organizácie na území Uhorska.17 

Otázka časového zaradenia vzniku artikulov je naozaj diskutabilná. Vincent Sedlák pripúšťa, 

že podklad pre artikuly, teda pôvodný zdroj síce mohol vzniknúť v roku 1307, ale na žiadosť 

mestskej rady boli artikuly napísané v roku 1448, pričom bolo zachované pôvodné znenie. 

Otázny je hlavne použitý jazyk v listine. Pre písomnosti mesta Košice sa používala do 14. 

storočia latinčina. Pôvodný jazyk artikulov je však nemecký.18 

                                                 
11 HALAGA, Ondrej Richard. Archív mesta Košíc : sprievodca po fondoch a zbierkach. Praha : Archivní správa 
ministerstva vnitra, 1957, s. 122. 
12 Viac v GYÖRFFY, György. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Budapešť : Akadémiai Kiadó, 1963. 
13 Viac v SZŰCS, Jenő. Városok és kézművesség a XV. Századi Magyarországon. Budapešť : Művelt Nép Könyvkiadó 1955. 
14 POLLÁK, Róbert. Vandrovné knižky v zbierkach Východoslovenského múzea (Košice). In Historica 
Carpatica. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985, s. 252. 
15 Viac v HALAGA, ref. 6. 
16 HALAGA, ref. 6, s. 67. 
17 POLLÁK, ref. 14, s. 251. 
18 SEDLÁK, Vincent. Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Bratislava : Veda, 1980, s. 225. 
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Prvá listina, ktorá potvrdzovala artikuly, bola vydaná 12. júla 1307 v Košiciach 

a zachovaná je v nemeckom prepise z roku 1448. Listinu vydal richtár Arnold, prísažní 

mešťania a celá obec mesta Košice. Remeslo malo byť v prvom rade vykonávané kvôli 

zabezpečeniu ošatenia pre domáce obyvateľstvo a nie kvôli zisku, ktorý vyplýval z predaja 

kožušníckych výrobkov.19 Po obsahovej stránke sú artikuly bohatým zdrojom informácií. 

Poskytujú pohľad na vtedajšie postavenie či rozvinutosť kožušníckeho cechu, rovnako však aj 

približujú pomery, ktoré vo vtedajšom období prevládali.20 Z prvých artikulov vyplýva, 

že tunajší kožušnícky cech už vtedy pracoval s množstvom rozličných druhov koží. 

Na rozdiel od ustanovení z neskoršieho obdobia sa tu uvádzajú aj ceny pre kožušnícke 

výrobky. Zákazník musel kožušníkovi zaplatiť pol hrivny striebra za hermelín, za kunie 

a líščie kože jednu štvrtku a za iné kože, ktoré mohli mať akýkoľvek tvar bol zákazník 

povinný zaplatiť pol štvrtky.21 Pre skoršie obdobie bolo typické určovanie cien v  artikuloch. 

V neskoršom období však boli ceny ustanovené v tzv. cenových limitáciách.22 Obsah 

artikulov poukazuje na problémy, ktoré časom v cechoch alebo v spojitosti s remeslom 

vznikali a proti ktorým bolo nutné zasiahnuť, a tak artikuly pozmeniť. Z textu artikulov je 

možné zhodnotiť aj spoločenské pomery. Cechoví majstri v nich boli oslovovaní mešťanmi, 

čo potvrdzuje ich spoločenské postavenie.23 

Významným a zaujímavým prvkom sú ustanovenia, ktoré sa týkajú cudzincov.24 Už 

v artikuloch z roku 1307, resp. 1448 je pomerne široko rozpísaný vzťah k zahraničným 

uchádzačom o vstup do cechu. Je zaujímavé, že sa tu uvádza zvýšená právomoc mestskej rady 

v otázke prijímania cudzincov do tunajšieho bratstva. V bode, ktorý sa venuje tejto 

problematike, sa píše: „A ďalej ustanovujeme, keď akýkoľvek cudzinec by prišiel z inej krajiny 

a tu by chcel bývať a chcel by byť v kožušníckom cechu, nech sa to nestane nariadením 

kožušníkov, ale dotyčný má mať právo bratstva prepožičané našou (mestskou) radou“.25 

Tento bod sa časom nemenil, práve naopak bol ešte prísnejší. V artikuloch zo 16. storočia je 

v bode, ktorý sa zaoberá problematikou vstupu cudzincov do cechu, vyjadrený výrazný 

nepomer v daroch pre cech. Cudzinec, ktorý chcel vstúpiť do tunajšieho cechu, musel obdariť 

                                                 
19 SZÁDECKY, Lajos. Iparfejlődés és céhek története Magyarországon okirattárral 1307-1848 I.-II. Budapest : 
Ranschburg Gusztáv Könyvkereskedése, 1913, s. 5. 
20 V artikuloch zo 16. storočia sa napríklad v závere dáva na vedomie, že artikuly vznikajú v 16. storočí počas 
nepokojného obdobia vojen. Keďže ide o rok 1568, je možné predpokladať, že ide o turecké nebezpečenstvo 
a o dôsledky bojov medzi Ferdinandom Habsburským a Jánom Zápoľským. 
21 HUSA, Václav. et al. Naše národní minulost v dokumentech. Chrestomatie k dějinám Československa. I. díl. 
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1954, s.438. 
22 Pre kožušnícky cech v Košiciach sú cenové limitácie uvedené samostatne od 16. storočia. 
23 Z archívnych materiálov vyplýva, že mnohí cechoví majstri boli aj členmi mestskej rady a dokonca aj 
richtármi. 
24 V texte označovaných ako Fremdes alebo Auslanders (die Ausländer). 
25 HUSA, ref. 21, s. 438. 
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spoločenstvo až dvanástimi jahňacími kožami, pričom pre tunajšieho majstra bolo 

dostačujúce obdariť cech len šiestimi jahňacími kožami. Jeho členstvo muselo byť takisto 

potvrdené mestskou radou.26 Otázka predaja kožušníckych výrobkov cudzincami bola 

rozvádzaná aj v ďalších bodoch. Mestská rada napr. zakázala cudzincom pod hrozbou trestu 

kupovať alebo predávať mechy alebo kože pod 100 kusov.27 Z týchto bodov vyplýva, že 

mesto sa snažilo chrániť košických kožušníkov proti konkurencii z cudziny prísnymi 

pravidlami.28 

Kontext oboch artikulov sa zaoberá ochranou košických kožušníkov. Artikuly tiež 

riešia ochranu kožušníckeho remesla pred fušermi a obyvateľmi, ktorí by si zakúpili 

kožušnícky výrobok a ďalej ho predávali.29 Stanovy zo 16. storočia sa podrobnejšie zaoberali 

ochranou kožušníckeho remesla voči konkurencii krajčírov. Krajčíri sa majú venovať výrobe 

a spracovaniu oblečenia a nie kožušín. Ich práca by mala byť oddelená od kožušníckej práce. 

V prípade, ak by niektorý z krajčírskych remeselníkov toto porušil, výrobok by mu bol 

zhabaný. 

Veľmi dôležitý bol popri platení vstupného poplatku uchádzačov do cechu aj predaj 

kožušníckych výrobkov, z ktorých plynul významný zisk pre cechy. Odbytiskom pre tovar 

remeselníkov a obchodníkov bol trh a jarmok. V artikuloch je uvedené, že remeselníci museli 

predávať svoje výrobky za ceny stanovené mestskou radou a pod hrozbou trestu to museli 

dodržiavať. V prípade samovoľného určenia cien by si cech mohol nechať len 1/3 zo zisku 

a zvyšné 2/3 by získala mestská rada. V tomto bode je zmena oproti artikulom zo staršieho 

obdobia, keď mala 1/3 pripadnúť richtárovi, druhá tretina cechu a tretia tretina mestu bola 

určená k verejnému úžitku. Kožušníci mali, ako to vyplýva z artikulov, slúžiť mestu a celej 

obci a až nakoniec sebe.30 Pri vstupe do cechu bol domáci majster povinný zaplatiť 2 florény 

a 72 denárov, odovzdať spomínaných 6 kusov jahňacej kože a usporiadať hostinu 

pre všetkých členov cechu. Musel sa dobre vyznať v kožušinách.31 Ak splnil tieto podmienky, 

bolo ešte potrebné, aby preukázal svoj počestný pôvod, následne mestská rada Košíc potvrdila 

jeho prijatie.32 

Cechové organizácie kládli veľký dôraz na počestné správanie svojich členov, dobré 

kresťanské vlastnosti a nábožensky život. V cechových artikuloch na území Uhorska sa v 16. 
                                                 
26 Archív mesta Košice (ďalej AMK), fond Schwartzenbachiana (ďalej Schw), 2894, Articulorum Pellionum 
Cassoviensium. 
27 HUSA, ref. 21, s. 438. 
28 Vzhľadom na to, že Košice mali v tomto období približne podľa Halagu 2807 až 4411 obyvateľov, bolo 
pre cudzincov takmer nemožné predávať tovar bez vedomia mestskej rady, či cechu. 
29 HUSA, ref. 21, s. 438. 
30 AMK, Schw., 2894, Articulorum Pellionum Cassoviensium. 
31 AMK, Schw., 2894, Articulorum Pellionum Cassoviensium. 
32 Remeselník musel svoj pôvod doložiť s tzv. Lehrer a Geburttbrieff (Výučný a rodný list, list od rodu). 
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a 17. storočí začína objavovať požiadavka na náboženské vierovyznanie. V tomto období 

dosiahla reformácia značné úspechy a ujalo sa pravidlo „Cuis regio, eius religio“, na základe 

ktorého si zemepáni prispôsobovali artikuly v súlade so svojím náboženským presvedčením.33 

Artikuly košických kožušníkov boli síce vydané mestskou radou a nie zemepánom, ale aj 

napriek tomu sa tu nevyskytujú podobné formulácie alebo úpravy ako vo vyššie spomínaných 

artikuloch. V kontexte je spomínaný kresťan vo všeobecnosti a nespomína sa tam príslušník 

žiadneho iného vierovyznania. V texte sú ale zdôraznené povinnosti voči Pánu Bohu. 

Do popredia sa dávajú dobré vlastnosti, slušné správanie a spravodlivosť cechových členov, 

zhoda s mestskou radou, súdržnosť medzi remeselníkmi a to vo vnútri cechu, ale aj navonok. 

Zdôrazňuje sa morálka, láska k blížnym, ochota pomáhať si navzájom. Tieto ustanovenia 

vychádzajú z kresťanských ideálov. Výrazne sa spomína aj poriadok vo vnútri cechu.34 

U košických kožušníkov platili pravidlá starostlivosti o rodinných príslušníkov a o ostatných 

členov, ktoré boli vo všeobecnosti typické pre takéto organizácie. V cechovej knihe sa 

uvádza, že majstri a členovia kožušníckeho cechu sa musia starať o zdravie svojich manželiek 

a detí, usporadúvať pohreby svojich členov, správať sa spravodlivo, nesmú nechať svoje deti 

samé, ich deti by sa mali vzdelávať a napokon sa zdôrazňuje, že v nedeľu by mali chodiť 

do kostola a zúčastňovať sa bohoslužieb.35 Ako aj v ostatných remeselníckych organizáciách, 

aj u kožušníkov v prípade nedodržania ich poriadku hrozil trest, ktorý mohol byť finančný, 

ale takisto aj fyzický. V prameňoch k uvedenému cechu som sa stretla však len s finančnými 

trestami.36 

Na základe analýzy obidvoch zachovaných dokumentov je možné konštatovať, 

že jednotlivé body artikulov sa v podstate od pôvodných z roku 1307, resp. 1448 výrazne 

nelíšili, ale boli doplnené tým, čo bolo potrebné a určité body sa výrazne rozšírili 

a detailnejšie rozpísali. Väčšia pozornosť bola venovaná vnútornému životu cechu a jeho 

pravidlám. Zásadnou zmenou bol pevne stanovený poplatok k vstupu do cechu, ktorý sa 

nachádzal v novších artikuloch. Novým prvkom boli dary, ktoré museli uchádzači pri vstupe 

do cechu odovzdať a dokázanie svojho čestného pôvodu pomocou dvoch vyššie spomenutých 

dokumentov. Pri analýze treba brať do úvahy, že v 16. storočí už prevládali aj odlišné 

spoločenské pomery, a tak sa musel klásť dôraz na iné záležitosti.37 

                                                 
33 MAJERECH – MRZÚCH, Jozef. Remeselnícke cechové organizácie na Slovensku. Bratislava : Layout 
Academic Electronic Press, 2000, s. 27. 
34 AMK, Schw., 2894, Articulorum Pellionum Cassoviensium. 
35 Tento bod je na začiatku kontextu celých artikulov zo 16. storočia, čo svedčí o tom, že náboženstvo 
a starostlivosť o členov malo silné povedomie medzi členmi cechu, ako aj vo vtedajšej spoločnosti. 
36 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Cechová kniha 1581-1634. 
37 Vzhľadom na to, že v stanovách zo 16. storočia sú podrobnejšie rozpísané body, ktoré sa týkajú cudzincov, je 
možné predpokladať, že tu bol väčší počet cudzincov, ktorý sa snažil vstúpiť do cechu. 
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K zmene a rozšíreniu bodov artikulov pravdepodobne prispelo aj správanie sa 

remeselníkov vo vnútri cechu. V cechovej knihe sa vyskytoval pomerne vysoký počet 

zápiskov o previneniach a trestoch.38 V rámci ďalšieho ustanovenia si cech musel uctiť 

každoročne richtára darom 7 až 8 florénov, za čo dostal od radnice 21 holieb vína, podľa 

okolnosti to mohlo byť aj viac či menej. V nepriateľskom ohrození alebo v stave 

nebezpečenstva sa kožušníci museli zhromažďovať pri richtárovom dome. K predaju tovaru 

ich remesla nie je zo strany mesta určené nič okrem spoločných dohôd, kde bola požiadavka, 

aby ľudia ich výrobky kupovali a predávali bez námietok.39 Dôležitým odbytiskom 

remeselníckych výrobkov bol už spomínaný jarmok a trh, tržba z ktorých predstavovala 

pre cech značný príjem. Druhou možnosťou predaja kožuchov bola objednávka výrobku 

jednotlivcom na mieru.40 Košickí remeselníci výsledky svojej práce mohli predávať, ale o ich 

cene sami svojvoľne rozhodovať nemohli. Ceny boli pevne určené mestskou radou, ako to 

vyplýva z cenových limitácii z roku 1559.41 V 16. storočí boli cechové záležitosti na základe 

Tripartita v kompetencii mestskej samosprávy. V Košiciach si cechy vydávali cenové 

limitácie na nariadenie mestskej rady. Cechoví členovia tak mali prehľad o cenách výrobkov 

a takisto aj o pracovných úkonoch. Limitácie boli nápomocné aj mestským úradníkom, ktorí 

mohli takto dohliadať na ceny výrobkov cechov. To, že dodržiavanie limitácii a ich kontrola 

boli pre mesto skutočne dôležitá, svedčí aj to, že mestská rada určila úradníka, ktorý mal 

na starosti kontrolu ich dodržiavania. Príslušný úradník sa nazýval inspector fori alebo 

Markrichter.42 V Archíve mesta Košice sa v cecháliach nachádzajú limitácie zo 16. a 17. 

storočia. Predmetom môjho výskumu sú limitácie z roku 1559.43 

Tento dokument vznikol takmer rovnakým postupom, ako bolo opísané vyššie, teda na 

podnet mestskej rady. V úvodnom protokole je však spomenutá aj osoba mestského kapitána: 

„Cechmajstri oznamujú ctenému richtárovi a šľachetnej mestskej rade, že pod vašou milosťou 

mestský kapitán chce oznámiť ceny výrobkov Cechu kožušníkov.“44 V limitáciách sa majstri 

košického kožušníckeho cechu zaviazali, že budú dodržiavať ustanovené a upravené ceny.45 

Limitácie pozostávajú zo súpisu cien za jednotlivé výrobky z príslušnej kože, ktorej druhy sú 

                                                 
38 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Cechová kniha 1581-1634. 
39 DUCHOŇ, Jozef. Relation, analýza prameňa. In Východoslovenský pravek. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo 
SAV, 2013, roč. X, príloha. s. 85. 
40 AMK, Schw., 2894, Articulorum Pellionum Cassoviensium. 
41 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Limitácie 1559. 
42 OSTROLUCKÁ, Milena. Vzťahy mesta a cechov v Košiciach v 16. a 17. storočí In Historica Carpatica. 
Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1989, s. 176. 
43 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Limitácie 1559. 
44 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Limitácie 1559. 
45 Prvotné ceny zrejme navrhol cech, na základe dohody s kapitánom alebo mestskou radou však mohli byť 
znížené. 
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uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dôležité sú ceny jednotlivých výrobkov, teda kusov 

oblečenia.46 

 
Tabuľka č. 147 

 Pôvodná cena Odsúhlasená 
Výrobok z kuny 7 denárov  
Výrobok z kuny  5 denárov 3 denáre 
Výrobok z líščej kože 8 denárov 6 denárov 
Výrobok zo sivej veverice 1 denár  
Výrobok z kože starej ovce 5 denárov 4 denáre 
Výrobok z domácej ovce 3 denáre 2 denáre 
Výrobok z vlčej kože 32 denárov 24 denárov 
Výrobok z rysej kože 40 denárov 32 denárov 
Výrobok z jahňacej kože 3 denáre  
Výrobok z bobrej kože 25 denárov 20 denárov 
Výrobok z vydrej kože 20 denárov 16 denárov 
Výrobok z kože samice 
prasaťa  

3 denáre 1 denár 

Výrobok z medvedej kože 80 denárov  
 

Z tabuľky vyplýva, že košickí remeselníci pracovali s rozličnými zvieracími kožami. 

Za pomerne lacné boli pravdepodobne kvôli svojmu hojnému výskytu považované kože 

z kuny, prasaťa, ovce, líšky, veverice, drahšie boli kože z bobra, vydry, vlka, rysa a napokon 

medveďa, ktorého kožušina mala hodnotu až 80 denárov.48 Pre porovnanie uvádzam, že v 16. 

storočí napríklad týždenný plat mestského sluhu v Košiciach bol 25 denárov a košického 

kata49 50 až 60 denárov týždenne.50 Ceny konkrétnych výrobkov z kože sa odvíjali od cien 

stanovených v tabuľke. Medzi hlavné výrobky košického cechu patrili kožuchy a kabáty, 

alebo ich pokrytie, ktoré bolo vyrábané z rôznych koží. Pomerne často sa v zozname 

objavoval zimný vlnený kabátec, tzv. šuba,51 ktorý bol pokrytý kožou. Na tento kabátec sa 

používala kožušina z bobra a vydry v hodnote 2 florénov, ale aj vlčia kožušina, ktorá bola tiež 

súčasťou kabáta zvaného mentieka, ktorý pokrýval hornú časť tela 52 a stál 1 florén.53 Ten istý 

                                                 
46 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Limitácie 1559. 
47 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Limitácie 1559. 
48 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Limitácie 1559. 
49 Plat mestského kata bol pomerne vysoký v porovnaní s ostatnými mestskými zamestnancami. 
50 SZEGHYOVÁ, Blanka. Úradníci, zamestnanci súdnej samosprávy v mestách Pentapolitany v 16. storočí. 
In Historické štúdie. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013, s. 85. 
51 Šuba sa stala základným vrchným odevom až symbolickou súčasťou reformačného oblečenia. Viac 
v KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívaní. Renesance (15. s 16 století). Praha : Lidové noviny, 1996, s. 54. 
52 Pôvodne označovaný ako mentieka, bol podobný šube, väčšinou dlhší a voľnejší kabát, ktorý sa nosil 
vo viacerých obmenách. Viac v ZUBERCOVÁ Magdaléna. Tisícročie módy. Z dejín odievania na Slovensku. 
Martin : Vydavateľstvo Osveta n.p., 1988, s. 66. 
53 Na základe tak nízkych cien predpokladám, že tieto kožušiny sa používali len na zdobenie alebo zakrytie 
určitých častí odevu a nepokrývali celý kabát. 
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typ kabáta, ktorý bol ale pokrytý ovčou kožušinou, stál 24 denárov.54 Pravdepodobne celý 

kožuch z medvedej kože stál 1 florén a 80 denárov. Ďalšiu skupinu kožušníckych výrobkov 

tvorila kožušina, ktorá slúžila len na zakrytie určitých časti odevov. Na tieto úkony sa 

využívali takmer všetky kožušiny, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1. Ako príklad uvádzam, 

že kunia kožušina mala byť použitá na prikrytie vlneného kabáta. Veľmi často sa používali 

kožušiny na podšívku kabátov. Kožušina z chrbta líšky sa používala ako podšívka do kabáta, 

ktorý zahaľoval hornú časť tela, samostatne stála 1 florén a 14 denárov. 

Na podšívku sa však používali aj stredne drahšie a drahšie kožušiny z ovce, vlka 

a rysa, napr. kožušina z ovce, ktorá bola určená na podšívku pod vrchný odev stála 34 

denárov.55 Z kožušiny chrbta sivej veverice sa vyrábal golier, ktorého cena bola 32 denárov.56 

Zaujímavé je, že medzi výrobkami cechu sa nachádza aj koberec57 zo štyroch kuních 

kožušín.58 Košický kožušnícky cech sa venoval zhotovovaniu kabátcov alebo ich pokrývaniu, 

ktoré boli typické pre 15. a 16. storočie. Z uvedených zistení je možné konštatovať, 

že kožušnícky cech v Košiciach sa venoval výrobe rôznych druhov výrobkov, ktoré držali 

krok s vtedajšou módou a pritom boli na to používané kožušiny z rozličných zvierat.59 

Vo všeobecnosti si tieto odevy mohli dovoliť aj košickí mešťania. Na porovnanie uvádzam 

ceny potravín. V roku 1562 v Košiciach stál jeden pôlt slaniny a jedna šunka 50 denárov. 

Jedna ošípaná a dve prasnice stáli 1 florén a 25 denárov.60 Jeden malý chlieb stál niekoľko 

denárov, v Prešove to bolo v roku 1570 až 6 denárov, jeden hárok papiera stál 2 denáre, pár 

kurčiat stál 70 až 75 denárov, kus hovädziny stál 5 denárov.61 

Pri výskume problematiky vnútorného života členov kožušníckeho cechu v Košiciach 

som vychádzala hlavne z primárneho prameňa a to cechovej knihy z rokov 1581 až 1634.62 

Uvedená cechová kniha je z mechúrovej kože, má 120 strán a je písaná ťažko lúštiteľným 

rukopisom majstrov cechu. Je písaná nemeckým a maďarským jazykom a obsahuje aj osobný 

register stavu zamestnancov, zápisky o ich pohybe, o prijatých a prepustených členoch cechu, 

                                                 
54 Táto cena bola pôvodne vyššia a dosahovala až 35 denárov. 
55 Pôvodne stála 45 denárov, ale jej cena bola takisto znížená. 
56 Pri tomto výrobku je zaznamenaný vysoký rozdiel medzi pôvodnou navrhovanou a potvrdenou cenou, 
pôvodne totiž stála 60 denárov. 
57 Pravdepodobne nejde o koberec v dnešnom slova zmysle. 
58 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Limitácie 1559. 
59 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Limitácie 1559. 
60 BODNÁROVÁ, Miloslava. Kultúra života mešťanov Pentapolitany v 16. storočí. In CSUKOVITS, Enikő – 
LENGYELOVÁ, Tünde et al. Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť, súdnictvo, vzdelanosť v mestách. Prešov – 
Bratislava : Historický ústav SAV Bratislava, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2005, s.240-
241. 
61 DOMENOVÁ, Marcela. Potraviny a nápoje – variabilita stravovania a ceny tovarov v stredovekom Prešporku. 
In Kotulič, R. (ed.). Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2008. [online] Prešov : 
Prešovská univerzita v Prešove, 2008, s. 109. Dostupné na internete: 
<www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic7/pdf_doc/domenova.pdf#page=4> [13.06.2017] 
62 HALAGA, ref. 11, s.122. 
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kniha takisto obsahuje záznam o splnení podmienok a smerníc stanov cechu. Kniha je taktiež 

zdrojom informácií o správaní sa členov, o ich potrestaní, pokutách a podobne. Podáva aj 

informácie o hospodárení počas  rokov 1581 až 1634.63 

Košickí remeselníci zastávali funkcie so širšími aj užšími kompetenciami v meste. 

Okrem cechmajstrov to boli aj ďalší členovia cechov. Najvýznamnejšie funkcie boli 

pravdepodobne v rukách najbohatších cechov, ktorými boli obchodníci, zlatníci, kožušníci 

a mäsiari. Majstri uvedených cechov boli často richtármi. V druhej polovici 16. storočia bol 

napríklad zlatnícky majster Vavrinec Aurifaber64 až 8-krát zvolený za richtára.65 Košickí 

kožušníci zastávali taktiež významné miesta v mestskej samospráve, v roku 1580 kožušník 

Jakub Grothker 66 bol zvolený do funkcie tribúna ľudu.67 Istvan Szücs bol v rokoch 1560 až 

1561 členom mestskej rady.68 Košickí kožušníci patrili aj medzi najbohatších obyvateľov 

mesta Košice. Napríklad, na základe súpisu obyvateľov z roku 1554, daňových záznamov 

a majetkových súpisov z roku 1557 vyplýva, že kožušník Ferenc Szücs na základe svojho 

majetku odvádzal desiatu najvyššiu daň.69 O veľkosti jeho majetku svedčí aj fakt, že v roku 

1555 spomínaný kožušník platil tretí najvyšší tridsiatok v meste. Ferenc Szücs bol teda aj 

bohatým obchodníkom.70 To, že kožušníci patrili medzi mestský patriciát, potvrdzuje aj 

zmienka, že v roku 1554 bývali až piati majstri z jedenástich majstrov kožušníckeho cechu na 

Hlavnej ulici.71 

Košický kožušnícky cech mal na starosti obranu veže, ktorá bola na východnom 

obvode mesta,72 dnes na Hrnčiarskej ulici, číslo 27.73 Veža však pri požiari v roku 1556 

zhorela. Odvtedy tam cech nemal žiadnu výzbroj. Kožušníci nemali dokonca ani žiadne 

zásoby viktuálií, cechmajstrom sa podarilo zozbierať len 4 vedrá obilia. Pri oprave veže im 

pomáhalo mesto, richtár a rada, ktorá pre nich zaobstarala materiál potrebný na rekonštrukciu. 

Bohužiaľ pri zmienenom požiari zomreli aj niekoľkí starí kožušnícki majstri.74 

Kožušnícky cech ako organizácia pokračoval vo svojej činnosti aj v nasledujúcich 

storočiach a v rozmedzí rokov 1581 až 1634 bol do cechu prijatý vysoký počet nových 

                                                 
63 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Cechová kniha, 1581-1634. 
64 Mená a priezviská použité v texte sú zachované v podobe, v akej sa nachádzali v prameni. 
65 OSTROLUCKÁ, ref. 42, s. 182. 
66 Jakub Grother sa v richtárskej funkcii uvádza aj v rokoch 1569, 1575 – 1576, 1585. Viac v HALAGA, ref. 11, s. 9. 
67 AMK, Magistrát mesta Košice, 1239-1922, H. III/mac,. 20, fol. 33b-34. 
68 GRANASZTÓI, György. A városi élet keretei a feudális Magyarországon. Kassa társadalna a 16. század 
derekán. Budapest : Korall, 2012 s. 190. 
69 GRANASZTÓI, ref. 68, s.127. 
70 GRANASZTÓI, ref. 68, s.124. 
71 GRANASZTÓI, ref. 68, s.106. 
72 DUCHOŇ, ref. 39, s. 312. 
73 DUCHOŇ, ref. 39, s. 330. 
74 DUCHOŇ, ref. 39, príloha, s. 85. 
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členov, ktorí mali pravdepodobne pomôcť pri rozvoji cechu po požiari.75 V roku 1568, keď 

cech dostal svoje štatúty, mal stále, ako to bolo zvykom pri tomto cechu, štyroch 

cechmajstrov76 a to: Valera Grosehela, už spomínaného Jacoba Grothkera, Sebastiana 

Kyrschnera, Andreas Kyrschnera,77 ktorí boli zvolení do tejto funkcie v roku 1566. Cech mal 

aj v ďalších rokoch pravidelne štyroch cechmajstrov. Vyplýva to zo zachovaných prameňov 

o záznamoch z volieb rokov 1600, 1607 a 1633.78 Na základe obsahu cechovej knihy je však 

možné s určitosťou povedať, že všetci členovia, či už majstri, tovariši alebo učni mali 

prevažne nemecké a maďarské mená. Cechová kniha obsahuje záznamy o členoch z rokov 

1581 až 1634 a krstné mená a priezviská79 členov, ktoré majú latinskú,80 nemeckú81 

a maďarskú82 podobu.83 

Z cechovej knihy však nie je možné určiť presný počet členov.84 Na základe 

zachovaných záznamov som zostavila tabuľku č. 2, ktorá obsahuje počty zápisov mien 

remeselníkov v určitom období. V tabuľke som vychádzala zo zápisov o miestach pôvodu 

remeselníkov, o ich vstupe do cechu, trestoch určených za porušenie vnútorného cechového 

poriadku, o informáciách o ich práci, pôsobení na trhu a pod. Tabuľka obsahuje počet 

spomenutých mien remeselníkov v cechu v danom období.85 

 
Tabuľka č. 286 

Obdobie  Počet spomenutých mien remeselníkov 
1581 – 1590 42 
1591 – 1600 15 
1601 – 1610 35 
1611 – 1620 44 
1621 – 1634 4287 
 

                                                 
75 Cech v uvedených rokoch prijal mnoho nových členov, ale zo zápisov sa nedá určiť ich presný počet. 
76 AMK, Schw., 2894, Articulorum Pellionum Cassoviensium. 
77 Mená sú písané v pôvodnej podobe. AMK, Kniha reštaurácii, 1566. 
78 Viac v AMK, Kniha reštaurácii, 1566. 
79 Mená a priezviská sú v cechovej knihe uvádzané jednojazyčne. Kniha neobsahuje zápis mena toho istého 
človeka vo viacerých jazykoch. Veľmi používané boli priezviská: Cromer, Gonzy, Komoren, Komaromi, 
Kovacs, Nagy, Schneider, Schonfeldt, Szucs, Tóth, Zápatocky. Z toho vyplýva, že koncom 16. storočia 
a začiatkom 17. storočia už priezvisko nebolo nevyhnutne späté s povolaním, ktoré jeho nositeľ vykonával. 
80 Ako príklad uvádzam Georgius, Philipus, Martinus. 
81 Johannis, Kasper, Mattias, Hans 
82 István, Andras, Mihaly 
83 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Cechová kniha 1581-1634. 
84 Zápisky v knihe zaznamenávajú príchody nových remeselníkov, ale neuvádzajú presný počet remeselníkov, 
ktorí už boli členmi alebo sú členmi v danom období. 
85 Spomenuté mená môžu patriť majstrom, tovarišom a učňom. 
86 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Cechová kniha 1581-1634. 
87 K príslušnému údaju je v knihe čiastková informácia, že v roku 1621 cech prijal 15 tovarišov. Z toho vyplýva, 
že ak každý majster mal jedného tovariša, tak cech musel mať v danom roku takisto minimálne 15 majstrov. 
Pravdepodobne išlo o tovarišov, ktorí prišli do Košíc na vandrovku. 
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Jazyk písomností závisel od toho, akej národnosti boli majstri, ktorí v danom období 

zastávali hlavné funkcie v cechu.88 Keďže väčšina písomností ku kožušníkom je písaná 

nemeckým89 jazykom, je pravdepodobné že v 16. storočí hlavné funkcie v cechu zastávali 

nemeckí majstri. Táto situácia sa však zmenila v roku 1626,90 keď hlavné funkcie začali 

zastávať už aj maďarsky píšuci majstri. Zápisy v cechovej knihe zaznamenávajú pôvod 

majstrov, niektorých tovarišov a učňov.91 Majstri a tovariši, ktorí v cechu pracovali, 

či do neho vstupovali, pochádzali z oblastí dnešného Nemecka,92 Maďarska,93 Poľska,94 

Rumunska95 a aj z územia dnešného Slovenska.96 Nasledujúca tabuľka približuje štatistiku 

zachovaných zápisov názvov krajín z rokov 1581 až 1634, z ktorých remeselníci prichádzali: 

 
Tabuľka č. 397 

Krajina pôvodu remeselníkov Počet remeselníkov  

Maďarsko 2 

Nemecko 6 

Poľsko 5 

Rumunsko (historická krajina 
Sedmohradsko) 

10 

Slovensko 17 

 
V priebehu rokov 1581 až 1634 sa mestá alebo dediny, z ktorých kožušníci 

pochádzali, opakovali, čo svedčí o tom, že kožušnícke cechy v  uvedených mestách dlhodobo 

spolupracovali.98 O spolupráci99 svedčí aj list kožušníckeho majstra z Prešova, z roku 1560, 

teda ešte dvadsať rokov predtým, než vznikla cechová kniha.100 Správanie remeselníkov 

v cechu vo všeobecnosti podliehalo prísnym pravidlám a ich akékoľvek porušenie malo 

                                                 
88 POLLÁK, ref. 14, s. 247. 
89 Výnimka sú limitácie z roku 1559. 
90 Od tohto roku sa striedajú zápisky v nemeckom a už aj v maďarskom jazyku. 
91 Tieto zápisky zväčša zaznamenávajú odkiaľ uvedený člen prišiel. 
92 Nurnberg (Norimberg) 
93 Išlo o mestá Miskolc, Szerencs 
94 Išlo o dnešné mestá Glubzyce (vtedy Leobschütz), Ośno Lubuskie, (vtedy Drossen), Wadowice (vtedy 
Frauenstadt). 
95 Kluž (vtedy Klausenburg v Sedmohradsku), Madrens (dnes dedina). 
96 Jablonov (Almas na Spiši), Košice (Kassau), Lechnica (Leihmis na Spiši), Prešov (Eperjes), Šamorín 
(Somerein), Zvolen (Sohl). 
97 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Cechová kniha 1581-1634. 
98 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Cechová kniha 1581-1634. 
99 Pravdepodobne tu ide o vandrovku, keďže v cechovej knihe sú mestá uvedené pri tovarišoch, ktorí mali 
záujem o vstup do košického cechu a museli zaplatiť poplatok. 
100 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, List kožušníckeho majstra, 1560. 
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za následok trest. Právo súdiť a trestať remeselníkov pre menšie priestupky, mravné poklesky 

či za porušenie pracovnej disciplíny mali cechmajstri. O samotných trestoch a ich forme 

rozhodovali na cechových schôdzach.101 Tresty, ktoré mohli previnilí remeselníci dostať, boli 

rôzne. Často išlo o peňažné pokuty alebo o dodanie istého množstva vosku na sviece 

do kostola. Podľa zvykového práva mohli byť remeselníci aj fyzicky potrestaní či už 

korbáčom, alebo lopatou. Najväčším trestom bolo dočasné alebo trvalé vylúčenie z cechu.102 

V rokoch 1581 až 1634 boli zaznamenané mnohé tresty.103 Potrestaní104 boli väčšinou tovariši 

a učni, ale kniha obsahuje aj niekoľko zápiskov o potrestaní majstrov.105 Bližší prehľad počtu 

previnení106 a trestov v jednotlivých rokoch približuje nasledujúca tabuľka.107 Okrem 

previnení a trestov sú v knihe zaznamenané sťažnosti od zákazníkov na remeselníkov, často 

ide o zlé zhotovenie časti kožucha.108 

 
Tabuľka č. 4109 

 
 

1581 
   – 
1590 

1591 
   – 
1600 

1601 
   – 
1610 

1611 
   – 
1620 

1621 
  – 
1634 

Krádež110  1   2 
Trest za urážku na cti alebo bitka111    3 7 
Zadlženie112 3 4 8       11 4 
Porušenie pracovnej disciplíny113 1  4 8 6 
Fušerstvo114 1   9 6 
Bližšie nešpecifikovaný trest 6 1 4       19 9 
 

Záležitosti finančného charakteru zaznamenávali cechmajstri do cechovej knihy, 

v ktorej sú záznamy o vstupných poplatkoch, o zarobených peniazoch z trhov, ako aj 

o spomínanej finančnej pokute za tresty,115 ale aj o daroch, ktoré cech dostával.116 Kniha 

                                                 
101 Cechové schôdze sa konali v dome cechmajstra, keďže košickí kožušníci mali 4 cechmajstrov je ťažko určiť, 
v dome ktorého cechmajstra sa cech stretával. 
102 HOUDEK, ref. 8, s. 88. 
103 V knihe sú zapísané peňažné formy trestu a odovzdanie vosku. 
104 Dôvod potrestania nie je uvedený pri všetkých prípadoch. 
105 Napr.: „10.augusta 1626 sú potrestaní majster Marton a Nicolai kvôli tomu, že na niekoho hrešili.“ 
106 Previnenia som rozdelila do základných okruhov. 
107 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Cechová kniha 1581-1634. 
108 Väčšinou išlo o zle zhotovený golier alebo rukáv. 
109 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Cechová kniha 1581-1634. 
110 Išlo o krádež pracovného nástroja, konkrétne korbáča alebo spreneveru peňazí. 
111 V tejto skupine je zaradene nadávanie, vzájomne nabádanie sa k nevhodnému správaniu, vzájomné urážky 
na matku a bitku, ale aj krivá prísaha. 
112 Išlo zväčša o nezaplatenie vstupného poplatku alebo požičania si peňazí od ďalších členov cechu. 
113 Do tejto skupiny som zaradila: opustenie dielne bez dovolenia, neuposlúchnutie príkazu majstra, prespanie 
mimo určeného domu s dievčatami. 
114 Išlo o výrobky, ktoré kožušník zhotovoval mimo cechu. 
115 Pomerne často sa v knihe nachádzajú zápisky bez bližšieho určenia. Príklad: Do truhlice bolo prijatých 24 
florénov. 
116 V roku 1613 cech dostal dar 3 denáre, nie je však známe od koho. 
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obsahuje aj záznamy o výdajoch, avšak len v niekoľkých prípadoch, keď išlo o kúpu 

nástrojov, ktoré remeselníci potrebovali do dielne.117 Presné záznamy o predaji kožuchov 

alebo iných výrobkov, zhotovených pre objednávateľov v knihe chýbajú.118 Cechmajstri alebo 

majstri zapisovali finančný stav na spoločných cechových stretnutiach, ktoré sa konali 

pravidelne, vždy v nedeľu a niekedy aj v sobotu.119 Okrem týchto dní sa cechoví členovia120 

stretávali aj počas sviatkov, ale aj v obyčajné nesviatočné dni.121 Členský príspevok platili 

remeselníci štvrťročne na cechových schôdzach. Zo 16. storočia však nie sú zachované 

zápisky o presných štvrťročných členských poplatkoch.122 V roku 1624 predstavoval členský 

poplatok 3 florény a v roku 1625 to boli už len 2 florény.123 Správu o finančnom zúčtovaní 

predkladali pravdepodobne na cechových schôdzach starší tovariši. Vo všeobecnosti príjmy 

kožušníckeho cechu na základe cechovej knihy boli rôzne.124 Košickí kožušníci používali 

viacero typov peňazí, ktoré boli vtedy v obehu.125 Celkové126 zhodnotenie príjmov, ktoré sú 

zachované v cechovej knihe, približuje nasledujúca tabuľka.127 

 
Tabuľka č. 5128 

 Príjmy  Výdavky 
1581 – 1590 1319,5 denárov, 93 florénov, 205 

fenigov, 1 haller129, 62 grošov 
9 florénov 

1591 – 1600 1583 denárov, 7 florénov, 213 
fenigov, 12 hallerov, 119,5 grošov, 

 

1601 – 1610 1101,5 denárov, 60 florénov, 73 
fenigov, 22 hallerov, 12 grošov 

1 florén, 27 denárov 

1611 – 1620 2,558 denárov, 6 hallerov, 101,5 
florénov, 319,5 fenigov, 134 grošov, 
46 toliarov 

4 florény, 71 denárov  
10 toliarov 

1621 – 1634 3,353 denárov, 1 haller, 504 florénov, 
439 fenigov  

 

 

                                                 
117 V roku 1582 cech kúpil kľúč do truhlice za 6 denárov. 
118 Kniha obsahuje zápisky, ktoré nie sú rozpísané, je možné že práve tieto zápisky predstavujú príjem 
od objednávateľov kožušníckych výrobkov. 
119 V cechovej knihe je typické označenie dni napr. „Nedeľa pred Vianocami, Sobota po Michalovi“ a pod. 
120 V niekoľkých prípadoch je aj zoznam zúčastnených. 
121 Príklad „Ittem dem Montag nach Osten ist in die Lade einkommen 42 den.“ 
122 Z prvého zachovaného zápisu vyplýva, že po štvrťročnej schôdzke bolo do truhlice prijatých 76 grošov 
a 1 denár. Z druhého zachovaného zápisu zo štvrťročnej schôdzky vyplýva, že sa konala 20. novembra 1594. 
123 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Cechová kniha 1581-1634. 
124 Najnižší príjem bol 7 denárov a najvyšší 90 denárov. 
125 Používanie fenigov a hallerov možno pripísať prítomnosti nemeckých majstrov. 
126 Zápisky v knihy nemusia obsahovať kompletné príjmy a výdavky košického kožušníckeho cechu. 
127 Rozličné meny sú zachované presne podľa pôvodných zápisov v cechovej knihe. 
128 AMK, Cechalia, Cech kožušníkov, Cechová kniha 1581-1634. 
129 Haller alebo heller bola pôvodne medená minca z mesta Schwäbisch Hall (v súčasnosti je to krajinský okres 
na severovýchode spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko). 
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Pravidelné príjmy do cechovej truhlice predstavovali spomínané členské poplatky 

platené pri štvrťročných schôdzach cechu, peniaze prijaté na stretnutí členov cechu, zisk 

z predaja na trhu alebo jarmoku a príjem peňazí za tresty remeselníkov.130 

 
Záver 
 

Základné pravidlá, ktorými sa cech riadil už od začiatku svojej existencie, opisujú 

artikuly z roku 1307, ktoré sú známe z odpisu z roku 1448, a artikuly z roku 1568. Znenie 

artikulov zo 16. storočia bolo oproti starším artikulom rozšírené, ale základné princípy 

určujúce chod, prácu a ochranu cechu pred konkurenciou, ale aj ochranu zákazníkov ostali 

zachované. Kožušníci vyrábali a spracovávali v cechu množstvo výrobkov. Ceny 

kožušníckych produktov boli v 16. storočí stanovené v limitáciách, ktoré boli potvrdené 

mestskou radou. Košickí kožušníci pracovali s kožami z dvanástich druhov zvierat, typických 

pre prírodné podmienky Košíc a okolia. Jednotlivé kožuchy alebo kožušinou olemované 

či ozdobené odevy sa riadili vtedajšou módou, ktorá bola ovplyvnená rôznymi faktormi, a jej 

prvky boli neraz prinášané zo zahraničia. Jednotlivé výrobky košickí kožušníci vyrábalili aj 

na objednávku pre jednotlivcov. Hlavné odbytisko predaja však predstavoval trh a jarmok, 

kam chodievali predávať hlavne kožušnícki tovariši. 

Vnútorný chod fungovania cechu je možné pochopiť na základe cechovej knihy, 

do ktorej majstri zaznamenávali hospodárske výsledky, t. j. základné príjmy a výdavky cechu. 

Cech pracoval s viacerými peňažnými menami, ktoré boli v danom období v obehu. Najväčšie 

príjmy pre cech predstavovali pravidelné poplatky členov, finančné pokuty za správanie, ktoré 

nebolo v súlade s vnútornými cechovými pravidlami, a tržba z predaja kožušníckych 

výrobkov. Členovia cechu sa pravidelne stretávali v soboty a nedele, štvrťročne alebo podľa 

potreby. Kožušnícky cech patril s počtom členov k väčším cechom a v meste mal dlhoročnú 

tradíciu. O jeho veľkosti svedčí fakt, že pre cech bolo pravidlom mať štyroch cechmajstrov, 

ktorí boli každoročne volení. Cechoví členovia pochádzali z územia dnešného Slovenska, 

Rumunska, Nemecka, Maďarska a Poľska. V rozmedzí rokov 1581 až 1634 remeselníci 

prichádzali z rovnakých miest, akými boli napr. Miškovec v Maďarsku, Kluž v Rumunsku, 

Wadowice v Poľsku. Z dnešných slovenských miest to bol Prešov či Zvolen, alebo z dedín 

ako Jablonov a Lechnica na Spiši. Od roku 1626 prevládali v cechu maďarsky píšuci majstri, 

ktorí pravdepodobne pochádzali prevažne zo Sedmohradska. Niektoré krstné mená majú 

okrem nemeckej a maďarskej, aj latinskú obdobu. Košickí kožušníci mali v skúmaných 

uvedených rokoch aj priezviská, ktoré označovali iné remeslo, ako bol napr. Kovacs, 

                                                 
130 Na základe zápisov cechovej knihy však nie je možné rozlíšiť, z ktorej možnosti príjmu peniaze pochádzali. 
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Schneider. Z toho vyplýva, že v 16. storočí a začiatkom 17. storočia už priezvisko 

remeselníka nemuselo byť nevyhnutne totožné s povolaním, ktoré človek vykonával. 

Po príchode nových remeselníkov majstri zaznačili do knihy miesto pôvodu remeselníka 

a poplatok, ktorý zaplatil. 

Cech mal prísne vnútorné pravidlá, podľa ktorých sa mali jeho členovia riadiť. 

Do popredia sa vždy kládlo čestné, slušné, mravné správanie, starostlivosť o rodinu a deti. 

Neodmysliteľnou bola v tej dobe aj viera v Boha a účasť košických kožušníkov 

na bohoslužbách. 

Košický kožušnícky cech mal v Košiciach dlhú tradíciu a jeho členovia v 16. storočí 

zastávali významné funkcie v mestskej samospráve. O dobrom majetkovom zabezpečení 

svedčí fakt, že štyria majstri cechu bývali v 16. storočí na dnešnej Hlavnej ulici. Cech mal 

na starosti obranu veže, ktorá tvorila súčasť mestského opevnenia. Spomínaná veža sa 

nachádzala na dnešnej Hrnčiarskej ulici. Pri požiari v roku 1556 však vyhorela a kožušnícky 

cech bol pri obrane mesta odkázaný na pomoc mestskej rady a richtára. 
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Dopady územných zmien z roku 1938 na hospodárstvo Slovenska* 
 
Peter Vanek 
 

Hlavným cieľom predkladanej štúdie je analýza dopadov územných zmien z roku 

1938 (Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž) na hospodárstvo vtedajšieho Slovenska. 

V rámci hospodárstva som sa zameral takmer výhradne na výskum dôsledkov hraničných 

úprav na tieto kľúčové oblasti: uhoľná základňa a elektrárenstvo; dopravná infraštruktúra; 

priemysel; vybrané druhy pôd a poľnohospodárstvo.1 Tie boli podľa môjho názoru 

najzásadnejšie pre fungovanie štátu v predmetnom období. Pri rozbore zásahov 

do infraštruktúry je v texte venovaná pozornosť najmä železničnej, ale doplnkovo aj cestnej, 

vodnej a leteckej doprave. Hodnoty úbytkov území, obyvateľstva, železničných tratí, 

uhoľných zásob, ornej pôdy, priemyselných závodov a pracovníkov v jednotlivých odvetviach 

na Slovensku sú v štúdii zväčša komparované s údajmi o stratách v českých krajinách, 

respektíve s tými celorepublikovými. Zároveň boli jednotlivé dáta štatisticky vyhodnotené 

a niektoré z nich poslúžili na vytvorenie syntetizujúcich výstupov v podobe tabuľkových 

príloh. 

Vo vzťahu k časovému ohraničeniu som sa v práci zaoberal zväčša len pomerne 

krátkym úsekom od 29. septembra 1938 do 14. marca 1939, ktorý sa bezprostredne týkal 

územných zmien do zániku republiky. V niektorých prípadoch je spomenuté skoršie obdobie, 

respektíve boli použité zdroje s presahom až do Slovenského štátu. 

Pri uvádzaní úbytkov území, obyvateľstva či výrobných kapacít v poľnohospodárstve 

a v priemysle, ktoré nastali v dôsledku hraničných zmien v roku 1938, boli v tejto štúdii 

použité ako východiskový stav pred spomínanými zmenami dáta zo sčítania z roku 1930. 

Hoci by sa mohlo zdať, že vzhľadom na niekoľkoročný odstup porovnávaných období budú 

údaje nepresné, tak rok 1930 si ako komparačné východisko zvolili autori takmer všetkých 

dobových a súčasných prác. Dôvodom je fakt, že toto sčítanie bolo posledné komplexné, 

ktoré na rozdiel od novších čiastkových sčítaní postihovalo všetky oblasti a celkovú štruktúru 

obyvateľstva a hospodárstva. Napriek tomu, že dáta z roku 1930 nie sú najaktuálnejšie, podľa 

môjho názoru postačujú ako hrubé komparačné východisko. Zároveň ich používam kvôli 
                                                 
* Táto štúdia vznikla na základe podpory Grantu pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov 
UK/184/2015 s názvom Chemický priemysel na Slovensku v rokoch 1918 – 1939. 
1 Z rozsahových dôvodov som sa nezaoberal zmenami v ostatných oblastiach hospodárstva ako bankový sektor, 
zahraničný obchod, nezamestnanosť a pod. Informácie o nich sa nachádzajú v publikáciách: HALLON, Ľudovít. 
Peňažníctvo na južnom Slovensku po zmene hraníc v roku 1938. In MITÁČ, Ján (ed.). Juh Slovenska 
po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2011, s. 233-248; MIČKO, Peter. 
Hospodárska politika Slovenského štátu. Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 – 1945. 
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s 16; Statistický zpravodaj, 1939, roč. II., č. 1-2, s. VIII. 
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kompatibilite s ostatnými, najmä dobovými zdrojmi. Tam, kde to bolo možné, sú v texte 

uvádzané údaje neskorších rokov na spresnenie. 

V texte sú použité pojmy ako „v povolaní činní“ a „zamestnanci“. Oba predstavovali 

množinu, ktorá v sebe zahŕňala robotníctvo, učňov, úradníctvo a pod., teda pracovníkov 

v jednotlivých sektoroch a odvetviach hospodárstva. Rozdiel bol v tom, že pod pojem 

„v povolaní činní“ patrili aj majitelia a spolumajitelia závodov.2 

Ďalší v práci používaný pojem je slovo „priemysel“. Do tejto kategórie spadali 

v sčítaniach nielen priemyselné závody, ktoré museli spĺňať určité kritériá (zväčša minimálny 

počet v povolaní činných), ale aj menšie remeselné závody a drobné živnosti. Napriek tomu 

v časti, ktorá sa venuje dopadom hraničných zmien na priemysel celkovo, sa zaoberám len 

väčšími jednotkami, spadajúcimi do kategórie „väčší živnostenský závod“. Tento pojem 

vysvetľujem v poznámke 56, pričom ho preberám z dobového Statistického zpravodaja. 

V dobových sčítaniach spadali do kategórie „priemysel“ aj baníctvo i stavebníctvo 

a pod „poľnohospodárstvo“ boli zahrnuté lesníctvo a rybárstvo.3 V štúdii je pritom použité 

zjednodušené delenie „priemyslu“ na „odvetvia“, respektíve „skupiny“ a tie rozčleňujem 

na jednotlivé „výrobné odbory“. Napríklad chemické odvetvie sa skladalo z výrobných 

odborov petrochémie, suchej destilácie dreva a mnohých iných. 

 
I. Dopady Mníchovskej dohody na vnútropolitický vývoj a územnú celistvosť 
 
Štátoprávne zmeny 
 

Následky Mníchovskej dohody z 29. septembra 1938 neznamenali 

pre Československú republiku len negatívne zmeny na zahraničnopolitickom poli, ale mali 

zásadný dopad na jej vnútorný vývoj. V štáte nastala politická kríza a už 6. októbra 1938 

došlo po rokovaniach strán pod vedením Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Žiline 

k vyhláseniu autonómie. Tá do 8. novembra 1938 postupne pohltila väčšinu strán 

na Slovensku, sama seba vyhlásila za jedinú reprezentantku slovenského národa a upravila 

                                                 
2 Pozri použitie oboch pojmov: Sčítání lidu v Republice československé ze dne 1. prosince 1930. Díl II. Část 1. 
Druhy, skupiny a třídy hlavního povolání, poměr k povolání a sociální příslušnost, třídy vedlejšího povolání. 
Praha : Státní úřad statistický, 1934, s. 13*-14* a Slovenský národný archív v Bratislave, fond Ministerstvo 
hospodárstva, škatuľa 227, číslo dokumentu 6504, Evidencia priemyselnej výroby na Slovensku, 9. marec 1938. 
(ďalej len SNA v BA, f. MH, šk. 227, č. dok. 6 504, Evidencia priemyselnej výroby na Slovensku, 9. mar. 
1938.). K pojmu „zamestnanec“ používam v texte synonymicky pojem „pracovník“. 
3 Sčítání lidu v Republice československé ze dne 1. prosince 1930. Díl II. Část 1. Druhy, skupiny a třídy hlavního 
povolání, poměr k povolání a sociální příslušnost, třídy vedlejšího povolání. Praha : Státní úřad statistický, 1934, 
s. 33* a passim. 
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svoje pomenovanie na Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu – Stranu slovenskej národnej 

jednoty (ďalej len HSĽS-SSNJ).4 

Nové štátoprávne usporiadanie bolo zavŕšené prijatím ústavného zákona č. 299/1938 

Zbierky zákonov a nariadení zo dňa 22. novembra 1938 o autonómii Slovenskej krajiny. 

Takto došlo k odklonu od unitárneho štátu a k presadeniu určitého druhu federatívneho 

zriadenia s asymetrickými prvkami. Zároveň sa do názvu pôvodnej Československej 

republiky dostal spojovník, čím sa upravilo znenie oficiálneho názvu na Česko-Slovenskú 

republiku.5 

Po týchto zmenách existovali pražská ústredná a slovenská autonómna vláda. 

V zákonodarnej oblasti na celorepublikovej úrovni pôsobilo Národné zhromaždenie 

a na Slovensku vznikol Snem Slovenskej krajiny, pričom členovia slovenskej autonómnej 

vlády na čele s jej predsedom Jozefom Tisom boli zároveň aj členmi ústrednej pražskej 

vlády.6 

Celorepublikové vládne a zákonodarné orgány mali vo svojej pôsobnosti najmä 

zahraničnú politiku, obranu, niektoré hospodárske a fiškálne otázky (mena, rozpočet, štátny 

dlh, monopoly a riadenie vybraných štátnych podnikov). Na druhej strane prešli 

pod právomoc autonómnej vlády v hospodárskej a fiškálnej sfére na Slovensku záležitosti 

daní, poplatkov, dávok, ciel, dopravy, pôšt a riadenie niektorých štátnych podnikov.7 

Ľudácka vláda narážala počas svojho pôsobenia medzi 6. októbrom 1938 a 14. 

marcom 1939 na mnohé ťažkosti ekonomického charakteru. Obyvateľstvo pocítilo nárast cien 

a celkovo zvýšenie životných nákladov, čo prispelo k poklesu reálnej mzdy. Slovensko sa 

muselo popasovať aj s rastom nezamestnanosti, ktorý bol umocnený pravidelným sezónnym 

výkyvom v zimnom období. Nedostatok finančných prostriedkov bránil realizácii 

hospodárskych plánov na obnovu a budovanie hospodárstva po udalostiach z konca 

septembra a začiatku novembra 1938. 
                                                 
4 Do decembra 1938 došlo k zániku všetkých politických zoskupení s výnimkou národnostných. Niektoré strany 
splynuli s HSĽS-SSNJ, iným bola zakázaná činnosť na Slovensku (Komunistická strana, Sociálnodemokratická 
strana, Židovská strana a pod.). Takto si ľudáci vytvorili monopol na politickú moc a stali sa výhradnými 
predstaviteľmi politického života na Slovensku. Pozri BYSTRICKÝ, Valerián – DEÁK, Ladislav. Od Mníchova 
k rozbitiu Česko-Slovenska. In ZEMKO, Milan – BYSTRICKÝ, Valerián (eds.). Slovensko v Československu 
(1918 – 1939). Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 221. 
5 GRONSKÝ, Ján (ed.). Komentované dokumenty k ústavným dějinám Československa I. 1914 – 1945. Praha : 
Nakladatelství Karolinum, 2005, s. 283. V štúdii uvádzam Československo bez spojovníka, tam kde sa zaoberám 
obdobím pred 22. novembrom 1938. Názov republiky so spojovníkom je použitý v texte, ktorý zahŕňa udalosti 
po vyhlásení ústavného zákona č. 229/1938. Okrem Slovenska získala autonómiu aj Podkarpatská Rus, a to 
ústavným zákonom č. 328/1938 Zbierky zákonov a nariadení zo dňa 22. novembra 1938 o autonómii 
Podkarpatskej Rusi. Pozri tamže, s. 290. 
6 BYSTRICKÝ, ref. 4, s. 217. 
7 FALTUS, Jozef – PRŮCHA, Václav. Prehľad hospodárskeho vývoja na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava : 
Vydavateľstvo politickej literatúry, 1969, s. 316; a GRONSKÝ, ref. 5, s. 286-288. 
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Územné zmeny a úbytky obyvateľstva 
 

Dôsledky mníchovských udalostí z roku 1938 sa prejavili nielen vo vnútropolitických 

zmenách v štáte, ako je v texte uvedené vyššie, ale v neposlednom rade znamenali radikálny 

zásah do hospodárskej a národnostnej štruktúry i územnej celistvosti republiky. 

Celkovo vykazovalo Československo pred zmenami hraníc územnú rozlohu 

140 493 km2, z čoho výmera Čiech predstavovala 52 062 km2, Moravy a Sliezska 26 808 

km2, Slovenska 49 006 km2 a Podkarpatskej Rusi 12 617 km2. Úhrnne dosiahol počet 

obyvateľstva všetkých národností v štáte k 1. decembru 1930 stav 14 729 536. Na území 

Čiech bolo k danému dátumu napočítaných 7 109 376, na Morave a Sliezsku 3 565 010, 

v rámci Slovenska 3 329 793 a na Podkarpatskej Rusi 725 357 obyvateľov.8 

V dôsledku nemeckého záboru stratila republika 28 639 km2, na ktorých sídlilo 

dohromady 3 635 970 osôb.9 Po Viedenskej arbitráži uskutočnenej 2. novembra 1938 

pripadlo Maďarsku celkovo 11 840,24 km2 s 1 027 117 obyvateľmi a po vyjednávaní s 

Poľskom došlo k odstúpeniu 816,27 km2 s 228 763 obyvateľmi. Spolu teda prišla 

Československá republika o územie s rozlohou 41 295,51 km2, na ktorom sa podľa sčítania 

ľudu z 1. decembra 1930 nachádzalo 4 891 850 osôb.10 Po komparácii stavu z roku 1930 so 

stavom po zábore vychádza, že Československo stratilo celkovo 29,39 % svojho územia, na 

ktorom bolo evidovaných 33,21 % obyvateľov republiky (pozri mapa č. 1). Treba podotknúť, 

že celková percentuálna strata populácie bola nižšia, keďže časť osôb sa z odčleneného 

územia vrátila naspať do republiky. 

Problematickým sa pri tom stalo samotné stanovenie nových hraníc na základe 

etnického princípu. Československá strana požadovala použitie dát o obyvateľstve z roku 

1930. Medzinárodná komisia nakoniec presadila štatistiku z roku 1910, ktorá vtedajší stav 

                                                 
8 Sčítání lidu v Republice československé ze dne 1. prosince 1930. Díl I. Růst, koncentrace a hustota 
obyvatelstva, pohlaví, věkové rozvrstvení, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání. Praha 
: Státní úřad statistický, 1934, s. 27-28*. V dôsledku takmer 8-ročného odstupu medzi posledným komplexným 
sčítaním a teritoriálnymi zásahmi v roku 1938 sú výsledné údaje stavu republiky nepresné. Rozdiel je vidieť 
napríklad na dátach z 31. decembra 1935, kedy bol celkový zaznamenaný počet obyvateľstva Československej 
republiky vyšší o 429 246 obyvateľov oproti stavu z 1. decembra 1930. Teda na území Čiech, Moravy a Sliezska 
bolo o 190 810, na Slovensku o 170 860, na Podkarpatskej Rusi o 67 576 obyvateľov viac ako v roku 1930. 
Tieto rozdiely medzi sčítaniami z roku 1930 a 1935 som vypočítal na základe údajov zo Sčítaní, ref. 8, s. 28* 
a Zemědělství. Zásobování pšenicí a žitem v novém Česko-Slovensku. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. II., 
č. 1-2, s. 7. 
9 Obyvatelstvo. Naše nové hranice. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. I., č. 11-12, s. 348. 
10 Tamže, s. 348. a Obyvateľstvo. Naše nové hranice II. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. II., č. 1-2, s. 1-4. 
Súhrnné dáta sa môžu v porovnaní s inými prameňmi a prácami mierne líšiť. Zväčša je to spôsobené 
nejednoznačne stanovenými hranicami po roku 1938, ako aj spracovaním informácií z iných sčítaní. Napríklad 
v hodnotení ministerstva zahraničných vecí zo 14. novembra 1938 sa v prípade odstúpeného územia Maďarsku 
uvádza výmera 11 832,27 km2 s 1 026 903 obyvateľmi. Pozri DEÁK, Ladislav (ed.). Viedenská arbitráž 
2. november 1938. Dokumenty I. (20. september – 2. november 1938). Martin : Matica slovenská, 2002. s. 210. 
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vyjadrovala bezpochyby nepresnejšie než štatistika z roku 1930. Na príklade českých krajín sa 

v Statistickom zpravodaji z roku 1939 uvádza, že kvôli použitiu neaktuálnych dát z roku 1910 

došlo k navýšeniu strát územia o rozlohe 3 725 km2 s približne 498 000 obyvateľmi. 

Návratom hlavne českých verejných zamestnancov s rodinami z odstúpeného územia sa toto 

číslo odhadom znížilo zhruba asi na 350 000 osôb.11 Podobná situácia nastala aj vo zvyšku 

republiky referujúc na maďarský a poľský zábor, pričom došlo k vážnemu porušeniu 

etnických princípov pri stanovovaní hraníc v neprospech Československa. 

Pre Slovensko malo zásadný dopad doplňujúce vyhlásenie Mníchovskej dohody, 

v ktorom sa uvádzalo, že je nutné vyriešiť problém maďarskej a poľskej menšiny v štáte 

do troch mesiacov. K tomu malo dôjsť medzi zainteresovanými stranami (Československo, 

Maďarsko a Poľsko), pričom pri nevyriešení v stanovenom časovom úseku malo prebehnúť 

stretnutie a rokovanie medzi hlavami vlád štyroch mocností tak, ako to bolo v prípade jednaní 

z 29. septembra 1938.12 Naplnením podstaty spomínaného doplňujúceho vyhlásenia 

predstavovali zábory časti československého územia maďarskou a poľskou stranou. 

Podľa Statistického zpravodaja odstúpilo Slovensko Maďarsku a Poľsku plochu 

10 532,44 km2, na ktorej sa nachádzalo podľa sčítania ľudu z 1. decembra 1930 celkom 863 

262 obyvateľov.13 Do tohto sumáru však nebolo zarátané zabraté územie Devína, Devínskej 

Novej Vsi a Petržalky Nemeckom, ktoré dohromady vykazovalo k 1. decembru 1930 43 km2 

s 15 500 obyvateľmi.14 Celkovo teda Slovensko prišlo o územie s rozlohou 10 575,44 km2, 

na ktorom sídlilo 878 762 osôb. Z tohto záboru pripadol Maďarsku najväčší kus s plochou až 

10 317 km2 s 853 884 obyvateľmi, pričom Poľsko získalo „len“ 215,44 km2 s 9 378 

obyvateľmi.15 Takto zostalo na oklieštenom území Slovenska na konci roku 1938, ktoré malo 

dohromady 38 430,56 km2, 2 451 031 obyvateľov (vychádzajúc z dát z roku 1930). 

                                                 
11 Statistický, ref. 9, s. 350. 
12 Národní archiv v Prahe, fond Zahraniční úřad Berlin, škatuľa 11, číslo dokumentu 196 790, Zusätzliche 
Erklärung, 29. september 1938, s. 4. Ako spomínané „hlavy vlád štyroch mocností“ boli myslení Adolf Hitler, 
Neville Chamberlain, Benito Mussoliny a Édouard Daladier. Celkové znenie doplňujúceho vyhlásenia 
z 29. septembra 1938 v nemeckom origináli znelo takto: „Die Regierungschefs der 4 Mächte erklären, dass das 
Problem der polnischen und ungarischen Minderheiten in der Tschechoslowakei, sofern es nicht innerhalb von 3 
Monaten durch eine Vereinbarung unter den betreffenden Regierungen geregelt wird, den Gegenstand einer 
weiteren Zusammenkunft der hier anwesenden Regierungschefs der vier Mächte bilden wird.“ Pozri tamže, s. 4. 
13 Obyvateľstvo. Naše nové hranice II. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. II., č. 1-2, s. 2-3. 
14 ZEMKO, Milan et al. Slovensko v 20. storočí. V medzivojnovom Československu 1918 – 1945. Bratislava : 
Veda, 2012. s. 482. Údaje o počte obyvateľstva nachádzajúceho sa na odstúpenom území neboli aktuálne 
a nezodpovedali presne vtedajšej realite. V správe okresného výboru v Bratislave z 13. decembra 1938 
adresovanej autonómnej vláde Slovenskej krajiny sa uvádza, že len obec Petržalka mohla mať v roku 1938 už 
približne 20 000 obyvateľov. Pre zjednodušenie a kompatibilitu s ostatnými dátami sú v štúdii použité údaje 
z roku 1930. Pozri SNA v BA, f. MH, šk. 4, č. dok. 360, Petržalka, žiadosť bratislavského okresu o vrátenie obce 
Slovenskej krajine, dec. 1938 až jan. 1939, s. 2. 
15 Statistický, ref. 13, s. 2-3. 
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V percentuálnom vyjadrení to znamenalo stratu 21,6 % z celkovej rozlohy Slovenska 

s úbytkom 26,4 % obyvateľstva. 

Ako bolo uvedené vyššie, v rôznych prácach sa vyskytujú často odlišné údaje 

kvantifikujúce zábory územia. Napríklad vo výročnej správe Ústredného združenia 

slovenského priemyslu s názvom Slovenský priemysel roku 1939 sa uvádza odlišná hodnota 

celkového odstúpeného územia vtedajšieho Slovenska na úrovni 10 565 km2, na ktorom sa 

podľa údajov z roku 1930 nachádzalo 879 697 obyvateľov.16 Treba však podotknúť, ako je 

vidno na týchto dvoch dobových prameňoch, že rozdiely sú zväčša zanedbateľné. 

 
II. Uhoľná základňa a elektrárenstvo 
 
Uhoľná základňa 
 

V dôsledku územných zmien došlo k radikálnemu „zoštíhleniu“ surovinovej základne, 

a to najmä vo vzťahu k uhoľnému potenciálu. Priemysel a vo všeobecnosti hospodárstvo 

Československa boli na uhlí, ktoré sa ťažilo na vlastnom území, mimoriadne závislé, o čom 

svedčil vysoký pomer vyrobenej energie v tepelných elektrárňach k tej z hydroelektrární. Až 

90 % elektrickej energie bolo v období pred záborom vyprodukovanej v tepelných 

elektrárňach spaľujúcich zväčša uhlie a len 10 % v hydroelektrárňach.17 

Katastrofálna situácia je zrejmá z úbytku celorepublikových nevyťažených uhoľných 

zásob, ktoré pred záborom odhadom činili 27,97 miliárd ton čierneho a 12,44 miliárd ton 

hnedého uhlia. Odstúpením uhoľných oblastí v roku 1938 sa zredukovala zásoba čierneho 

a hnedého uhlia v Československu na len 2,7 miliardy ton, čo predstavovalo cirka 6,7 % 

pôvodného stavu.18 

Takto sa zo štátu, ktorý v roku 1937 vyviezol do zahraničia svoj uhoľný prebytok 

v hodnote takmer 400 mil. Kč, stal štát závislý na dovoze tejto komodity. Odhadovaný ročný 

dovoz pre potreby ekonomiky bol vyčíslený na 800 až 900 mil. Kč, pričom v dôsledku 

stúpajúcich cien uhlia zvyšovala potreba tejto suroviny náklady závodov na výrobu, a tým 

                                                 
16 Slovenský priemysel roku 1938. Turčiansky sv. Martin : Ústredné združenie slovenského priemyslu, 1939, 
s. 13. V spomínanej výročnej správe je uvedený fakt, že vyrátavanie strát z roku 1938 sa dialo takisto 
na podklade dát z roku 1930. Preto nemôžeme hovoriť o presnom vyčíslení, ale len o odhadoch. Aktuálnejšie 
sčítanie z konca roku 1938 na území Slovenska po zábore vykázalo 2 656 501 obyvateľov, čo predstavuje o 206 
405 obyvateľov viac oproti dátam z roku 1930. Pozri tamže, s. 13-14. 
17 SNA v BA, f. MH, šk. 9, č. dok. 801, Správa o projektoch vodných elektrární na Slovensku s ohľadom 
na zmenené pomery hospodárske v Česko-Slovensku, 15. dec. 1938, s. 6. Pre ilustráciu bol v Československu 
tento pomer výrazne vyšší v danom období ako napríklad vo Francúzsku, kde tepelné elektrárne vyrábali 52 % 
a hydroelektrárne 48 % z celkovej produkcie elektrickej energie. V Rakúsku to bolo 17,4 % ku 82,6 %, 
v Španielsku 13,6 % ku 86,4 %, vo Švédsku 9 % ku 91 %, v Taliansku 4,4 % ku 95,6 % a vo Švajčiarsku 
pochádzalo len 0,75 % elektrickej energie z tepelných a až 99,25 % z vodných elektrární. Pozri tamže, s. 6. 
18 Tamže, s. 6. 
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klesala ich konkurenčná schopnosť voči zahraničiu.19 Zároveň došlo k zdraženiu prepravy, 

keďže zmenou hraníc pretínalo územie iných štátov hlavné prepravné tepny a uhlie sa muselo 

často prepravovať okľukou. Inak by sa museli platiť rôzne poplatky, mýta a clá za prechod 

cez hranice okolitých štátov.20 

V roku 1937 dosahovalo množstvo ročnej ťažby čierneho uhlia na Slovensku úroveň 

105 098 ton. Po hraničných zmenách došlo k strate jediných väčších čiernouhoľných baní 

s názvom Čakanovské kamenouhoľné bane úč. spol. v Radzovciach, ktoré sa nachádzali v 

lučeneckom okrese, a tak klesla ťažba na nulu. Opačná situácia nastala v tejto časti republiky 

v prípade hnedého uhlia, kde nedošlo k strate baní a ani k poklesu produkcie. Tá činila v roku 

1937 celkovo 732 931 ton.21 Celková nevyťažená zásoba hnedého uhlia Slovenska bola 

odhadovaná na 286 miliónov ton, čo predstavovalo takmer 10,6 % celkových štátnych 

uhoľných zásob.22 

Celá republika začala pociťovať nedostatok tejto suroviny, a to najmä kvôli 

odstúpeniu na uhlie bohatých paniev v Čechách, na Morave a Sliezsku. Kalamitná situácia 

nastala hlavne v prípade hnedého uhlia. Záborom v roku 1938 došlo k strate oblastí, na 

ktorých území sa v roku 1937 z celkovej produkcie Československa činiacej 17 896 359 ton 

vyťažilo až 16 682 041 ton tejto suroviny, čo znamenalo úbytok o 93 % (pozri tabuľka č. 1).23 

Vzhľadom na to, že na Slovensku nedošlo k úbytku hnedouhoľných baní, začal pomerne 

prudko rásť význam hlavného banského závodu v Handlovej, ktorému odpadla konkurencia. 

Došlo v ňom k rozsiahlym investíciám a v roku 1939 nastal nárast ťažby o 40 000 ton.24 

Význam týchto baní dokladá aj korešpondencia spoločnosti Explosia v Prahe s 

Ministerstvom průmyslu, obchodu a živností a so Spolkem pro chemickou a hutní výrobu v 

Ústí nad Labem, ktorý vlastnil handlovské závody. Explosia žiadala aspoň dočasne o dodávky 

uhlia z Handlovej na pokrytie spotreby pre vlastnú strategickú továreň na výrobu výbušnín v 

                                                 
19 NAP, f. Ministerstvo financí (ďalej len MF), šk. 128, č. dok. 1770, Daň z vodní síly; návrh na zrušení, 14. nov. 
1938, s. 1. Hodnota vyťaženého čierneho uhlia v roku 1937 dosiala v Čechách úroveň 308 mil. Kč, na Morave 
a Sliezsku 1 343 mil. Kč a na Slovensku 8,5 mil. Kč. V prípade hnedého uhlia to bolo 857 mil. Kč v Čechách, 
15 mil. Kč na Morave a Sliezsku a 64,3 mil. Kč na Slovensku. Pozri Hornická a hutnická výroba v novém 
Česko-Slovensku. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. I., č. 11-12, s. 358. 
20 Slovenský priemysel roku 1939. Turčiansky sv. Martin : Ústredné združenie slovenského priemyslu, 1940, s. 92. 
21 Hornická a hutnická výroba v novém Česko-Slovensku. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. I., č. 11-12, s. 359-
360. a Slovenský, ref. 16, s. 18. 
22 SNA v BA, f. MH, šk. 9, č. dok. 801, Správa o projektoch vodných elektrární na Slovensku s ohľadom 
na zmenené pomery hospodárske v Česko-Slovensku, 15. dec. 1938, s. 6. 
23 Hornická a hutnická výroba v novém Česko-Slovensku. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. I., č. 11-12, s. 360. 
Takisto došlo k výraznému poklesu ťažby čierneho uhlia, ako aj výrobe koksu, čierno a hnedouhoľných brikiet. 
Pozri tabuľka č. 1. 
24 Slovenský, ref. 20, s. 12. 
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Semtíne pri Pardubiciach. Potrebná palivová surovina bola nakoniec, vyplývajúc zo 

stanoviska ministerstva v dokumentoch, pre danú spoločnosť zabezpečená.25 

Ani zvýšením ťažobnej kapacity handlovských závodov nemohlo dôjsť k uspokojeniu 

dopytu na Slovensku a už vôbec nie v celej republike. Preto bolo Československo odkázané 

na dovoz tejto komodity.26 Navyše odstúpenie uhoľných oblastí v českých krajinách 

nespôsobilo len nedostatok tejto suroviny cennej pre hospodárstvo, ale aj zvýšenie 

nezamestnanosti ako na západe krajiny, tak aj na Slovensku. Mnoho slovenských banských 

robotníkov totiž bolo zamestnaných práve v baniach, ktoré boli odstúpené Poľsku 

a Nemecku.27 

 
Elektrárenstvo 
 

Teritoriálne zmeny z roku 1938 spôsobili negatívny zásah do priemyselného odvetvia 

elektrárenstva, ktoré bolo kľúčové pre fungovanie hospodárstva ako celku.28 Viedenské 

arbitrážne rozhodnutie (v menšej miere i Nemecký a Poľský zábor) sa priamo dotklo štyroch 

z piatich elektrárenských spoločností podporovaných štátom. Tieto pokrývali celé územie 

Slovenska a boli zodpovedné za elektrifikáciu pridelených oblastí. Menovite išlo o Spojené 

elektrárne severozápadného Slovenska spolu so Západoslovenskými, Stredoslovenskými, 

Južnoslovenskými a Východoslovenskými elektrárňami. 

Celkovo bola najslabšie zasiahnutá prvá spomínaná spoločnosť so sídlom v Žiline, 

ktorej oblasť pôsobnosti za zmenšila len o 19 obcí na Orave a Kysuciach. Životaschopnosť 

spoločnosti nebola narušená, čo bolo v ostrom kontraste so zvyšnými štyrmi. Tie mali veľké 

ťažkosti s vlastnou reorganizáciou po zmene hraníc, ako aj s vyjednávaním najmä 

s maďarskou stranou ohľadom dodávok energie a majetkoprávnych záležitostí. 

Na hraničné úpravy najviac doplatili Južnoslovenské elektrárne, keďže došli o dve 

tretiny vlastného územia, na ktorom sa nachádzalo až 135 z 191 z veľkoodberateľov a 11 216 

z 19 888 maloodberateľov. Spoločnosť zároveň prišla o svoje sídlo a strategickú štátnu 

elektráreň v Komárne, a preto musela byť jej oblasť zásobovaná elektrickou energiou 

zo Západoslovenských elektrární, z elektrárne v Handlovej a využitá bola i spomínaná 

elektráreň v Komárne, ktorá pripadla Maďarsku. 
                                                 
25 NAP, f. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností (ďalej len MPOŽ), šk. 1123, č. dok. 111235, Explosia, čsl. 
akciová továrna na látky výbušné. Opatření za účelem zajištění uhlí pro provoz závodů v Semtíně, okt. až nov. 
1938, passim. 
26 Slovenský, ref. 20, s. 78. 
27 SNA v BA, f. MH, šk. 4, č. dok. 245, Výkaz nezamestnanosti na Slovensku ku dňu 30. november 1938 – 
Situačná správa, 7. jan. 1939, s. 2. 
28 Pre zjednodušenie a väčšiu prehľadnosť som elektrárenstvo nezaradil do časti štúdie o úbytkoch v priemysle 
napriek tomu, že v odvetvovej štruktúre hospodárstva patrí elektrárenstvo pod priemysel. 
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Ostatné elektrárenské spoločnosti boli zasiahnuté tiež veľmi ťažko, pričom došlo 

k strate miest a obcí s koncentrovaným odberom, ako aj výrobných centier elektrickej energie 

akým bolo napríklad mesto Košice. Tým došlo k poškodeniu hospodárstva a k vyrazenému 

narušeniu procesu elektrifikácie na Slovensku.29 

 
III. Dopravná infraštruktúra 
 
Železničná sieť 
 

Ďalšou oblasťou negatívne zasiahnutou zmenou hraníc bola dopravná infraštruktúra 

krajiny, v rámci ktorej bola závažne narušená železničná, cestná, riečna a letecká doprava. 

Na Slovensku a Podkarpatskej Rusi mala železničná sieť v období pred Viedenskou 

arbitrážou celkovú dĺžku 3 969 km. Po územných zmenách došlo k strate 1 110 km z celkovej 

dĺžky tratí, čo v percentuálnom vyčíslení znamenalo úbytok o 28 % oproti pôvodnému 

stavu.30 Samotné Slovensko pri tom prišlo približne o 930 km železníc.31 Sumár 

celorepublikových strát predstavoval až 4 758 km, čo znamenalo 35,1 % z celkovej dĺžky 

železničnej siete.32 

Takmer všetky významné trate boli spretŕhané a niektoré dokonca kompletne skončili 

v zábore. Katastrofálna situácia bola v rámci dvoch najvýznamnejších železníc 

Československa. Magistrála na trase Praha – Žilina – Jasini prechádzala cez odstúpené oblasti 

osemkrát a trať vedúca z hlavného mesta republiky do hlavného mesta Slovenska prechádzala 

cez územia iného štátu až deväťkrát. Takto držali okolité štáty republiku v „šachu“, keďže 

mohli zakázať prejazd cez ich územie.33 

Stratou celých úsekov železníc ako napríklad Lučenec – Plešivec – Rožňava, Čeklís – 

Nové Zámky – Levice či Kostoľany nad Hornádom – Slanec došlo k prerušeniu spojenia 

jednotlivých regiónov Slovenska medzi sebou navzájom, čo malo za následok okrem iného aj 

vážne hospodárske škody. Zároveň bolo pre mnoho priemyselných závodov problematické 

výrazné narušenie železničnej siete s Podkarpatskou Rusou.34 Sťaženie prístupu 

k najvýchodnejšej časti republiky spôsobilo komplikácie napríklad chemickej spoločnosti 

                                                 
29 SABOL, Miroslav. Dopad Viedenskej arbitráže na poľnohospodárstvo, priemysel a infraštruktúru na južnom 
Slovensku. In MITÁČ, Ján (ed.). Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945. Bratislava : Ústav pamäti 
národa, 2004, s. 225-228; SABOL, Miroslav. Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 
1938 – 1948. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. s. 43-46. 
30 Slovenský, ref. 20, s. 99. 
31 FALTUS, ref. 7, s 314. 
32 OLŠOVSKÝ, Rudolf et al. Přehled hospodářského vývoje Československa v letech 1918 – 1945. Praha : Státní 
nakladatelství politické literatury, 1963. s. 491. 
33 FALTUS, ref. 7, s. 314; OLŠOVSKÝ, ref. 32, s. 491. 
34 Slovenský, ref. 20, s. 100. 
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s názvom Firma Lučobný priemysel Dr. Blasberg v Likieri, ktorá získavala svoju základnú 

surovinu (drevnú hmotu) hlavne z lesov Podkarpatskej Rusi. Po prerušení spojenia došla 

firma o túto dodávateľskú oblasť, a tak sa musela obrátiť so žiadosťou o pomoc na príslušné 

úrady.35 Nešlo o ojedinelý prípad, takto bola postihnutá výroba väčšiny závodov. 

Straty sa netýkali len samotných úsekov tratí, keďže štát musel celkovo prenechať 

Nemecku 154 motorových a 887 parných lokomotív spolu s 29 000 železničných vagónov. 

Maďarsko získalo 282 lokomotív, 51 motorových strojov a 5 000 železničných vagónov.36 

Za povšimnutie stoja aj zmeny v železničnej preprave tovaru a materiálu rôzneho 

druhu. Kým od začiatku roku 1937 do konca septembra 1938 bol na slovenských 

a podkarpatskoruských tratiach najslabší mesiac prepravy január roku 1937 s počtom 64 000 

naložených vagónov, tak po záboroch došlo k postupnému poklesu a v decembri 1938 bolo 

vypravených len 32 000 vagónov s materiálom, respektíve tovarom. V medziročných 

minimách to predstavovalo pokles až o 50 % (pozri graf č. 1).37 

Československé štátne dráhy sa snažili narušenú železničnú dopravu okamžite 

nahradiť posilnením nákladnej automobilovej i osobnej autobusovej prepravy. Významným 

nástrojom na znovuoživenie vlakovej dopravy ako aj obnovenie spojenia so závodmi 

a obyvateľstvom v izolovaných regiónoch boli tzv. peážne dohody.38 Tie sa uzatvárali veľmi 

ťažko, pričom pre Slovensko boli zásadné práve tie s Maďarskom. Napríklad jednania 

o peážnej preprave cez významný železničný uzol Košice boli po prieťahoch úspešne 

ukončené začiatkom roku 1939. Samotná doprava cez spomínané mesto sa pritom začala až 

vo februári toho istého roku.39 

 
Cestná doprava 
 

K narušeniu významných tepien došlo aj v cestnej doprave, ktoré spojovali Bratislavu 

s Brnom, Žilinu s Ostravou či Trnavu s Nitrou. Okrem samotných ciest za hraničnou čiarou 

                                                 
35 SNA v BA, f. MH, šk. 230, č. dok. 91, Dr. Blasberg a spol., Lúčobný priemysel, kom. spol., Likier – predaj 
paliva, 29. okt. 1938 – 12. feb.1939. Úryvok z pôvodného archívneho dokumentu: „Firma Lučobný priemysel 
Dr. Blasberg a spol. komanditná spoločnosť v Likieri si sťažuje na ťažkosti v zásobovaní bukovým palivovým 
drevom. Doteraz získavala túto surovinu až z Podkarpatskej Ukrajiny zo súkromných lesov, čo teraz pre 
prerušené spojenie tiež už nie je možné.“ 
36 OLŠOVSKÝ, ref. 32, s. 491. 
37 Slovenský, ref. 20, s. 98. Merná jednotka „vagón“ je ekvivalentná 10 000 kilogramom. 
38 SABOL, ref. 29, s. 228. Peážna doprava je „doprava medzi dvoma miestami na území toho istého štátu, 
v ktorej časť dopravnej cesty (v tomto prípade železničnej trate) vedie po území cudzieho štátu“. Pozri ŠALING, 
Samo a spol. Slovník cudzích slov. Prešov : SAMO, 2005. s. 493. 
39 SABOL, ref. 29, s. 228-229. 
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skončili významné dopravné uzly ako napríklad Košice a Užhorod, ktoré boli pre východ 

krajiny životne dôležité.40 

Zároveň prišlo Československo o 30,9 % všetkých motorových vozidiel. 

K 31. augustu 1938 bolo v republike evidovaných celkovo 223 673 motorových vozidiel 

všetkých druhov, pričom strata po všetkých záboroch v roku 1938 činila 69 222 kusov. 

Z celkových 23 768 motorových vozidiel prišlo Slovensko o 6 763, čo predstavovalo pokles 

o 28,4 %.41 

Reakciou predstaviteľov autonómnej vlády a neskôr aj vlády Slovenského štátu 

na daný stav bola snaha o realizovanie plánov výstavby ciest ešte spred roku 1938, čo sa 

darilo len čiastočne vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov. Napríklad medzi rokmi 

1939 až 1943 bolo vystavaných na Slovensku 280 km nových štátnych ciest so stavebným 

nákladom 0,805 mld. Ks. Napriek všetkým problémom mali územné zmeny pozitívny dosah 

na rozvoj autobusovej dopravy. V roku 1942 bolo takouto formou prepravených na Slovensku 

8,3 milióna pasažierov, čo predstavovalo nárast takmer o 6 miliónov cestujúcich oproti stavu 

z roku 1938.42 

 
Lodná doprava 
 

Nová situácia sa prejavila i v lodnej doprave, a to obzvlášť pri preklade tovaru 

na Dunaji. V zábore skončilo významné prístavné prekladisko v Komárne a to najväčšie 

v Bratislave zaznamenalo dočasný pokles prekladu tovaru v roku 1938 úhrnne o 109 000 ton, 

teda o 12,3 % menej než tomu bolo v roku 1937, kedy celková bilancia predstavovala 886 000 

ton. Toto zníženie množstva prekladu bolo spôsobené nevykonávaním obchodných aktivít 

prístavu v priebehu mobilizácie a neskôr aj kvôli evakuácii obyvateľstva, ktoré pochádzalo 

zo zabratých území. Už v roku 1939 nastalo rekordné zvýšenie objemu prekladu v Bratislave 

o zhruba 30,2 % oproti stavu z roku 1938 na úroveň 1 012 000 ton, čo bolo zapríčinené nielen 

presunutím veľkej časti kapacít z Komárna, ale najmä zvýšením intenzity prúdenia tovaru 

po Dunaji z oblasti Balkánu do nacistického Nemecka.43 

Práve v hospodárskych plánoch „ríše“ mal bratislavský prístav zohrávať zásadnú 

úlohu pri dovoze rôznych komodít. Do konca roku 1938 prechádzali prístavom najmä lode 

s obilninami z Maďarska a Balkánu, no následne sa zvýšil podiel prepravovaných 

                                                 
40 FALTUS, ref. 7, s. 314; OLŠOVSKÝ, ref. 32, s. 491. 
41 Podľa druhu vozidiel sú úbytky podrobnejšie rozpísané v tabuľke s názvom Stav motorových vozidiel 
k 31. VIII. 1938. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. II., č. 3, s. 59. 
42 SABOL, ref. 29, s. 229. 
43 Slovenský, ref. 20, s. 103. 
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minerálnych olejov tankermi z Rumunska, a to z celkovo 84 000 ton v spomínanom roku 

na 140 000 ton v roku 1939. Uprednostnenie prepravy surovín po rieke Dunaj bolo logickým 

riešením vzhľadom na nedostatočne rozvinutú železničnú a cestnú sieť na Balkáne.44 

 
Letecká doprava 
 

V systéme dopravy predstavovalo „najmladšiu“ zložku letectvo, pre ktoré mali 

udalosti z roku 1938 zásadný význam. Po hraničných zmenách došlo k strate medzinárodných 

letísk v Košiciach a Užhorode, pričom české krajiny stratili tie v Karlových Varoch, Liberci 

a v Mariánskych Lázních. Bezprostrednou reakciou na daný stav bolo vybudovanie letištných 

staníc v Slatinských Doloch a v Spišskej Novej Vsi.45 

Ďalší míľnik predstavoval 15. marec 1939, kedy došlo k  úplnému zastaveniu leteckej 

prepravy civilných osôb, a 26. apríl 1939, keď nemeckí predstavitelia nariadili uzavretie 

vzdušného priestoru nad územím Protektorátu Čechy a Morava i nad Slovenskom. Po zrušení 

tohto nariadenia mohli na letiskách bývalej republiky vykonávať civilnú prepravu už len 

lietadlá spoločnosti Deutsche Lufthansa. Obrovský prepad je zreteľný z celkových dát 

v civilnej preprave. Kým v roku 1937 prešlo cez letiská na Slovenku 9 091 cestujúcich, ktorí 

nalietali úhrnne 564 430 km, tak o dva roky neskôr to bolo len 204 pasažierov a 19 060 km. 

Nové maximum po zániku republiky bolo dosiahnuté v roku 1943 na úrovni 911 osôb, ktoré 

celkovo nalietali 42 797 km, pričom v roku 1944 došlo k opätovnému zastaveniu civilnej 

leteckej prepravy (pozri tabuľka č. 2).46 

 
IV. Vybrané druhy pôd, poľnohospodárstvo a priemysel 
 
Vybrané druhy pôd a poľnohospodárstvo 
 

Územné zmeny spôsobili v českých krajinách veľké problémy nielen v rámci 

poľnohospodárstva, ale keďže v zábore skončili priemyselne silné oblasti a závody, tak nastal 

                                                 
44 SABOL, Miroslav. Dejiny dopravy na Slovensku 1938 – 1948 (1950). Bratislava : VEDA, vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, 2015. s. 185 a 210. Prístav v Bratislave bol pritom jeden z najväčších 
a najmodernejších na Dunaji s výborným technickým zázemím. Skladiská sa rozprestierali na ploche 37 000 m2 
a železničná trať v samotnom areáli mala 36 km. Okrem sacích zariadení na obilie a 14 žeriavov na preklad, sa 
v prístave nachádzalo aj 27 nádrží na minerálne oleje s celkovým objemom 10 500 m3. V prípade potreby boli 
dispozícii i 4 čerpacie stanice, ktoré boli používané pri transporte minerálnych olejov priamo do neďalekej 
rafinérie Apollo. Pozri tamže, s. 185. 
45 Tamže, s. 222-223. „Slatinské Doly“ bolo dobové označenie pre dnešné Solotvyno na ukrajinsko-rumunskej 
hranici. Celkovo skončilo za hranicami až 10 letísk všetkých typov. Pozri MIČKO, Peter. Hospodárske 
problémy a podnikové špecifiká vybraných regiónov stredného Slovenska v rokoch 1918 – 1938. In MIČKO, 
Peter a kol. (ed.). Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1918 – 1939. Banská Bystrica : Ústav vedy 
a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2008, s. 161. 
46 SABOL, ref. 44, s. 224 a 230. 
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výrazný pokles priemyselného potenciálu. Naproti tomu na Slovensku došlo zabratím 

úrodných južných území k postihnutiu najmä poľnohospodárstva. 

Pokiaľ vezmeme do úvahy vybrané druhy pôd, ktoré som zvolil na základe ich 

kľúčového významu pre hospodárstvo a obživu, tak najväčšie percentuálne úbytky 

v celoštátnom meradle zaznamenali vinice až 59,7 % a najmenšie straty mali rybníky na chov 

rýb s hodnotou 18,7 % (pozri tabuľka č. 3).47 

Pre vtedajší štát malo veľký hospodársky význam lesné bohatstvo.48 Úbytok lesných 

pôd neznamenal pre slovenskú časť republiky až tak závažné komplikácie, pretože došlo 

k poklesu „len“ o 10,6 % z ich celkovej rozlohy. Obrovský problém znamenala strata práve 

pohraničných oblastí českých krajín, kde sa nachádzalo až 42,4 % lesov o výmere 997 316 

ha.49 Tieto hodnoty nevystihujú celkovo rozsah škôd z kvalitatívneho hľadiska, keďže 

na zabraných plochách v krajinách na západe štátu rástli hodnotné vysoké porasty ako najmä 

smrek, jedľa a borovica, pričom zvyšok územia bol posiaty prevažne menej kvalitnými 

drevinami stredného vzrastu.50 

Negatívny dopad na poľnohospodársku štruktúru a produkciu mnohých plodín 

nevyhnutných pre zásobovanie obyvateľstva predstavoval úbytok ornej pôdy, ktorý ako 

v českých krajinách, tak rovnako na Slovensku dosiahol hodnoty 32,6 %.51 Rozdiel bol v tom, 

že kým na zabratom území Nemeckom sa nachádzali hlavne menej úrodné oblasti s nižšími 

hektárovými výnosmi ako v neodstúpenom vnútrozemí, Maďarsko tak získalo najúrodnejšie 

oblasti republiky s vysokými hektárovými výnosmi, ktoré ležali práve na juhu a juhovýchode 

krajiny. Zovšeobecnením sa dá konštatovať, že percentuálny pokles produkcie v rastlinnej 

výrobe bol na Slovensku celkovo obvykle vyšší ako straty osevných plôch. Na západe 

Československa tomu bolo naopak.52 Tento fakt je zrejmý z tabuľky č. 4, v ktorej sú 

zaznamenané straty osevných plôch v hektároch a ich výnosov v metrických centoch. Na 

základe týchto dát možno povedať, že na Slovensku došlo k výraznému poklesu produkčných 

možností najmä pšenice, žita, jačmeňa, kukurice, strukovín (hrachu, sóje, jedlej fazule 

                                                 
47 Kultury roku 1938 v původních a nových hranicích republiky. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. I., č. 11-12, 
s. III. 
48 Drevná hmota z lesov sa používala nielen ako palivo či stavebnina, ale bola tiež hlavnou surovinou pre mnohé 
továrne. 
49 Statistický, ref. 47, s. III. 
50 OLŠOVSKÝ, ref. 32, s. 490. 
51 Statistický, ref. 47, s. III. 
52 OLŠOVSKÝ, ref. 32, s. 489. Odlišná úroveň produkcie bola spôsobená rozličnými faktormi ako klimatické 
podmienky, kvalita pôdy, rozdielny stupeň intenzity produkcie a pod. Pozri tamže, s. 489. 
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a šošovice), zemiakov, papriky, višní, marhúľ, broskýň, tabaku, chmeľu, cukrovej a kŕmnej 

repy, ďateliny a pod.53 

V oblasti živočíšnej výroby z tabuľky č. 5 vyplýva, že poklesy stavov hospodárskych 

zvierat po zábore boli na Slovensku v percentuálnej miere nižšie ako poklesy v českých 

krajinách s výnimkou ošípaných. Pritom najväčší extrém predstavovala Podkarpatská Rus, 

kde síce boli straty ošípaných percentuálne najväčšie v porovnaní s jednotlivými krajinami 

republiky, ale v ostatných druhoch hospodárskych zvierat boli najnižšie. To znamená, že ich 

úbytky boli na Slovensku percentuálne vyššie ako tie územné, pričom na západe republiky 

boli tieto straty v podstate vyrovnané.54 

 
Priemysel 
 

V prípade priemyslu sa nachádzalo Slovensko v relatívne lepšej situácii, keďže v tejto 

oblasti došlo k výrazne menším percentuálnym stratám než tomu bolo vo zvyšku republiky. 

Vychádzajúc zo sčítania väčších živnostenských závodov z roku 1930 prišla Podkarpatská 

Rus o závody, v ktorých pôsobilo 33,8 %, Morava a Sliezsko o 38,9 % a Čechy dokonca 

o 47,6 % v povolaní činných v priemysle danej krajiny Československa. Naproti tomu 

v odstúpených závodoch Slovenska pracovalo „len“ 19,5 % z celkového počtu v povolaní 

činných v priemysle na Slovensku, pričom celorepublikové hodnoty boli na úrovni 42,78 %. 

V celoštátnom sumárnom vyčíslení to predstavovalo odstúpenie 10 147 priemyselných 

závodov, ktoré celkovo zamestnávali 555 836 osôb.55 

                                                 
53 Plochy osevu roku 1938 v původních i nových hranicích republiky a Sklizeň obilnin, luštěnin a polní i luční 
píce r. 1938 v původních i nových hranicích západních zemí republiky a Slovenska. In Statistický zpravodaj, 
1939, roč. I., č. 11-12, s. II a III. 
54 Ako komparačné východisko k dátam po zábore poslúžil stav dobytka z 1. januára 1938. Pozri Hospodářské 
zvířectvo podle stavu 1. ledna 1938. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. I., č. 11-12, s. IV. Pri porovnaní strát 
ošípaných treba dodať, že v jednotlivých krajinách sa nachádzali rozličné úžitkové typy. V českých krajinách sa 
vyskytovali hlavne ošípané mäsového úžitkového typu – označované termínom „masná prasata“, pričom 
na Slovensku sa jednalo zväčša o typy chované kvôli ich tuku, ako zdroj bravčovej masti – označované 
termínom „sádelná prasata“. Pozri Hospodářské zvířectvo podle stavu 1. ledna 1938. In Statistický zpravodaj, 
1939, roč. I., č. 11-12, s. 352. 
55 Průmysl a vnitřní obchod. Větší průmyslové závody v Česko-Slovensku ve světle územních změn. 
In Statistický zpravodaj, 1939, roč. II.,  č. 1-2, s. 13-15. Informácie o konkrétnych skupinách priemyslu a ich 
stratách v rámci jednotlivých krajín republiky sú podrobnejšie rozpísané v tabuľke s názvom Průmysl v bývalém 
a nynějším území Česko-Slovenska podle dat ze sčítání závodú z r. 1930 (s.13). Pre zjednodušenie sú v štúdii 
uvádzané porovnania strát medzi krajinami republiky len na základe kritéria v povolaní činných, ktorí pôsobili 
v priemysle na zabratom území. Komparovať by sa dalo taktiež na báze straty čisto len počtu závodov či ich 
výroby. Do kategórie „väčší živnostenský závod“ boli v sčítaní zahrnuté najmä závody skutočne priemyselného 
charakteru, ktoré spĺňali určité kritéria, týkajúce sa zväčša minimálneho počtu v povolaní činných. Zároveň časť 
z nich bola posudzovaná len na základe pohonných síl, pričom do spomínanej kategórie sa dostali niektoré 
výrobné odbory so všetkými ich závodmi bez ohľadu na minimálny počet v povolaní činných. Treba podotknúť, 
že počet osôb pôsobiacich vo „väčších priemyselných závodoch“ v roku 1930 bol na úrovni 1 299 280, 
čo predstavovalo o niečo viac ako 50 % z celkového počtu v povolaní činných vo všetkých priemyselných 
odvetviach bez rozdielu. K takémuto zjednodušeniu mohlo dôjsť pravdepodobne kvôli nedostatku presných dát 
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Percentuálny úbytok výrobných kapacít v celoštátnom meradle vo väčšine 

priemyselných odvetví prevyšoval percentuálne straty v nich činného obyvateľstva. Rudolf 

Olšovský to vo svojej publikácii odvodňuje tým, že došlo k odstúpeniu „väčšinou 

priemyslovo vyvinutých krajov s množstvom veľkých závodov“.56 

V českých krajinách boli najväčšie straty v banskom, sklárskom, textilnom 

a papierenskom odvetví, pričom najmenšie úbytky boli v priemysle spracovania kovov, gumy, 

azbestu, v polygrafii a potravinárstve. Na Slovensku utrpela najviac výroba produktov z gumy 

a to stratou jediného závodu Matador v Petržalke. Územné zmeny sa citeľne dotkli 

potravinárskeho odvetvia, kde nastal pokles o 35,5 %.57 V rámci neho boli zasiahnuté 

obzvlášť mlynárstvo, produkcia tabaku a cukru. Odstúpenie väčších závodov a s ním 

súvisiace straty v povolaní činných bolo markantné aj v kožiarstve a v priemysle kameňov 

a zemín, kde zhodne išlo o pokles na úrovni 26,1 %. Najmenšie percentuálne úbytky nastali 

v rámci významnejších odvetví v sklárskom (1,4 %), v drevárskom (6,1 %) a zhodne 

v textilnom i v chemickom priemysle (7,1 %).58 

Za hraničnou čiarou takto ostali celé priemyselné centrá a oblasti s mnohými závodmi. 

K najvýznamnejším stratám v potravinárstve patrili cukrovary v Dioseku,59 Šuranoch 

a Oroske,60 pivovar a továreň na kávoviny v Košiciach, škrobáreň v Parkani,61 konzerváreň 

a produkcia paradajkového pretlaku v Dioseku. V zábore skončili taktiež antimónová ťažba 

v Čučme, železorudné bane v Rožňave, Drnave a v Bani Lucia, ako aj tie na čierne uhlie 

v Radzovciach a na magnezit pri Jelšave a Košiciach. Na novom území sa ocitol významný 

závod vo Fiľakove, výroba kovových hadíc v Petržalke i zlievareň a lodenica v Komárne, 

ktoré patrili do kovospracujúceho priemyslu. V ostatných odvetviach išlo napríklad 

o celulózku v Gemerskej Hôrke či o veľký Baťov garbiarsky závod v Nových Zámkoch, 

kde sa nachádzala aj menšia textilná továreň na spracovanie ľanu a konope.62 

Celkovo teda prišlo Slovensko v roku 1938 o väčšie závody, berúc do úvahy dáta 

z roku 1930, v ktorých pôsobilo 19 983 z pôvodných 102 442 osôb, čo v percentuálnom 

vyjadrení znamenalo stratu spomínaných približne 19,5 % (pozri tabuľka č. 6). Kvôli nižším 

                                                                                                                                                         
o evidencii a stratách menších výrob, ale najmä kvôli tomu, že veľké závody mali dominantný podiel 
na priemyselnej produkcii. Pozri tamže, s. 11-13. 
56 OLŠOVSKÝ, ref. 32, s. 488. 
57 Průmysl v bývalém a nynějším území Česko-Slovenska podle dat ze sčítání závodú z r. 1930. In Statistický 
zpravodaj, 1939, roč. II., č. 1-2, s. 13. Dáta k úbytkom z najvýchodnejšej časti republiky neudávam, keďže 
priemyselný potenciál Podkarpatskej Rusi bol zanedbateľný. 
58 SNA v BA, f. MH, šk. 33, č. dok. 1 515, Robotníci na Slovensku – štatistika, s. 1. 
59 „Diosek“ bol dobový názov dnešného Sládkovičova. 
60 „Oroska“ bolo dobové označenie pre dnešný Pohronský Ruskov. 
61 „Parkan“ bolo v minulosti označenie pre mesto, ktoré sa dnes nazýva Štúrovo. 
62 Slovenský, ref. 16, s. 15-18. 
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úbytkom ako v ostatných častiach republiky vzrástol podiel Slovenska na základe kritéria 

v povolaní činných na priemyselnom potenciáli zo 7,9 % na 11,1 %.63 Aj napriek menším 

stratám došlo závažnému narušeniu štruktúry priemyslu na slovenskom území a k strate 

podstatnej časti trhov, na ktoré boli jednotlivé závody orientované. 

Na základe vyššie uvedených úhrnných dát by sa mohlo zdať, že niektoré odvetvia ako 

sklárstvo, drevárstvo, chémia a pod. boli v porovnaní s ostatnými zasiahnuté len minimálne. 

V skutočnosti úbytky závodov nemusia úplne vystihovať situáciu, v akej sa jednotlivé 

odvetvia nachádzali. Typický príklad predstavoval chemický priemysel, ktorý bol prepojený 

s ostatnými odvetviami, pričom od nich získaval svoje základné suroviny a zároveň im 

poskytoval svoje hotové produkty. Takto spôsobili negatívne dopady záborov na ostatné 

druhy výrob a samotné zmenšenie územia problémy chemickému priemyslu, keďže došlo 

k zníženiu jeho surovinových, zásobovacích, produkčných i odbytových možností. 

V mnohých veľkých závodoch ako Matador bola zavedená modernizácia, 

automatizácia a racionalizácia, ktorá mala za následok vyššiu produktivitu práce než mali 

niektoré závody iných odvetví. Preto aj pri menších úbytkoch závodov mohli byť tieto dopady 

na daný výrobný odbor mimoriadne ťažké. 

Celkovo so sebou priniesli územné zmeny narušenie štruktúry hospodárstva. Kým 

k 1. decembru 1930 pracovalo poľnohospodárstve 34,64 % z úhrnného počtu obyvateľstva 

Českoslovenka, tak podľa správy Ústredne československých obchodných a živnostenských 

komôr z 9. novembra 1938 sa toto číslo po záboroch zvýšilo na 37,60 %. V priemysle naopak 

došlo k poklesu z pôvodných 34,94 na 32,07 %. Takto sa upravil i pomer 

v poľnohospodárstve činných obyvateľov k tým v priemysle z pôvodného približne 50:50 

k novému pomeru 53,97:46,03. Treba zdôrazniť, že pri vypočítaní nového pomeru sa narábalo 

len s odhadmi. V samotnej správe sa uvádza, že zvýšenie podielu ľudskej sily 

v poľnohospodárstve voči priemyslu nemohlo byť pravdepodobne natoľko značné. Dáta 

z 1. decembra 1930 totiž neboli aktuálne, pričom sa dalo predpokladať, že do roku 1938 sa 

znížilo percento v poľnohospodárstve pracujúceho obyvateľstva. Naviac dochádzalo 

k spätnému návratu osôb z odstúpených území, ktoré zväčša nepôsobili v agrárnej oblasti.64 

 
 
 
 
 
 
                                                 
63 MH, ref. 58, s. 1. 
64 SNA v BA, f. MH, šk. 385, č. dok. 157 951, Druhá informace o hospodářské struktuře ČSR, 9. nov. 1938, s. 1-2. 
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Prílohy 
 
Mapa č. 1 

Územné zmeny v rokoch 1938 a 1939:65 

 

 
 
                                                 
65 GURŇÁK, Daniel. Dejepisný atlas. Štáty v premenách storočí. Modra : MAPA Slovakia Plus, 2006. s. 35. 
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Tabuľka č. 1 

Prehľad ťažby a výroby v Československu pred záborom a po ňom na základe 
východiskových dát z roku 1937:66 
 
Ťažba a výroba 
v tonách Čierne uhlie Hnedé uhlie 

Koks čierno-
uhoľný 

Brikety čierno-
uhoľné  

Brikety hnedo-
uhoľné 

Čechy: 
Pred záborom 3 300 638 16 779 135 0 0 264 482 
Územie odstúpené 992 180 16 681 631 0 0 264 482 
Nové územie 2 308 458 97 504 0 0 0 

Morava a Sliezsko: 
Pred záborom 13 371 783 382 953 3 279 864 459 680 0 
Územie odstúpené 8 085 918 410 1 156 064 109 360 0 
Nové územie 5 285 865 382 543 2 123 800 350 320 0 

Slovensko: 
Pred záborom 105 098 732 931 0 0 0 
Územie odstúpené 105 098 0 0 0 0 
Nové územie 0 732 931 0 0 0 

Podkarpatská Rus: 
Pred záborom 0 340 0 0 0 
Územie odstúpené 0 0 0 0 0 
Nové územie 0 340 0 0 0 

Celá republika: 
Pred záborom 16 777 519 17 896 359 3 279 864 459 680 264 482 
Územie odstúpené 9 183 196 16 682 041 1 156 064 109 360 264 482 
Nové územie 7 594 323 1 213 318 2 123 800 350 320 0 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
66 Hornická a hutnická výroba v novém Česko-Slovensku. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. I., č. 11-12, s. 360. 
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Graf č. 1 

Úhrnný počet naložených vagónov materiálom a tovarom v tisícoch na tratiach na Slovensku 
a v Podkarpatskej Rusi v jednotlivých mesiacoch roku 1937 a 1938:67 
 

 
 
 
 
Tabuľka č. 2 

Počet prepravených cestujúcich a nalietaných km na Slovensku v osobnej leteckej preprave 
od roku 1939 do roku 1944:68 
 

Rok  Počet cestujúcich  Počet nalietaných km 

1939 204 19 060 

1940 307 10 088 

1941 277 6 240 

1942 394 8 840 

1943 911 42 797 

1944  –   –  

 

 

 

 

                                                 
67 Slovenský, ref. 20, s. 98. 
68 SABOL, ref. 44, s. 230. 
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Tabuľka č. 3 

Výmera vybraných druhov pôd v roku 1938 v pôvodných a pozáborových hraniciach:69 
 

Československo celkovo Čechy, Morava a Sliezsko 
v bývalých hraniciach strata  v bývalých hraniciach strata  Druhy pôd  

v hektároch (ha)  abs. v ha v % v ha  abs. v ha v %
Orná pôda 5 857 239 1 907 227 32,6 3 845 169 1 253 692 32,6
Lúky  1 265 296 426 716 33,7 742 309 333 856 45
Záhrady 103 483 28 366 27,4 74 779 21 396 28,6
Vinice  26 677 15 936 59,7 7 938 5 292 66,7
Pastviny 1 060 882 240 281 22,6 316 105 121 468 38,4
Lesná pôda 4 584 534 1 191 717 26 2 353 107 997 316 42,4
Rybníky  46 481 8 697 18,7 46 103 8 659 18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Statistický zpravodaj, ref. 47, s. III. 

Slovensko Podkarpatská Rus 
v bývalých hraniciach strata  v bývalých hraniciach strata  Druhy pôd  

v ha abs. v ha v % v ha abs. v ha v %
Orná pôda 1 769 612 576 290 32,6 242 458 77 245 31,9
Lúky  377 542 79 229 21 145 445 13 631 9,4
Záhrady 21 755 5 557 25,5 6 949 1 413 20,3
Vinice  14 038 7 298 52 4 701 3 346 71,2
Pastviny 575 882 100 296 17,4 168 895 18 517 11
Lesná pôda 1 644 311 174 741 10,6 587 116 19 660 3,3
Rybníky  338 25 7,4 40 13 32,5
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Tabuľka č. 4 

Produkcia vybraných druhov plodín v roku 1938 v pôvodných a pozáborových hraniciach:70 
 

Stav osevných plôch 

Čechy, Morava a Sliezsko Slovensko 

v bývalých hraniciach  strata  v bývalých hraniciach  strata  
Druhy plodín  

v hektároch (ha)  abs. v ha v % v ha  abs. v ha v % 

Pšenica ozimná 454 536 100 540 22,1 367 967 160 292 43,6

Pšenica jarná 28 387 9 777 34,4 7 894 3 905 49,5

Žito ozimné 753 425 260 781 34,6 211 688 57 128 27

Žito jarné 12 357 9 783 79,2 3 154 767 24,3

Jačmeň ozimný 6 511 1 881 28,9 1 870 1 393 74,5

Jačmeň jarný 362 535 109 492 30,2 285 502 80 602 28,2

Kukurica 14 102 5 402 38,3 114 751 73 427 64

Fazuľa  807  302  37,4  30 882  19 059  61,7

Hrach   8 665 2 338 27  3 565 1 330  37,3

Šošovica 3 893 2 016 51,8  708 193  27,3

Hektárové výnosy z osevných plôch 

Čechy, Morava a Sliezsko Slovensko 

v bývalých hraniciach  strata  v bývalých hraniciach  strata  
Druhy plodín  

v metrických centoch (q)  abs. v q v % v q abs. v q v % 

Pšenica ozimná 10 346 911 2 189 649 21,2 6 623 247 3 008 142 45,4

Pšenica jarná 560 440 184 700 33 111 289 57 027 51,2

Žito ozimné 15 193 002 5 027 690 33,1 3 259 311 885 390 27,2

Žito jarné 176 350 138 029 78,3 37 654 9 491 25,2

Jačmeň ozimný 150 681 41 931 27,8 34 980 27 342 78,2

Jačmeň jarný 8 262 350 2 346 453 28,4 4 808 589 1 482 799 30,8

Kukurica 330 594 125 374 37,9 2 460 588 1 597 728 64,9

Fazuľa  10 205  3 761  36,9  127 603  68 972  54

Hrach  125 344 32 089  25,6  50 268  19 731  39,3

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Sklizeň obilnin, luštěnin a polní i luční píce r. 1938 v původních i nových hranicích západních zemí republiky 
a Slovenska. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. I., č. 11-12, s. III. 
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Tabuľka č. 5 

Hospodárske zvieratstvo podľa stavu z 1. januára 1938 a po územných zmenách:71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71  Hospodářské zvířectvo podle stavu 1. ledna 1938. In Statistický zpravodaj, 1939, roč. I., č. 11-12, s. IV. 

Československo celkovo Čechy, Morava a Sliezsko 
v bývalých hraniciach  strata  v bývalých hraniciach  strata  

Hospodár- 
ske zvieratá 

v kusoch (ks) abs. v ks v % v ks abs. v ks v % 

Tur domáci 4 938 133 1 544 885 31,3 3 520 714 1 209 677 34,4

Ošípané  3 612 166 1 088 178 30,1 2 750 840 801 806 29,1

Ovce  643 530 158 156 24,6 49 255 24 035 48,8

Kozy  1 114 310 380 669 34,2 971 242 358 362 36,9

Slovensko Podkarpatská Rus 
v bývalých hraniciach  strata  v bývalých hraniciach  strata  

Hospodár- 
ske zvieratá 

v ks abs. v ks v % v ks abs. v ks v % 

Tur domáci 1 185 095 287 040 24,2 232 324 48 168 20,7

Ošípané  787 544 258 142 32,8 73 782 28 230 38,3

Ovce  484 431 119 016 24,6 109 844 15 105 13,8

Kozy  116 458 21 043 18,1 26 610 1 264 4,7
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Tabuľka č. 6 

Úbytky v povolaní činných v priemysle v roku 1938 podľa dát zo sčítania väčších závodov 
v roku 1930:72 
 

Slovensko 
v bývalých hraniciach strata Skupiny priemyslu 

činné osoby činné osoby v % 
Baníctvo, koksovne a briketárne 10 952 1 715  15,7  
Priemysel kameňov a zemín 14 807 3 961  26,1  
Sklársky priemysel 2 520 35  1,4  
Kovopriemysel 14 169 2 877  20,3  
Chemický priemysel 3 294 234  7,1  
Textilný priemysel 10 939  771  7,1  
Papierenský priemysel 5 554  544  9,8  
Polygrafický priemysel 1 773  398  22,5  
Kožiarsky priemysel 1 303  340  26,1  
Priemysel gumy a azbestu 955  955  100  
Priemysel drevársky  14 331  875  6,1  
Sústružnícky priemysel 9  0  0  
Kartáčnický priemysel 753  52  6,9  
Priemysel hudobných nástrojov 14  0  0  
Hračkársky priemysel  5  0  0  
Potravinársky priemysel 18 734  6 649  35,5  
Priemysel šatenia a obuvi 1 241  272  21,9  
Plynárne  292  90  30,8  
Samostatné elektrárne 797  215  27  
Priemysel úhrnom  102 4427374  19 983 19,5 

 
 

                                                 
72 SNA, ref. 58, s. 1. 
73 V pôvodnom dokumente je udávaný celkový počet v povolaní činných v priemysle na Slovensku 102 443. 
Po sčítaní jednotlivých odvetví (skupín priemyslu) v tabuľke vychádza hodnota 102 442. 
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články 
––––––––––––––––––––––– 
 
Latinské epigrafické databázy k dejinám staroveku 
 
Urban Kocsis 
 

Zo starovekých čias sa do dnešných dní zachovalo mizivé množstvo pamiatok. 

Antické epigrafické nápisy z tohto dôvodu predstavujú dôležitý zdroj informácií o starovekom 

svete. Ako jeden z mála prameňov môžu poskytnúť informácie o demografii, živote 

obyčajných ľudí, zvykoch, dôležitých udalostiach etc. Na základe týchto poznatkov sme 

schopní čiastočne zrekonštruovať určité aspekty fungovania minulých generácií. Je dôležité 

namietnuť, že tieto vedomosti môžu byť a často aj sú čiastkové a neúplné, preto je potrebná 

určitá miera vedeckého skepticizmu. 

Cieľom príspevku je poskytnúť čitateľovi informácie o možnostiach práce s latinskými 

epigrafickými databázami. Získa tak stručné informácie o najväčších internetových 

databázach a eventualitách vyhľadávania, ktoré mu ponúkajú. Mal by si byť schopný 

vyhľadať si drvivú väčšinu epigrafických nápisov online, nájsť základné informácie, byť 

schopný lokalizovať nápisy v priestore – tým pádom pracovať na regionálnej báze, prípadne 

nájsť bibliografické odkazy pre ďalšie štúdium. Teda používateľ bude vedieť zvoliť 

optimálnu databázu pre vlastný epigrafický výskum. Ďalším cieľom je aj spopularizovanie 

epigrafických prameňov, ktoré môžu slúžiť pri výskume staroveku. Text poukazuje 

i na dostupnosť epigrafických nápisov. 

V teoretickej časti možno nájsť informácie o najväčších a z kvantitatívneho hľadiska 

najvýznamnejších latinských epigrafických databázach spolu s odkazmi na ich internetové 

domény. Na webových stránkach je možné vyhľadať všetky potrebné informácie, prípadne 

kontaktovať správcov stránok. 

Z geografického hľadiska sa ukazuje, že vo výskume latinských epigrafických textov 

má jednoznačnú dominanciu nemecky hovoriaci priestor. Nemci so silnou tradíciou, ktorá 

siaha až k držiteľovi Nobelovej ceny Theodorovi Mommsenovi dokazujú, že sú v tomto 

smere bádania rozhodne jednotkou. Za nimi nasledujú talianske a španielske databázy. 

Nemalá zásluha patrí aj Európskej únii, ktorá zabezpečuje finančné prostriedky 

na udržiavanie európskeho kultúrneho dedičstva. 

Odbor digital humanities sa v posledných desaťročiach zasadil o digitalizáciu a nové 

smerovanie a sprístupňovanie humanitných vied. Je veľmi mladý a dynamický, a preto je 

pravdepodobné, že mnohé odkazy a linky, ktoré sú uvedené v práci, nebudú časom aktuálne a 
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čitateľ sa cez nich nebude schopný dostať k predkladaným informáciám. Veľmi dôležitým sa 

preto stáva názov databázy, vďaka ktorému bude používateľ schopný nájsť novú doménu 

databázy pomocou internetového vyhľadávača. 

Taktiež by sme radi upozornil na fakt, že väčšina databáz je dostupná v anglickom 

a nemeckom jazyku, preto je nevyhnutné mať základné znalosti týchto jazykov, prípadne 

vedieť pracovať so slovníkom, aj keď do prevažnej miery vám pri vyhľadávaní pojmov 

postačí preložiť si jednotlivé kategórie vyhľadávania. Pri čítaní dlhších textov to bude 

rozhodne komplikovanejšie. 

Na stránke jednotlivých databáz si možno pozrieť aj odkazy, ktoré stránka uvádza. 

Môžu upozorniť na stránky neepigrafického charakteru, ktoré môžu blízko súvisieť 

so skúmanou problematikou, či už ide o databázy prameňov, alebo iné epigrafické databázy 

a pod. 

Pri záujme o špecifickú problematiku, prípadne grécku epigrafiu, potom si bude 

vhodné prejsť zoznamy latinských, gréckych alebo zmiešaných latinských aj gréckych 

databáz s epigrafickými textami. V týchto zoznamoch možno nájsť názov databázy, odkaz 

na ňu, veľmi stručný opis a informáciu o tom, či je voľne dostupná. Bezplatná je drvivá 

väčšina predkladaných databáz. 

Veľké porovnanie všetkých vyhľadávacích možností latinských epigrafických databáz 

nájdete v poslednej časti. Tieto informácie sú zhrnuté v prehľadnej tabuľke. 

Územie Slovenska nebolo pod priamou správou Rímskej ríše, pokiaľ nepočítame malé 

územia na pravom brehu rieky Dunaj. Z toho dôvodu je logické, že na našom území sa 

nezachovalo veľké množstvo rímskych nápisov. Väčšina z nich pochádza z predsunutých 

stanovíšť rímskeho vojska. Ak sa pozrieme na nápisy z nášho územia, ktoré boli publikované 

v odbornej literatúre, zistíme, že nie sme schopní nájsť všetky v elektronickej podobe. Veľký 

počet z nich obsahuje napríklad UBI ERAT LUPA. Táto databáza so svojou centrálou 

v susednom Rakúsku je nám geograficky najbližšia, a preto ponúka veľké množstvo nápisov. 

Taktiež EDH a EDCS obsahuje okolo 100 nápisov z územia Slovenska. Celkový počet 

nápisov je ale väčší. 

 
Prehľad v súčasnosti najvýznamnejších európskych epigrafických databáz 
 

V súčasnosti poznáme viacero relevantných databáz, ktoré prispievajú k štúdiu 

rímskych nápisov. Ich rozsah variuje medzi novými digitálnymi edíciami, online časopismi 

a sekundárne digitalizovanými edíciami až po blogy, webstránky s fotografiami vytvorené 

rôznymi nadšencami. Databázy začali byť v minulosti vytvárané na uľahčenie práce 
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s epigrafickým materiálom a zjednotenie celého epigrafického výskumu. Tvorcovia databáz 

stále zohľadňujú tlačené edície nápisov. Vďaka tomu sa nestráca prístup ku kompletnému 

aparátu nápisu. Odvolávanie sa na zdroje upokojilo aj odbornú verejnosť, ktorá sa obávala, 

že digitalizácia poruší duševné vlastníctvo prvotných bádateľov v tomto odbore, taktiež sa 

týmto spôsobom prepája starý spôsob spracovávania nápisov, ktorý stále prebieha, s novým 

spôsobom. Môžeme predpokladať, že z praktických dôvodov budú oba spôsoby pokračovať 

simultánne ešte nejakú dobu. 

Nové databázy sa neobmedzujú iba na prepis už vytlačených edícií, ale snažia sa 

pridať informácie akéhokoľvek druhu ako napríklad ďalšiu bibliografiu. Tak isto si každá 

databáza sama upravuje možnosti vyhľadávania podľa toho, čo považuje za relevantné. 

Ďalšou výhodou databáz je, že sú priebežne dopĺňané a ich obsah je možné neustále 

rozširovať.1 

V nasledujúcich častiach si môžete prečítať o najvplyvnejších epigrafických 

databázach s rímskymi nápismi. Ide o Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), Epigraphik-

Datenbank Clauss-Slaby a the Latin databases of the Electronic Archive of Greek and Latin 

Epigraphy (EAGLE). Databázy sú zoradené podľa abecedy. 

 
1 Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) 
 

Corpus Inscriptionum Latinarum je databáza, ktorá obsahuje edíciu klasických 

latinských nápisov. Tento korpus bol založený v roku 1853 Theodorom Mommsenom. Zahŕňa 

nápisy z celého územia bývalej Rímskej ríše a z oblastí, do ktorých bezprostredne zasahoval 

jej vplyv. Projekt bol v roku 1994 presunutý pod správu Berlínsko-Brandenburskej akadémie 

vied. V súčasnosti obsahuje CIL 17 vydaní v cca 70-tich zväzkoch, ktoré zahŕňa okolo 

180 000 nápisov. Medzi nimi aj 13 podporných vydaní s ilustráciami a špecializovanými 

indexmi.2 

CIL má veľmi rozsiahly korpus, avšak vytvára databázu, ktorá vlastne nie je 

databázou. Na prácu s ňou potrebujete vedieť presné číslo toho-ktorého nápisu. V odkaze 

http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/datenbank_eng.php môžete vidieť ako vyhľadávanie funguje. 

Je veľmi prosté a v mnohých prípadoch zlyháva, chýbajú informácie, prípadne vám nápis 

                                                 
1 ELLIOTT, Tom. Epigraphy and Digital Resources. In BRUUN, Christer – EDMONDSON, Jonathan (ed.). 
The Oxford Handbook of Roman Epigraphy. New York : Oxford University Press, 2015, s. 80. 
2 Dostupné na internete: <http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/forschung.html> [13.06.2017] 

http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/datenbank_eng.php
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vôbec nezobrazí. Databáza ako jediná obsahuje aj obrázky odtlačkov epigrafických nápisov.3 

Ďalším negatívnym faktorom je, že databáza bola aktualizovaná naposledy v roku 2008.4 

Za veľké plus môžeme považovať, že na stránke sme schopní nájsť odkazy 

na jednotlivé vydania CIL a tie sú dostupné online na portáli Arachne: http://arachne.uni-

koeln.de/drupal/. Tieto vydania CIL nájdete tu: http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/cil_baende.ht

ml.5 

6 
 
2 Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby (EDCS) 
 

Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby obsahuje takmer všetky publikované latinské 

nápisy. V súčasnosti je to viac ako 500 000 nápisov z cca 4 000 publikácií a časopisov 

z 22 232 miest s 112 067 obrázkami (stav z 29. marca 2017). Databáza je spojená s 25 

menšími databázami.7 

Svojou rozsiahlosťou nemá Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby obdobu. Na internete 

si ju môže používateľ pozrieť až v piatich jazykoch: nemčina, španielčina, taliančina, 

francúzština a angličtina. Vyhľadávanie je veľmi jednoduché a v zásade ponúka 

málo vyhľadávacích možností. Prostredníctvom odkazu 

http://db.edcs.eu/epigr/epi.php?s_sprache=en môžete vidieť ako vyhľadávanie funguje. 

Výhodou je, že slová s viacerými možnosťami zápisu vám systém vyhľadá automaticky napr. 

Pudes/Pudens. Databáza sa primárne sústreďuje na bibliografiu a textové vyhľadávanie.8 

                                                 
3 Dostupné na internete: <http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/datenbank_eng.php> [13.06.2017] 
4 Dostupné na internete: <http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/hilfsmittel.html> [13.06.2017] 
5 Dostupné na internete: <http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/cil_baende.html> [13.06.2017] 
6 Príklad vyhľadaného nápisu. Dostupné na internete: 
<http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/db_eng.php?KO=KO0000342#> [13.06.2017] 
7 Dostupné na internete: <http://db.edcs.eu/epigr/hinweise/hinweis-en.html> [13.06.2017] 
8 Dostupné na internete: <http://db.edcs.eu/epigr/epi.php?s_sprache=en> [13.06.2017] 

http://arachne.uni-koeln.de/drupal/
http://arachne.uni-koeln.de/drupal/
http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/cil_baende.html
http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/cil_baende.html
http://db.edcs.eu/epigr/epi.php?s_sprache=en
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9 
 
3 The Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy (EAGLE) 
 

Projekt EAGLE je súčasťou Europeany. Europeana je mnohojazyčný projekt, ktorý 

zbiera a digitalizuje milióny predmetov z európskych múzeí, knižníc, archívov 

a multimediálnych zbierok. Jej cieľom je sprístupniť výskumníkom, ale aj laickej verejnosti, 

kultúrne dedičstvo Európy z rôznych oblastí. Momentálne sú na internete sprístupnené 

zbierky z troch oblastí: umenie, móda a hudba. V blízkej budúcnosti by sa mal zoznam 

zbierok rozšíriť. Viac o projekte si môžete prečítať na web stránke: 

http://www.europeana.eu/portal/en.10 

Skratka EAGLE je prebratá z anglického The Electronic Archive of Greek and Latin 

Epigraphy a ide o sieť zbierok projektu Europeana, ktorá zhromažďuje grécke a latinské 

epigrafické materiály z obdobia staroveku. Projekt môžete nájsť na stránke: http://www.eagle-

network.eu.11 

EAGLE obsahuje tieto zbierky: 
Arachne 
Archaia Kypriaki Grammateia Digital Corpus – Inscriptions/STARC collection 
Epigraphic Database Bari – Epigraphic Documents of Christian Patronage 
Epigraphic Database Heidelberg 
Epigraphic Database Rome 
Hispania Epigraphica Online 
PETRAE 
The Last Statues of Antiquity 
VBI ERAT LUPA12 

 

                                                 
9 Príklad vyhľadaného nápisu. Dostupné na internete: <http://db.edcs.eu/epigr/epi_ergebnis.php> [13.06.2017] 
10 Dostupné na internete: <http://www.europeana.eu/portal/en/about.html> [13.06.2017] 
11 Dostupné na internete: <http://www.eagle-network.eu/about/who-we-are/> [13.06.2017] 
12 Dostupné na internete: <http://www.eagle-network.eu/collections/> [13.06.2017] 

http://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eagle-network.eu/
http://www.eagle-network.eu/
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V nasledujúcich oddieloch budeme písať o vybraných zbierkach. Zvolíme si tie, ktoré 

sú najrelevantnejšie, teda obsahujú najväčší počet predmetov. K parciálnym databázam sa 

čitateľ dostane ľahko cez webovú stránku. 

Používateľ môže vyhľadávať epigrafické nápisy aj priamo na stránke projektu 

EAGLE. Vyhľadávač vyhľadá požadovaný nápis v rámci jednotlivých kolekcií, ale je dôležité 

si uvedomiť, že pri špecifických požiadavkách je vhodnejšie prejsť priamo na stránku 

jednotlivých databáz, pretože tento vyhľadávač je jednoduchý a pri pokročilom vyhľadávaní 

neobsahuje všetky možnosti ponúkané samostatnými databázami. Nehovoriac o občasných 

problémoch s prelinkovaním databáz.13 

Zaujímavosťou je mobilná aplikácia, ktorá by mala turistom uľahčiť rozpoznávanie 

nápisov. Môžete ju nájsť v odkaze: http://www.eagle-network.eu/resources/flagship-mobile-

app/. Aplikácia je dostupná cez Google Play a App Store. Pri teste na dvoch zariadeniach 

s operačným systémom Android sa ukázalo, že aplikácia momentálne nie je funkčná, avšak 

teoreticky by mala poskytovať zábavný a ľahko dostupný systém, ktorý by mal priblížiť 

epigrafické nápisy laickej verejnosti. Bohužiaľ, v súčasnosti tieto atribúty nespĺňa.14 

 

15 
 
 
 
 

                                                 
13 Dostupné na internete: <http://www.eagle-network.eu/basic-search/> [13.06.2017] 
14 Dostupné na internete: <http://www.eagle-network.eu/resources/flagship-mobile-app/> [13.06.2017] 
15 Príklad vyhľadaného nápisu. Dostupné na internete: < http://www.eagle-network.eu/basic-search/> 
[13.06.2017] 

http://www.eagle-network.eu/resources/flagship-mobile-app/
http://www.eagle-network.eu/resources/flagship-mobile-app/
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3.1 Epigraphic Database Bari – Epigraphic Documents of Christian Patronage (EDB) 
 

Epigraphic Database Bari (EDB) sa od roku 1988 špecializuje na zbieranie 

epigrafických dokumentov, ktoré sa dotýkajú kresťanskej komunity v Ríme medzi 3. – 8. 

storočím. Od roku 2004 spolupracuje s projektom EAGLE ako jeden zo zakladajúcich členov. 

V súčasnosti obsahuje okolo 40 000 pamiatok. Stránka je dostupná v anglickom jazyku.16 

Pokročilé vyhľadávanie je možné podľa jazyka, funkcie nápisu, umiestnenia 

na predmetoch, bibliografie etc. Zaujímavosťou je aj možnosť výberu náboženstva. V odkaze: 

http://www.edb.uniba.it/search/basic si môžete prezrieť konkrétne možnosti vyhľadávania.17 

 

18 
 
3.2 Epigraphic Database Heidelberg (EDH) 
 

Epigraphik Database Heidelberg zahŕňa latinské a bilingválne (latinsko-grécke) nápisy 

z územia Rímskej ríše. Databáza je dostupná v anglickom a nemeckom jazyku. Projekt je 

vytvorený z pôvodne troch databáz: Epigraphic Text Database, Photographic Database 

a Bibliographic Database.19 Používateľ môže používať osobitný vyhľadávač na každú 

z jednotlivých databáz, ale EDH zastrešuje tieto tri čiastkové databázy.20 

                                                 
16 Dostupné na internete: <http://www.edb.uniba.it/about> [13.06.2017] 
17 Dostupné na internete: <http://www.edb.uniba.it/search/basic> [13.06.2017] 
18 Príklad vyhľadaného nápisu. Dostupné na internete: <http://www.edb.uniba.it/epigraph/628> [13.06.2017] 
19 Dostupné na internete: <http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home> [13.06.2017] 
20 Dostupné na internete: <http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/inschrift/suche> [13.06.2017] 
Dostupné na internete: <http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/foto/suche> [13.06.2017] 
Dostupné na internete: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/bibliographie/suche> [13.06.2017] 

http://www.edb.uniba.it/search/basic
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Okrem toho je veľmi praktickou pomôckou lokalizácia v priestore. Pomocou mapy 

alebo jednoduchého vyhľadávania miesta môžete lokalizovať požadovaný nápis, alebo nájsť 

všetky dostupné nápisy v rámci jednej lokality na mape Európy.21 

Databáza v súčasnosti obsahuje cca 75 000 nápisov, a preto rozhodne patrí k jedným 

z najvýznamnejších svojho druhu. 

 

22 
 
3.3 Epigraphic Database Rome (EDR) 
 

Epigraphic Database Rome bola založená ako experimentálny projekt, ktorý mal 

vytvoriť unifikovanú databázu starovekej epigrafie. EDR vyšlo z iniciatívy Association 

Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine (AIEGL). V súčasnosti je cieľom EDR 

zozbierať grécke a latinské nápisy do 7. storočia. Databáza obsahuje cca 80 000 epigrafických 

nápisov.23 

Stránka je v anglickom a talianskom jazyku. Pokročilé vyhľadávanie umožňuje 

bádateľovi vyhľadávať nápisy podľa jazyka, materiálu, veľkosti, náboženstva, typu nápisu 

etc.24 Ako vyhľadávanie funguje môžete vidieť prostredníctvom odkazu http://www.edr-

edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?lang=en&ver=simp.25 

                                                 
21 Dostupné na internete: <http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/geographischeSuche> [13.06.2017] 
22 Príklad vyhľadaného nápisu. Dostupné na internete: <http://edh-www.adw.uni-
heidelberg.de/inschrift/suche?hd_nr=&land=dz&fo_antik=&fo_modern=&literatur=&dat_jahr_a=&dat_jahr_e=
&hist_periode=&atext1=&bool=AND&atext2=&sort=hd_nr&anzahl=20> [13.06.2017] 
23 Dostupné na internete: <http://www.edr-edr.it/en/present_en.php> http://www.edr-edr.it/en/present_en.php> 
[13.06.2017] 
24 Dostupné na internete: <http://www.edr-edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?lang=en> 
[13.06.2017]. 
25 Dostupné na internete: <http://www.edr-
edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?lang=en&ver=simp> [13.06.2017] 

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?lang=en&ver=simp
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?lang=en&ver=simp
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26 
 
3.4 Hispania Epigraphica 
 

Hispania Epigraphica bola vytvorená v roku 2002 z grantu Európskej únie a umožnila 

spojenie výskumného projektu medzi Archivo Epigráfico de Hispania a Mag. K. Schallerom, 

ktorý vyvinul aplikáciu pre archeologické účely. Cieľom databázy je pozbierať epigrafické 

dedičstvo z územia dnešného Portugalska a Španielska, ktoré je prevažne napísané 

v latinčine.27 Databáza obsahuje okolo 30 000 nápisov. 

Pokročilé vyhľadávanie si môžete prezrieť tu: http://eda-

bea.es/pub/query.php?refpage=%2Fpub%2Fquery.php&field[0][ID]=2&field[0][type]=5&fiel

d[1][ID]=1&field[1][type]=7.28 Jednou zo zaujímavých vyhľadávacích možností je aj opis 

nápisu. Avšak ostatné databázy sa takémuto spôsobu vyhýbajú. Dôvodom je, že každý nápis 

získava originálny opis. To znamená, že každý spracovateľ nápisu u neho vyzdvihne 

individuálne črty. To môže mať za následok, že dva rovnaké nápisy môžu z opisu vyzerať ako 

odlišné a tým pádom sa skreslí vyhľadávanie. V nemeckom priestore, ktorý je dominantný 

v štúdiu epigrafických nápisov, sa z tohto dôvodu, hlavne v tlačených edíciách, snažia 

o unifikáciu opisu jednotlivých atribútov. Takýto postup by mal byť schopný do istej miery 

ohraničiť vznik dezinformácií. 

 

                                                 
26 Príklad vyhľadaného nápisu. Dostupné na internete: <http://www.edr-
edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=&fo_antik=&fo_modern=Milan&Bibliografia
%5B%5D=&Testo=&boolTesto=AND&Testo2=&bool=AND&ordinamento=id_nr&javasi=javascriptsi&se_fot
o=tutte&lang=en> [13.06.2017] 
27 Dostupné na internete: <http://www.eagle-network.eu/collections/hispania-epigraphica-online/> [13.06.2017] 
28 Dostupné na internete: <http://eda-
bea.es/pub/query.php?refpage=%2Fpub%2Fquery.php&field[0][ID]=2&field[0][type]=5&field[1][ID]=1&field[
1][type]=7> [13.06.2017] 

http://eda-bea.es/pub/query.php?refpage=%2Fpub%2Fquery.php&field[0][ID]=2&field[0][type]=5&field[1][ID]=1&field[1][type]=7
http://eda-bea.es/pub/query.php?refpage=%2Fpub%2Fquery.php&field[0][ID]=2&field[0][type]=5&field[1][ID]=1&field[1][type]=7
http://eda-bea.es/pub/query.php?refpage=%2Fpub%2Fquery.php&field[0][ID]=2&field[0][type]=5&field[1][ID]=1&field[1][type]=7
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29 
 
3.5 UBI ERAT LUPA 
 

UBI ERAT LUPA je obrazová databáza, ktorá zahŕňa sochy, reliéfy, nápisy, časti 

architektonických stavieb. Skrátene sa nazýva LUPA. LUPA je nekomerčný projekt, ktorý má 

slúžiť vedcom a laikom ako voľný zdroj informácií. Zbierka je chronologicky ohraničená 

vládou cisára Justiniána, prípadne rokom 500 nášho letopočtu. Tento projekt je situovaný 

vo Viedni, a z tohoto dôvodu pochádza väčšina príspevkov zo strednej alebo juhovýchodnej 

Európy. Tento fakt je dôležité zohľadniť pri práci s databázou.30 

V súčasnosti obsahuje LUPA 26682 objektov a 48407 obrázkov (stav zo dňa 

19. marca 2017).31 Databáza je voľne dostupná a prevádzkovaná v anglickom a nemeckom 

jazyku. Pokročilé vyhľadávanie umožňuje používateľovi široký výber možností ako 

vyhľadávanie podľa textu, názvu, miesta súčasného náleziska/starovekého umiestnenia etc. 

Vyhľadávanie môžete nájsť v odkaze: http://www.ubi-erat-lupa.org/advancedsearch.php.32 

 

                                                 
29 Príklad vyhľadaného nápisu. Dostupné na internete: < http://eda-
bea.es/pub/list.php?index=&window=&js_field=&refpage=%2Fpub%2Fquery.php&field%5B0%5D%5BID%5
D=2&field%5B0%5D%5Btype%5D=5&field%5B1%5D%5BID%5D=7&field%5B1%5D%5Btype%5D=1&fiel
d%5B1%5D%5Btext%5D=Aguadulce%2C+Sevilla%2C+Andalucía%2C+España> [13.06.2017] 
30 Dostupné na internete: <http://www.ubi-erat-lupa.org/about.php> [13.06.2017] 
31 Dostupné na internete: <http://www.ubi-erat-lupa.org/simplesearch.php> [13.06.2017] 
32 Dostupné na internete: <http://www.ubi-erat-lupa.org/advancedsearch.php> [13.06.2017] 

http://www.ubi-erat-lupa.org/advancedsearch.php
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33 
 
Zoznamy epigrafických databáz 
 
Zoznam databáz len s gréckymi epigrafickými textami 
 
Meno:  Aphrodisias in Late Antiquity (ALA) 
Link:  http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/index.html 
Popis:  Nápisy z gréckeho mesta Aphrodisias 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Attic Inscriptions Online (AIO) 
Link:  https://www.atticinscriptions.com/ 
Popis:  Nápisy z Atén a okolia. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Attic Vase Inscriptions – Attische Vaseninschriften (AVI) 
Link:  https://avi.unibas.chi/home.html 
Popis:  Nápisy na attických vázach. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Inscriptiones Graecae 
Link:  http://www.ig.uni-muenster.de  
Popis:  Konkordancia nápisov korpusu Inscriptiones Graecae. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Inscriptions of Aphrodisias 
Link:  http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/search/index.html 
Popis: Online corpus nápisov z Aphrodisias. Jednotlivé nápisy obsahujú preklad, krátky komentár 

a fotografiu. 
Prístup: Zadarmo 
 

                                                 
33 Príklad vyhľadaného nápisu. Dostupné na internete: < http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1> 
[13.06.2017] 

http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/index.html
https://www.atticinscriptions.com/
https://avi.unibas.chi/home.html
http://www.ig.uni-muenster.de/
http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/search/index.html
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Meno:  LiBER – Linear B Electronic Resources 
Link:  http://liber.isma.cnr.it/cgi-bin/home.cgi 
Popis:  Databáza nápisov s lineárnym písmom B. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) 
Link: http://referenceworks.brillonline.com/browse/supplementum-epigraphicum-graecum 
Popis:  Digitálna verzia Supplementum Epigraphicum Graecum 
Prístup: Zadarmo 
 
Zoznam databáz len s latinskými epigrafickými textami 
 
Meno:  Ashmolean Latin Inscriptions Project 
Link:  http://latininscriptions.ashmus.ox.ac.uk/ 
Popis:  Latinské nápisy múzea v Oxforde. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) 
Link:  http://cil.bbaw.de/cil_en/index_en.html 
Popis: Databáza je digitálna verzia Corpus Inscriptionum Latinarum, ktorý je zbierkou latinských 

antických nápisov. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby (EDCS) 
Link:  http://www.manfredclauss.de/  
Popis: Databáza latinských nápisov z obdobia staroveku. V súčasnosti obsahuje viac ako 500 000 

nápisov. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Hispania Epigraphica 
Link:  http://eda-bea.es/  
Popis:  Zbierka nápisov z územia Španielska a Portugalska. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Im Dialog mit der Antike: Inscriptiones Antiquae 
Link:  https://orawww.uibk.ac.at/apex/uprod/f?p=20111122:1:241711347846 
Popis: Cieľom databázy je zozbierať latinské nápisy mesta Rím, ktoré sa nachádzajú v Rakúsku. 

Tento projekt zastrešuje Univerzita v Innsbrucku. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Testimonia Epigraphica Norica (T.E.NOR.) 
Link:  http://www-gewi.uni-graz.at/monae/tenor.html 
Popis:  Nápisy z rímskej doby pochádzajúce z územia dnešného Rakúska. 
Prístup: Vyžaduje sa prihlásenie 
 
Meno:  The Ancient Graffiti Project 
Link:  http://ancientgraffiti.org/Graffiti/  
Popis:  Digitálna zbierka nápisov z rímskych miest Pompeje a Herculaneum. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Ubi Erat Lupa 
Link:  http://www.ubi-erat-lupa.org/about.php  
Popis: Obrazová databáza kamenných pamiatok z antického sveta. Časové ohraničenie zbierky je po 

cca rok 500. 
Prístup: Zadarmo 
 
 
 
 

http://liber.isma.cnr.it/cgi-bin/home.cgi
http://referenceworks.brillonline.com/browse/supplementum-epigraphicum-graecum
http://latininscriptions.ashmus.ox.ac.uk/
http://cil.bbaw.de/cil_en/index_en.html
http://www.manfredclauss.de/
http://eda-bea.es/
https://orawww.uibk.ac.at/apex/uprod/f?p=20111122:1:241711347846
http://www-gewi.uni-graz.at/monae/tenor.html
http://ancientgraffiti.org/Graffiti/
http://www.ubi-erat-lupa.org/about.php
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Zoznam databáz s gréckymi aj latinskými epigrafickými textami 
 
Meno: Ancient Inscriptions of the Northern Black Sea – IOSPE (Inscriptiones antiquae Orae 

Septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae) 
Link:  http://iospe.cch.kcl.ac.uk/index.html  
Popis: Cieľom projektu je zozbierať všetky nápisy zo severnej oblasti Čierneho mora. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Arachne 
Link:  http://arachne.uni-koeln.de/drupal/ 
Popis:  Zhromažďuje staroveké objekty. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Epigraphic Database Bari (EDB) 
Link:  http://www.edb.uniba.it/ 
Popis:  Zbierka kresťanských nápisov z územia Ríma v období 3. – 8. storočia. 
Prístup:´ Zadarmo 
 
Meno:  Epigraphik Database Heidelberg (EDH) 
Link:  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home 
Popis:  Latinský nápisy z jednotlivých rímskych provincií. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Epigraphic Database Roma (EDR) 
Link:  http://www.edr-edr.it/Italiano/index_it.php 
Popis: Zbierka latinských nápisov z územia Apeninského polostrova, Sardínie a Sicílie. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Epigraphische Datenbank zum antiken Kleinasien 
Link:  https://www.epigraphik.uni-hamburg.de/content/index.xml  
Popis: Cieľom databázy je zozbierať latinské a grécke nápisy z územia dnešného Turecka. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Die Inschriften von Philippi im Bild 
Link:  http://www.philippoi.de  
Popis:  Latinské a grécke nápisy z mesta Philippi. 
Prístup: Zdarma 
 
Meno:  Inscriptions of Israel/Palestine 
Link:  http://cds.library.brown.edu/projects/Inscriptions/index.shtml 
Popis: Cieľom projektu je zozbierať a publikovať nápisy z oblasti dnešného Izraela a Palestíny, ktoré 

budú zahŕňať aj anglický preklad. Väčšina nápisov je v hebrejčine, aramejčine, gréčtine 
a latinčine. 

Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Last Statues of Antiquity (LSA) 
Link:  http://laststatues.classics.ox.ac.uk 
Popis:  Databáza sa zameriava na sochy z obdobia medzi rokmi 284 – 650. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  Monumenta Antiqua Electronica (Mon.A.E.) 
Link:  http://www-gewi.uni-graz.at/monae/index.shtml 
Popis: Primárnym zdrojom databázy sú CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM a CORPUS 

SIGNORUM IMPERII ROMANI. 
Prístup:  Zadarmo 
 
Meno:  Petrae 
Link:  http://petrae.huma-num.fr/fr/ 
Popis: Latinské a grécke nápisy z vybraných regiónov s prekladmi (Corpus Dougga, Corpus ILA, 

Bordeaux, Corpus Labitolosa, Corpus Pontus Septentrionalis). 
Prístup: Zadarmo 

http://iospe.cch.kcl.ac.uk/index.html
http://arachne.uni-koeln.de/drupal/
http://www.edb.uniba.it/
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home
http://www.edr-edr.it/Italiano/index_it.php
https://www.epigraphik.uni-hamburg.de/content/index.xml
http://www.philippoi.de/
http://cds.library.brown.edu/projects/Inscriptions/index.shtml
http://laststatues.classics.ox.ac.uk/
http://www-gewi.uni-graz.at/monae/index.shtml
http://petrae.huma-num.fr/fr/
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Meno:  PHI Searchable Greek Inscriptions 
Link:  http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/ 
Popis: Databáza sa snaží zozbierať všetky doterajšie grécke nápisy, ale obsahuje aj malý počet 

latinských nápisov. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  The Inscriptions of Roman Tripolitania 
Link:  http://inslib.kcl.ac.uk/irt2009/ 
Popis:  Databáza nápisov z územia dnešnej Líbye. 
Prístup: Zadarmo 
 
Meno:  US Epigraphy Project 
Link:  http://usepigraphy.brown.edu/projects/usep/collections/ 
Popis:  Zbierka gréckych a latinských nápisov, ktoré sa nachádzajú na území USA. 
Prístup: Zadarmo 
 
 
 
Zoznam použitých skratiek 
AE  L’Année épigraphique 
AIO  Attic Inscriptions Online 
ALA  Aphrodisias in Late Antiquity 
AVI  Attic Vase Inscriptions 
CCID  Corpus Cultus Iovis Dolicheni 
CIL  Corpus Inscriptionum Latinarum 
EAGLE  The Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy 
EDB  Epigraphic Database Bari  
EDCS  Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby 
EDH  Epigraphic Database Heidelberg 
EDR  Epigraphic Database Rome  
InscrIt  Inscriptiones Italiae 
IOSPE  Inscriptiones antiquae Orae Septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae 
LSA  Last Statues of Antiquity 
LUPA  UBI ERAT LUPA 
Mon.A.E. Monumenta Antiqua Electronica 
SEG  Supplementum Epigraphicum Graecum  
SupplIt  Supplementa Italica 
T.E.NOR. Testimonia Epigraphica Norica 
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Definovanie vyhľadávacích pojmov k tabuľke 
 
Číselné označenie v databáze – špecifické označenie pre nápis len v rámci databázy 
Názov – stručné slovné pomenovanie nápisu, ktoré ho vystihuje 
Textové vyhľadávanie – možnosť vyhľadávať slová a ich časti 
Jazyk – možnosť si vybrať z viacerých jazykov, pokiaľ databáza obsahuje viacjazyčné nápisy. Medzi možnými 
jazykmi sa nachádza zväčša latinčina, gréčtina prípadne hebrejčina. 
Druh nápisu – nápisy môžu byť kategorizované do skupín ako napr. zákon, právnické texty, vojenské diplomy, 
grafity, míľniky... 
Funkcia – druh úradu/hodnosti/povolania, ktoré sa nachádza na nápise 
Vyhotovovateľ – osoba, ktorá dala vyhotoviť nápis. 
Typ objekt – typ objektu, na ktorom je nápis umiestnený napríklad busta, oltár, vlys... 
Rozmery – veľkosť daného objektu 
Materiál – druh látky, na ktorej je nápis vyhotovený 
Technika vyhotovenia – spôsob prevedenia 
Fotografia/obrázok – prítomnosť grafického záznamu nápisu 
Typ stavby – druh stavby, na ktorej sa nachádza nápis. 
Rímska provincia – antická provincia, na území ktorej sa našiel nápis 
Staroveké miesto – antické mesto, na ktorého území sa našiel nápis 
Súčasné miesto – moderný názov miesta, kde sa nápis našiel 
Súčasné miesto uskladnenia – názov miesta, prípadne aj inštitúcie, v ktorej sa nápis nachádza 
Publikovanie – bibliografické údaje o tom, kde bol nápis publikovaný 
Datovanie – časové zaradenie nápisu 
Náboženstvo – druh náboženstva, ktorého sa obsahovo môže nápis dotýkať 
Nesmie obsahovať – možnosť vylúčiť nejaký prvok z vyhľadávania 
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Latin Epigraphic Databases of the Ancient Era 
 
Latin epigraphic databases are ones of the richest sources to study everyday life in antiquity. Thanks to 
the internet, people now have facilities for browsing among ancient inscriptions. Public databases 
allow their participants to search for categories such as text of inscription, picture, material, 
translation, location of inscription etc. The study deals with the most important Latin epigraphic 
databases, which are available on the internet, and the research also compares advantages, 
disadvantages and practical usage of databases. The paper offers a guide for scientists but also for 
ordinary people to understand the problematics of Latin epigraphy and to obtain free access to 
historical sources from their own homes. It collects a list of particular websites which include Greek 
and Latin inscriptions, too.  
 
Keywords: Latin epigraphy, Greek epigraphy, ancient era, database, inscription 
 
https://fphil.uniba.sk/historia_nova     [29 827 znakov /0,83 AH] 
 
KOCSIS, Urban. Latinské epigrafické databázy k dejinám staroveku. In Koridory dejín. Historia nova 
12. [online] Bratislava : Stimul, 2017, s. 71-87. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino12.pdf> 
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Porovnanie vyhľadávacích možností jednotlivých databáz 
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75. výročie atentátu na Reinharda Heydricha v úryvkoch vybranej dobovej tlače 
 
Peter Vanek 
 

Pred 75 rokmi 27. mája 1942 došlo k atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora 

Protektorátu Čechy a Morava, šéfa Hlavného ríšskeho bezpečnostného úradu 

(Reichssicherheitshauptamt) a Bezpečnostnej služby (Sicherheitsdienst) SS-Obergruppen-

führera Reinharda Heydricha.1 Samotný atentát, ktorý bol vyvrcholením operácie s krycím 

menom Anthropoid, bol „fyzicky“ vykonaný najmä výsadkármi Jozefom Gabčíkom a Janom 

Kubišom (za pomoci ostatných spolubojovníkov pod velením nadporučíka Adolfa Opálku).2 

Výsadkári boli na túto úlohu špeciálne vycvičení vo vtedajšej Veľkej Británii. 

 
Priebeh atentátu 
 

Ráno 27. mája 1942 pred desiatou hodinou vyrazil Reinhard Heydrich zo svojho 

letného sídla v Panenských Břežanech obvyklou trasou do Prahy. Cieľom jeho cesty bol 

Pražský hrad, pričom následne mal pravdepodobne letieť za Adolfom Hitlerom prerokovať 

svoje nové pôsobenie vo Francúzsku.3 Okolo 10:30 hod. prechádzalo vozidlo s Reinhardom 

Heydrichom po Kirchmayerovej triede (dnešná Zenklova ulica) v mestskej časti Libeň.4 Sedel 

v osemvalcovom Mercedese s ochranným sklom bez nepremokavej strechy, s dvoma malými 

zástavami na šedozelených blatníkoch. Na automobile boli umiestnené „biele poznávacie 

značky s čiernymi SS-runami a číslom 3“.5 Zastupujúci ríšsky protektor sa cítil bezpečne 

a cestoval len so svojím vodičom SS-Oberscharführerom Johannesom Kleinom 

bez ochranného sprievodu.6 V miestach, kde sa vtedajšia Kirchamyerova trieda stáčala ostro 

do ulice v Holešovičkách, musel vodič výrazne spomaliť. Keď sa automobil približoval 

k zákrute, dal Jozef Valčík signál zábleskom zrkadielka ostatným atentátnikom. Presne podľa 

plánu začal Johannes Klein v prudkej zákrute brzdiť a výrazne spomalil svoju rýchlosť. Jozef 

                                                 
1 Úrad zastupujúceho ríšskeho protektora začal Reinhard Heydrich vykonávať od nedele 28. septembra 1941, 
pričom sa de facto stal neobmedzeným „pánom“ Protektorátu Čechy a Morava. Pozri ČVANČARA, Jaroslav. 
Akce atentát. Praha : Magnet – Press, 1991, s. 10. 
2 Jozef Gabčík pochádzal zo Slovenska a Jan Kubiš z Čiech. 
3 AMORT, Čestmír. Heydrichiáda. Praha : Svaz protifašistických bojovníků v Našem vojsku, 1965, s. 36-38. 
4 PLACHÝ, Zdeněk. Protektorát proti Londýnu. Nové Sedlo u Lokte : Vydavatelství & Nakladatelství Plachý, 
2006, s. 10. 
5 HAMŠÍK, Dušan – PRAŽÁK, Jiří. Bomba pro Heydricha. Praha : Mladá Fronta, 1964, s. 154. Číslo na značke 
symbolizovalo vysoké postavenie v hierarchickom systéme nacistického Nemecka. Jednotku nieslo na značke 
vozidlo Adolfa Hitlera a označenie „SS-2“ patrilo Heinrichovi Himmlerovi. Tamže, s. 154. 
6 MASTNÝ, Vojtěch. Protektorát a osud českého odboja. Praha : Eurolex Bohemia, 2003, s. 203. Iróniou osudu 
bolo to, že Reinhard Heydrich bol strojcom bezpečnostných zásad pre nacistických pohlavárov. Pri preprave 
automobilom malo byť auto opancierované a v sprievode minimálne motocyklistickej hliadky. Samotná 
chránená osoba mala mať na sebe nepriestrelnú vestu, nikdy nesmela byť volená tá istá trasa do úradu 
a podobne. Zastupujúci ríšsky protektor tieto základné pravidlá bezpečnosti dodržiaval len zriedka. 
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Gabčík situáciu využil a skočil pred idúci automobil držiac v rukách samopal. Výstrel z neho 

nevyšiel. Samopal sa zasekol a bol totálne nepoužiteľný. Miesto toho, aby vodič dostal 

zastupujúceho ríšskeho protektora čo najskôr do bezpečia, prudko šliapol na brzdu a tým ešte 

viac spomalil vozidlo. Nato Reinhard Heydrich vstal zo sedadla a začal siahať po pištoli. 

V tom zakročil Jan Kubiš a hodil na automobil granát, ktorý vybuchol pred zadným kolesom 

a zranil zastupujúceho ríšskeho protektora. Črepinami z granátu silne poranený Jan Kubiš 

následne utiekol na pripravenom bicykli. Po prestrelke s SS-Oberscharführerom Johannesom 

Kleinom sa podarilo uniknúť i Jozefovi Gabčíkovi.7 

Okolo zdemolovaného automobilu šla náhodou žena, ktorá spoznala zraneného 

a začala kričať: „Pomozte, pomozte, je to pan Heydrich!“ Podarilo sa jej zastaviť nákladné 

auto, no hneď ako vodič zistil, že má pomôcť dôstojníkovi SS, tak sa vyhovoril a ušiel. 

Nakoniec bol Reinhard Heydrich dopravený ďalšou okoloidúcou dodávkou do nemocnice 

na Bulovke.8 

 
Udalosti bezprostredne po atentáte v úryvkoch vybranej dobovej tlače  
 

V ľudáckom denníku Slovák sa po incidente objavila správa, v ktorej okrem popisu 

atentátu bol zachytený aj útek atentátnikov a predmety zanechané na mieste činu: 

„Na zastupujúceho ríšskeho protektora hlavného skupinového vodcu SS, Heydricha, v stredu 

o 13. hod. spáchali atentát [atentát sa udial už okolo 10.30 hod.]. Zastupujúci ríšsky protektor 

bol ťažko poranený... Po útoku atentátnici utiekli do blízkej brusiarne. Odtiaľ po niekoľkých 

ďalších výstreloch pokračovali vo svojom úteku pravdepodobne smerom k mestu. Druhý 

atentátnik utiekol na pripravenom bicykli na Starú Líbeň. Páchatelia zanechali na mieste činu 

balónový jarný kabát, aktovku a bicykel. Už dlhší čas, azda aj niekoľko hodín museli čakať 

na mieste činu auto ríšskeho protektora. Nájdené predmety boly vystavené vo výklade 

na Václavskom námestí.“9 Vystavenie týchto predmetov malo pomôcť pri hľadaní a zaistení 

atentátnikov. 

Ďalší ľudácky denník Gardista rázne odsúdil atentát na Reinharda Heydricha a za jeho 

strojcu označil Edvarda Beneša. V závere úryvku boli predpovedané kruté „protiopatrenia“, 

vzápätí spustené nacistami: „Všetky kultúrne národy novej Europy odsudzujú takýto 

zločinecký útok. Že k takémuto zákernému zločinu došlo, možno ďakovať len londýnskemu 

rozhlasu, ktorý čoraz väčšmi zostruje výzvy na páchanie takýchto zločinov a pán Beneš takto 

                                                 
7 AMORT, ref. 3, s. 38-39. 
8 Tamže, s. 39. 
9 Podrobnosti o atentáte na zástupcu ríšskeho protektora Heydricha. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 120 (29. 5. 1942), s. 2. 
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druhý raz ženie do katastrofy tých, ktorí ho poslúchajú. K tejto tragickej udalosti, dielu to 

zločincov, treba sa postaviť tak, ako káže pocit zodpovednosti. Je isté, že prídu 

protiopatrenia, ktoré budú smerovať v záujme celku proti jednotlivým zločincom a ich 

napomáhačom.“10  

Takmer okamžite po incidente nariadil štátny tajomník Úradu ríšskeho protektora Karl 

Hermann Frank uzavretie Prahy a vykonávanie kontrol na verejných miestach. V ten istý deň 

27. mája 1942 o 12.50 hod. sa uskutočnil telefonát s Adolfom Hitlerom, ktorý prikázal 

nasledovné opatrenia: 

„1. Až do Heydrichovho uzdravenia povedie agendu ríšskeho protektora K. H. Frank. 

2. V budúcnu Frank nesmie jazdiť bez príslušného policajného zaistenia. 

3. Na dopadnutie páchateľov sa vypíše odmena 1. milión ríšskych mariek. 

4. Pokiaľ niekto poskytne atentátnikom pomoc, bude zastrelený s celou svojou 

rodinou. 

5. Na odvetu má byť zatknutých a zastrelených 10 000 podozrivých Čechov obzvlášť tí, 

ktorí majú nejaký politický prehrešok, prípadne pokiaľ sú už vo väzbe.“11 

O niekoľko hodín neskôr večer boli doručené štátnemu tajomníkovi Karlovi Frankovi 

spresňujúce inštrukcie od Heinricha Himmlera. V nich nariadil, aby medzi zatknutými 

osobami (vyššie uvedený bod 5) bola najmä opozičná česká inteligencia. Zároveň 100 jej 

najvýznamnejších predstaviteľov malo byť ešte v tú noc popravených.12 Následne 

v neskorých hodinách došlo k úprave aj bodu 1, keď Adolf Hitler zmenil svoje 

predchádzajúce nariadenie a za dočasného nástupcu Reinharda Heydricha bol vymenovaný 

SS-Oberstgruppenführer a Generaloberst polície Kurt Daluege.13 

Verejnosť na Slovensku bola informovaná o menovaní dočasného zastupujúceho 

ríšskeho protektora denníkom Gardista nasledovným oznámením: „S vedením záležitostí 

zástupcu ríšskeho protektora bol poverený – ako sa úradne oznamuje – SS – hlavný skupinový 

vodca a generál-plukovník polície Daluege. Prijal na pražskom hrade v prítomnosti štátneho 

tajomníka Franka štátneho prezidenta Dr. Háchu a po tomto v prítomnosti štátneho 

prezidenta členov vlády. Pri tomto oznámil generál-plukovník Daluege zásadné vyhlásenie 

                                                 
10 Atentát na Heydricha. In Gardista, 28. 5. 1942, roč. 4, č. 119, s. 1. 
11 Preložené z českého originálu. Pozri AMORT, ref. 3, s. 39-40. 
12 MASTNÝ, ref. 6, s. 206. 
13 AMORT, ref. 3, s. 42. Kurt Daluege zastával funkciu veliteľa nacistickej poriadkovej polície s názvom 
Ordnungspolizei a do Protektorátu prišiel riadiť policajné represie voči domácemu obyvateľstvu. Tamže, s. 42. 
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o atentáte na zástupcu ríšskeho protektora SS-hlavného skupinového vodcu Heydricha 

zapríčinenej novej situácii a oznámil Führerove rozkazy.“14 

Ešte pred menovaním Kurta Deluegeho vyhlásil Karl Hermann Frank v Prahe 27. mája 

1942 o 17.00 hod. stanné právo. Dobové periodikum Slovenská politika o ňom podala 

nasledovné informácie: „Nad Prahou bolo vyhlásené stanné právo. Vo vyhláške je ďalej 

stanovené, že ten kto páchateľov prechováva, ďalej kto má vedomosť o ich pobyte a neudá ich 

úradom, ako i ten, kto im pomáha pri skrývaní sa, bude zastrelený aj s celou svojou rodinou. 

Vyhláška zakazuje vzdialiť sa z domu od 21. hodiny 27. mája do 6. hod. 28. mája. V tomto 

čase boly zatvorené všetky hostince, kaviarne, divadlá, kiná a iné verejné budovy a zastavená 

bola celá doprava. Kto by sa v tom čase bol objavil na ulici a na výzvu nezostal stáť, podľa 

vyhlášky mohol byť zastrelený.“ Okrem stanného práva v Prahe bol ďalšou vyhláškou 

vyhlásený civilný výnimočný stav pre zbytok Protektorátu Čechy a Morava.15 

Prvá veľká vlna zatýkania a popráv bola v Prahe započatá už počas noci 

z 27. na 28. mája 1942. Po nej nasledovali ďalšie vlny, ako napríklad tá z noci 29. na 30. mája 

1942, keď bolo na území Prahy prešetrených celkovo 2900 osôb a 110 z nich bolo 

zatknutých.16 Razie prebiehali dom od domu, pričom sa postupne rozšírili na okolie Prahy 

i na celé územie Protektorátu. Následne vykonané popravy pri tom neboli tajné a správy 

o nich sa pravidelne objavovali ako v protektorátnej, tak i v ľudáckej tlači: „Náhly súd 

v Prahe vyniesol v nedeľu [31. máj 1942] 18 rozsudkov smrti, ktoré boly ihneď aj provedené. 

Medzi odsúdenými je aj zastupujúci šéf ministerstva poľnohospodárstva Dr. Vaněk.“17 

Popravené boli v drvivej väčšine osoby bez akéhokoľvek odbojového pozadia. 

V nacistickej rétorike, ako aj v ľudáckej tlači sa hovorilo o atentáte na Reinharda 

Heydricha ako o „zločineckom útoku“. Naproti tomu v exilovom týždenníku Mladé 

Československo, ktorý vychádzal v Londýne, bola 1. júna 1942 vyjadrená podpora a obhajoba 

vykonaného atentátu: „Oči světa opět jsou obráceny na český lid, který mstí Heydrichovy 

oběti nejen v Čechách ale i v Norsku a jinde. Atentát je signálem k rozpoutání masového 

ozbrojeného boje národa proti okupantům. Výstřely na Heydricha promluvily za celý národ, 

který nezlomen terorem a nelekající se represálií chápe, že nadchází hodina rozhodujících 

činů a podle toho jedná. Český odboj vchádzí do údobí ozbrojených bojů. Náš lid doma koná 

svoji povinnost, nečeká na znamení a neodkládá! Atentát v Praze je válečným činem proti 

okupantům a celý národ se s ním solidarisuje. Zdravíme hrdiny! I my v zahraničí s celou 
                                                 
14 Deluege zastupuje Heydricha. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 122, s. 2. 
15 Atentát na zástupcu ríšskeho protektora Heydricha. In Slovenská politika, 1942, roč. 23, č. 119 (29. 5. 1942), s. 2. 
16 AMORT, ref. 3, s. 46. 
17 18 ďalších zastrelených v Prahe. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 123 (31. 5. 1942), s. 2. 



HISTORIA NOVA  12 

 92

vahou podporme a povzbuďme náš lid, nelekající se žádných obětí v boji za svobodu!“18 

V úryvku bol útok na zastupujúceho ríšskeho protektora vykreslený ako odvetný vojnový čin 

proti okupantom, pričom v zvyšnej a v tomto texte neuvedenej časti dobového článku bol 

Reinhard Heydrich označovaný za „kata“. Tento „titul“ si vyslúžil za politiku krutých 

represií najmä voči civilnému obyvateľstvu – tzv. prvá heydrichiáda. 

Napriek veľkému úsiliu a zvýšeniu odmeny na 20 miliónov korún sa nepodarilo 

gestapu a ani ostatným zložkám vypátrať atentátnikov. Po počiatočných pozitívnych 

prognózach lekárov Reinhard Heydrich umiera v pražskej nemocnici 4. júna 1942 o 7.30 hod. 

na následky infekcie:19 „...Reinhard Heydrich vo štvrtok predpoludním skonal. Ako oznamujú, 

pri atentáte 27. mája utrpel SS-Obergruppenführer Heydrich črepinou výbušniny ťažké 

zranenia v hrudnej a brušnej krajine na ľavej strane od chrbtovej kosti, ktoré však ešte 

neznamenaly bezprostredné ohroženie života. Po normálne prebiehajúcej nemoci, nastalo 

po 7. dňoch náhle zhoršenie následkom infekcie.“20 Následne sa konali dva pohreby – jeden 

v Prahe a druhý v Berlíne za účasti Adolfa Hitlera: „...Reinhard Heydrich... podľahol 4. júna 

svojim zraneniam. V Prahe boly smútočné slávnosti. Neskôr jeho telesné pozostatky odviezli 

do Berlína, kde bol za neho 9 júna štátny akt, na ktorom bol prítomný aj Führer , všetky 

vedúce nemecké osobnosti, ako i prezident Protektorátu Dr. Hácha s celou protektorátnou 

vládou. Führer udelil Heydrichovi ako druhému Nemcovi doteraz najvyššie nemecké 

vyznamenanie.“21 

Smrť zastupujúceho ríšskeho protektora šokovala nacistických pohlavárov, a preto 

nariadili ešte tvrdšie represie. Popravy boli i naďalej denným pravidlom: „Úradne sa 

oznamuje, že pražský štatariálny súd odsúdil na smrť 13 osôb [5. jún 1942 v Prahe]. V Brne 

bolo na smrť odsúdených 11 osôb. Obvinení skrývali zbrane, prípadne schvaľovali atentát na 

Heydricha alebo mali na byte neprihlásené osoby. Rozsudky boly vykonané. Majetok 

odsúdených bol zhabaní.“22 Tak ako v predchádzajúcich prípadoch boli popravené osoby, 

ktoré nemali nič spoločné s atentátom. Na trest smrti stačilo obyčajné podozrenie, najmenšie 

porušenie nariadení, ale i udanie bez dôkazu či „trestuhodná“ príslušnosť k inteligencii 

národa. 

Nacistický teror vyvrcholil 9. a 10. júna 1942 obkľúčením a vyvraždením 

173 nevinných mužských obyvateľov Lidíc. 198 žien z dediny premiestnili do Kladna, odkiaľ 

                                                 
18 Výstřely v Praze. In Mladé Československo, 1942, č. 11 (41) (1. 6. 1942), s. 1. 
19 AMORT, ref. 3, s. 47 a 49. a ČVANČARA, ref. 1, s. 101. 
20 Obeť pražského atentátu mŕtva. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 126 (6. 6. 1942), s. 2. 
21 Heydrich umrel. In Katolícke noviny, 1942, roč. 57, č. 24 (14. 6. 1942), s. 2. 
22 Popravy v Prahe a Brne. In Slovenská jednota, 1942, roč. 1 (4), č. 10 (6. 6. 1942), s. 1. 
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bola väčšina z nich transportovaná do koncentračného tábora v Ravensbrücku. 81 „rasovo 

nevyhovujúcich“ detí bolo povraždených a zvyšných 17 bolo adoptovaných nemeckými 

rodinami. Dodatočne bolo popravených ešte 26 obyvateľov Lidíc, ktorí sa zväčša 

nenachádzali medzi 9. a 10. júnom 1942 v dedine. Samotné Lidice boli do základu 

vypálené.23 Nanešťastie pokračovalo nacistické vraždenie v Protektoráte i po týchto 

udalostiach. Obdobne bolo naložené aj s obyvateľstvom osady Ležáky, ktorá bola 24. júna 

1942 zrovnaná so zemou. 

 
Záver 
 

Atentát na Reinharda Heydricha patrí k často pertraktovanej téme najmä v českej, 

čiastočne aj v slovenskej historiografii. V diskurze v rámci laickej, ale i odbornej verejnosti 

vyvoláva čin z 27. mája 1942 pomerne veľkú kontroverziu. Sporným je pri tom samotný 

prínos atentátu a ľudské obete, ktorými zaň bolo „zaplatené“. Niektorí sa nazdávajú, že zabitie 

zastupujúceho ríšskeho protektora vyvolalo príliš drastické represie na obyvateľstve. Naviac 

odvetné vraždenie nacistami sa dalo vopred očakávať a preto by bolo lepšie, keby k atentátu 

nebolo bývalo došlo. Pre pochopenie motivácie exilovej vlády v Londýne na vykonanie 

atentátu si musíme položiť nasledujúcu otázku: Kto bol Reinhard Heydrich a prečo práve on? 

Reinhard Heydrich nebol obyčajným dôstojníkom SS, ale patril k najvyšším 

predstaviteľom nacistického Nemecka. Takisto bol jedným z „mozgov“ tzv. konečného 

riešenia židovskej otázky, keďže patril k hlavným strojcom koncepcie fungovania 

vyhladzovacích táborov. Zároveň ho vysielali všade tam, kde bolo treba eliminovať odbojné 

skupiny a vytvoriť z domáceho obyvateľstva servilných otrokov pre potreby Ríše. 

V Protektoráte Čechy a Morava mal Reinhard Heydrich za cieľ zničiť odboj, terorom 

si zabezpečiť poslušnosť domáceho obyvateľstva a urýchliť proces germanizácie českých 

krajín. Už v prvý deň jeho úradu 27. septembra 1941 vyhlásil výnimočný civilný stav, nariadil 

hromadné zatýkanie a popravy.24 Ešte počas pôsobenia v Protektoráte odcestoval do Nórska, 

Holandska a okupovaného Francúzska, kde mal za úlohu potlačiť odboj a zabrániť ďalším 

sabotážam. Po jeho príchode, tak ako v Protektoráte, okamžite aplikoval svoje brutálne 

metódy a začal s masovými popravami, čo mu vyslúžilo prezývku „kat Heydrich“.25 Ďalším 

                                                 
23 MASTNÝ, ref. 6, s. 211. 
24 AMORT, ref. 3, s. 19-20. 
25 SIFAKIS, Carl. Encyklopédia atentátov. Bratislava : 1. PB-press, 1994, s. 81. 



HISTORIA NOVA  12 

 94

jeho pôsobiskom malo byť obsadené Francúzsko, kde sa mal postaviť do čela okupačnej 

správy a takisto dohliadnuť na vládu vo Vichy.26 

Hlavnou motiváciou na vykonanie atentátu bolo pravdepodobne úsilie ukázať svetu 

silu českého, respektíve československého odboja, a tým zvýšiť prestíž samotnej exilovej 

vlády v Londýne pod vedením Edvarda Beneša. Celkovo operácia Anthropoid zapadala 

do rozsiahlejšieho plánu vysielania špeciálnych jednotiek na územie Protektorátu, s cieľom 

vykonať diverzné akcie, likvidáciu okupantov a kolaborantov. Útok na Reinharda Heydricha 

bol logický, keďže išlo o hlavného predstaviteľa okupačnej správy v Protektoráte. 

Uskutočneniu atentátu nahrávala takisto absencia sofistikovanej ochrany zastupujúceho 

ríšskeho protektora. Jeho zabitie otriaslo ostatnými nacistickými pohlavármi a zničilo ich 

vlastný pocit nedotknuteľnosti a bezpečia. V neposlednom rade došlo v dôsledku atentátu 

k strate jedného z „mozgov“ nacistického Nemecka, a to či už v otázke rasovej, tak 

v problematike zavádzania správy v okupovaných krajinách. Sledujúc predchádzajúci vývoj 

(represie, popravy a pod.), sa dá vysloviť domnienka, že jeho odstránenie v konečnom 

dôsledku zachránilo mnohé životy v krajinách jeho budúceho pôsobenia. 

Kritická a vecná diskusia o opodstatnenosti atentátu je pochopiteľná vzhľadom 

na nesmierny počet obetí odvetných opatrení. Nespochybniteľná je ale odvaha 

československých výsadkárov a ich pomocníkov z radov domáceho obyvateľstva, ktorí 

položili svoj život v boji proti nacistickej okupácii. Osud výsadkárov bol spečatený 18. júna 

1942, kedy ich obkľúčili jednotky SS a gestapa v pravoslávnom chráme Cyrila a Metoda 

na Resslovej ulici v Prahe. Informácie o úkryte poskytol nepriateľovi ich vlastný 

spolubojovník Karel Čurda. Počas niekoľkohodinového urputného boja na pôde kostola všetci 

výsadkári, medzi nimi i Jozef Gabčík a Jan Kubiš, zahynuli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 AMORT, ref. 3, s. 37. 
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Obrazové prílohy 

 

 
Obrázok č. 1 Fotografie parašutistov Jana Kubiša a Jozefa Gabčíka (zľava doprava)27 

 

 
Obrázok č. 2 Zastupujúci ríšsky protektor v Prahe (v strede)28 

 
                                                 
27 Dostupné na internete: 
<http://www.inaque.sk/clanky/seriousness/spolocnost/atentat_na_heydricha_bol_benesov_signal_londynu_a_mo
skve> [10.05.2017] 
28 Dostupné na internete: <https://www.pinterest.com/pin/312859505335848948/> [10.05.2017] 
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Obrázok č. 3 Poničené vozidlo Reinharda Heydricha po atentáte29 

 

 
Obrázok č. 4 Pohľad zhora na pozíciu automobilu v ostrej zákrute po vykonaní atentátu30 

 

                                                 
29 Dostupné na internete: 
<https://sk.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich#/media/File:Bundesarchiv_Bild_146-1972-039-
44,_Heydrich-Attentat.jpg> [10.05.2017] 
30 Dostupné na internete: 
<http://www.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln_domov&c=A170306_181126_ln_domov_jho&foto=OGO40218a_Anthr
opoid3.jpg> [10.05.2017] 
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miscellanea 
––––––––––––––––––––––– 
 
Zoznam diplomových prác obhájených v sekcii československých dejín na Katedre 
československých dejín a archívnictva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v rokoch 1964 – 1976 
 
Peter Podolan 
 
Poznámka 
 

Pri koncipovaní zoznamu sme kvôli prehľadnosti v tabuľke využili skrátený záznam 
údajov. Kompletný bibliografický záznam jednotky by vyzeral nasledovne: BALEGA, 
Alexander. Niektoré problémy rozvoja Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v r. 1948-
1960 so zameraním na úsek ideologický, študijný a vedecko-výskumný. Diplomová práca. 
Bratislava : Filozofická fakulta UK, 1964, xy s. 

Zoznam položiek diplomových (?) prác bol vytvorený podľa súboru 174 kartičiek 
zo stredne tvrdého papiera zhruba o rozmeroch 125 x 75 mm. Na kartičkách sa nachádzajú 
perom napísané údaje, väčšinou na jednej strane, ale v prípade jej zaplnenia pokračujú 
na druhú stranu. Rukopis naznačuje jediného, nám neznámeho pisateľa. Každá kartička 
obsahuje základné údaje o jednej zrejme diplomovej (?) práci – rok obhajoby (?), meno 
a priezvisko autora, názov práce a vo väčšine prípadov aj meno školiteľa (?) práce. Posledne 
menovaný údaj sme sa rozhodli v tomto súpise nepublikovať. Ako dôležitý údaj chýba počet 
strán jednotlivých prác. 

Usporiadanie kartičiek nebolo podľa pôvodnej nálezovej situácie chronologické, 
čo evokuje, že neznámo kedy mohlo dôjsť k premiešaniu kartičiek. Avšak toto poradie sme 
u archívnej pôvodiny prísne zachovali; v predloženom súpise sme práce usporiadali 
chronologicky podľa dátumu obhajoby a abecedne podľa priezviska autora. 

Súbor kartičiek je spojený pôvodnou gumičkou. Jeho pôvod je neznámy a získali sme 
ho náhodne z koša na zberový papier. Nepodarilo sa nám zistiť, kto ho zrejme niekoľko 
desiatok rokov opatroval a chránil, ani kto ho vyhodil do zberu. Ako sme už vyššie uviedli, 
pisateľ textu na kartičkách je pre nás rovnako neznámy. 

Podľa tém a mien školiteľov ide väčšinou jednoznačne o agendu Katedry 
československých dejín a archívnictva, príslušnosť k „sekcii“ československých dejín sme 
overovali vylučovacou metódou porovnávaním s existujúcim zoznamom záverečných prác 
sekcie archívnictva (dnešnej Katedry archívnictva a pomocných vied historických).1 Práce, 
ktoré sme v zozname vyznačili kurzívou, však tematicky spadajú do agendy Katedry 
všeobecných dejín a archeológie (!). Ďalší výskum predznamenáva správne zaradenie prác 
uvedených bez vročenia (Helena Kováčová – Vnútropolitická kríza v Uhorsku pred bitkou pri 
Moháči a Ján Lidák – Bratislavský tridsiatkový register z r. 1544) ako i dvojako (1965 
a 1968) uvedenej práce Halusková/Halušková Mária – Príspevok k hospodárskym a spoloč. 
pomerom na východ. Slovensku v r. 1880-1900. 

Nie je zrejmé, či je súbor kompletný, hoci podľa množstva titulov sa dá usúdiť, 
že zachytáva majoritu obhájených prác. To, že ide o diplomové práce, usudzujeme z ich 
absolútnej prevahy v zozname z predchádzajúcich desaťročí, prítomnosť iných typov prác 

                                                 
1 Diplomové práce. [online] Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-
pracoviska/katedra-archivnictva-a-pomocnych-vied-historickych/studium/zaverecne-prace/diplomove-prace/> 
[04-06-2017] 
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bude nutné overiť. Nekontrolovali sme plošne presnosť názvov prác2 ani ich súčasné 
umiestnenie či existenciu vo fyzickej forme. Predložený súpis už kvôli neoveriteľnosti 
úplnosti originálneho archívneho zdroja – podkladov nemusí byť úplný, poskytuje však 
predstavu o témach a frekvencii vypracovania diplomových prác v tomto období. Okrem 
rokov 1963 a 1964 voľne nadväzuje na predtým publikovaný zoznam diplomových prác 
z rokov 1924 (1952) až 1962.3 Snahu o vypracovanie a publikovanie celkového súpisu 
záverečných prác pracoviska dopĺňajú ďalšie súpisy.4 

V prípade prepisu sme uprednostnili jeho diplomatickú podobu, avšak zrejmé chyby 
sme opravili. Meno Halušková Mária bolo najprv napísané ako Haluš(k)ová Marcela (1965), 
súčasne však aj ako Halusková Mária (1968), pritom podľa názvu išlo o tú istú prácu. Túto 
disproporciu sa nám bez ďalších informácií nepodarilo doriešiť (iný typ práce?). Chybne bolo 
zapísané meno Ivantyšynová (ako Ivantyšinová). Titul názvu práce Márie Žitnej bol pôvodne 
(a evidentne chybne) uvedený ako Slová gréckej a latinskej proveniencie v slovenčine. 

                                                 
2 Preklepy a evidentné chyby v názvoch sme upravili, avšak vo viacerých prípadoch je pravdepodobné, 
že pôvodný názov bol na kartičkách upravený pomocou skratiek a pod. 
3 PODOLAN, Peter. Zoznam diplomových prác v odbore História, sekcia Československé dejiny obhájených 
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962. In Štúdie z histórie. Historia nova 9. 
[online] Bratislava : STIMUL, 2015, s. 180-185. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf> 
4 PODOLAN, Peter. Zoznam dizertačných prác v odbore História, sekcia Československé dejiny obhájených 
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962. In Štúdie (ne)dávnych čias. Historia nova 
8. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 124-126. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino8.pdf>; BENKOVÁ, Eva. Zoznam 
diplomových prác obhájených na  Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v rokoch 2006 – 2011. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5.  [online] Bratislava : Stimul, 2012, 
s. 263-267. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino5.pdf>; 
BENKOVÁ, Eva. Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v rokoch 2012 – 2016. In Priezory do dejín. Historia nova 11. [online] Bratislava : 
Stimul, 2016, s. 151-156. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino11.pdf>; MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Zoznam 
bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v rokoch 2006 – 2011. In Štúdie k jubileu Jána Kollára.  Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, 
s. 259-262. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino5.pdf>; 
BENKOVÁ, Eva. Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v rokoch 2012 – 2016. In Priezory do dejín. Historia nova 11. [online] Bratislava : 
Stimul, 2016, s. 147-150. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino11.pdf> [04-06-2017] 
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Priezvisko a meno  Názov práce 
1964   
BALEGA, Alexander  Niektoré problémy rozvoja Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v r. 1948‐1960 so zameraním na úsek 
ideologický, študijný a vedecko‐výskumný. 

FEDORČÁKOVÁ, Pavla  Národnooslobod. hnutie v bardejovskom a prešovskom 
okrese. 

TAKÁČ, Tibor  Medzinárodná solidarita so španielskymi antifašistami 
na Slovensku v rokoch 1936‐1938. 

1965   
BAJZA, Jaromír  Zemisti – príspevok k ideolog. vývinu agrarizmu. 
BENŽOVÁ, Jana (r. Pohovejová)  Pozemková reforma v Turci /1919‐1939/. 
BOBÁĽOVÁ, Lýdia  Ohlas nástupu Hitlera u buržoáznych politických strán 

a sociálnej demokracie na Slovensku. 
DANIEL, Ján  Ján Kadavý v 40. rokoch 19. stor. 
DRAXLER, Vladimír  K rozpadu slovenskej 1. pešej divízie r. 1943‐1944. 
ĎURIANČÍK, Jozef  Stavba trate Červená Skala – Margecany. 
GOSIOROVSKÁ, Zlata  Zrod ľudovodemokratickej moci v dolnom Turci. 
HALUŠKOVÁ, Marcela; 
HALUŠKOVÁ, Mária 

Príspevok k hospodárskym a spoločenským pomerom 
na vých. Slovensku v rok. 1880‐1900. 

HÁMOVÁ, Viera  Vývin Bratislavy v posledných fázach slov. národného 
obrodenia. 

JASLOVSKÁ, Viera  Štefan Závodník (1813‐1885). 
KLEIN, Bohuš  Komunikácie zvolenského kráľovského komitátu 

v 13. stor. 
KOLLÁR, Vojtech  Výstavba hlinikárskeho priemyslu na Slovensku. 
KMEŤOVÁ, Terézia  Prvá pozemková reforma na veľkostatku M. Pálffyho 

v Malackách. 
MARGITFALFOVÁ, Judita  Národnostná otázka v Uhorsku v 1. polovici 40. rokov 

19. stor. vo svetle maďarskej tlače. 
MRÁZKOVÁ, Viera.   August Horislav Škultéty. 
NOVÁK, Ján  Vznik a rozvoj likavského panstva do 17. stor. 
PAVLÁSKOVÁ, Anna  Národní socialisti na Slovensku v r. 1919‐1929. 
PREISLEROVÁ, Jolana  Spolky miernosti, nedeľné školy a hospodárske spolky 

štúrovcov v 40. rokoch 19. stor. 
SOKOLOVÁ, Viera  Ctibor Zoch, život a dielo. 
SZABOVÁ, Lýdia  Feudálna anarchia v Uhorsku koncom 13. a zač. 14. stor. 

so zvl. zreteľom na Slovensko. 
ŠTEFANSKÝ, Michal  Oslobodenie a nastolenie ľudovodem. moci na vých. 

Slovensku /október 1944 – apríl 1945/ 
ZELEŇÁK, Eugen  Kultúrny vývin Bratislavy od oslobodenia 1945 do febr. 1948. 
ŽÁK, Štefan  Štrajkové hnutie na Slovensku 1936. 
1966   
BAZALÍKOVÁ, Jana  Vývin mesta Banskej Štiavnice do konca 16. stor. 
ČIETEK, Ivan  Mníchovská kríza a jej následky v stredoeurópskej 

politike. 
FREMAL, Karol  Znárodnenie priemyslu na Slovensku. 
GREGOROVÁ, Viola  Dejiny závodu Matador. 
IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana  Bakunin a slovanská myšlienka. 
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KARASOVÁ, Mária  Zápas o uzákonenie Jednotného zväzu slov. roľníkov 
/1945‐1947/. 

KELENYEIOVÁ, Katarína  Niektoré problémy maďarizácie a Hornouhorský 
maďarský všeobecno‐vzdel. spolok FEMKE. 

KMEŤ, Vladimír  Robotnícke hnutie a boj KSČ v dvadsiatych rokoch 
v Bratislave. 

MATEJKIN, Stanislav  Mníchov 1938 a sudetská otázka v Slovenskom denníku. 

SOBOLOVÁ, Anna  M. M. Hodža a slov. národné hnutie v 30. až 40. rokoch 
19. stor. 

SVITEK, Vladimír  Povstanie na západnom Slovensku. 
WILDOVÁ, Edita.   FFUK v Bratislave v r. 1919‐1938. 
1967   
GURGUTOVÁ, Adela (rod. 
Perďochová) 

Agrárna strana na Slovensku v r. 1918‐1921. 

JANČOVIČOVÁ, Silvia  Muzeálna Slov. spoločnosť (1893‐1914). 
KIRÁLY, Ivan  Problémy národnej a demokratickej revolúcie v okresoch 

Gelnica a Moldava n/ Bodvou od oslobodenia po voľby r. 
1946. 

KORCOVÁ, Veronika  Slovenské študentské hnutie v 50. a 60. rokoch 19. stor. 
KOŠINÁROVÁ, Viera  Národnostná otázka v Uhorsku po vyrovnaní, so 

zreteľom na Slovensko. 
KRENKOVÁ, Nadežda  Zápas o uskutočnenie Košického vládneho programu 

v okrese Košice /1945‐1946/. 
KURUC, Vojtech  Vývin revolúcie na juhozápadnom Slovensku od 

oslobodenia po parlamentné voľby 1946. 
MALAGOVÁ, Zdenka  Slovenská otázka a maďarsko‐slovenské rozpory v 40. 

rokoch 19. stor. 
MIHALKOVÁ, Edita  Problémy nár. výborov od oslobodenia do volieb v máji 

1946 v okresoch Modra a Bratislava ‐ vidiek. 
MINÁRIKOVÁ, Marta  Uskutočňovanie Košic. vládného programu na Spiši. 
NEMCOVÁ, Darina  Protifašistické hnutie v levickom okrese v r. 1938 ‐ 1945. 
NÉMETHOVÁ, Mária  Sociálna diferenciácia poddaných na hlohoveckom 

panstve v 18. st. 
VANČO, Stanislav  Slovenská otázka v českoslov. buržoáznom odboji na 

Západe v rokoch 1939‐1945. 
VARGOVÁ, Libuša  Slovenské rob. hnutie vo Viedni v rokoch 1900‐1918. 
ZUBEROVÁ, Mária  Vznik a vývoj mesta Trenčína. 
ŽÁK, Dušan  Problémy národnej a demokrat. revolúcie v oblasti 

Záhoria /1945‐1946/ 
ŽIAK, Dalimír  Hlasisti. 
1968   
ČECHVALOVÁ, Monika  K historickému dielu Františka V. Sasinka. 
DOBIÁŠOVÁ, Ružena  Pozemková reforma v okrese Levice v r. 1945‐48. 
DRAŠKABA, Peter  Osídlenie panstva rodu zo Starej do prvej polovice XIV. 

storočia. 
GÁBORČIKOVÁ, Eva  Politika slovenskej buržoázie a vznik ČSR. 
GAVALČINOVÁ, Gabriela  Živena, spolok slovenských žien v kontexte slovenských 

národných pohybov. 
HALUSKOVÁ, Mária  Príspevok k hospodárskym a spoloč. pomerom 

na východ. Slovensku v r. 1880‐1900. 
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KALISKÁ, Elena  Činnosť komunistov na Hornej Nitre v oblasti ilegality. 
KOMORA, Pavol  Maďarské buržoázne strany na Slovensku. /1919‐1929/ 
KRÁLIKOVÁ, Eva  Práca v školskom klube. 
PIUS, Miroslav  Ján Francisci‐Rimavský a slovenské radikálno‐

demokratické hnutie. 
STRAPCOVÁ, Božena  Kontrarevolučné zásahy ľudáckej emigrácie a západných 

mocností v ČSR v r. 1945‐1950. 
SZABOVÁ, Mária  Vplyv špičiek katolíckeho kléru na vývoj udalostí v tzv. 

Slovenskom štáte v rokoch 1939‐1941. 
SZILVÁSSY, Jozef  Problémy maď. zahranično‐politickej orientácie. 
ŠTRBOVÁ, Soňa  Spoločenské zriadenie veľkomoravskej spoločnosti a jej 

kultúrne. [?] 
VEDEJOVÁ, Ľudmila  Medzinárodné vzťahy v predvečer II. svetovej vojny 

vo svetle memoárov nemeckých politikov. 
1969   
BAĎURÍK, Jozef  K vzniku a formovaniu Slovenskej národnej strany (1861‐

1872). 
BORČIN, Emil  Hlasistické hnutie do r. 1904. 
KOŠŠOVÁ, Jela  Parlamentné voľby v máji 1946 na východnom 

Slovensku. 
KUBIŠOVÁ, Eleanóra  Školská politika na Slovensku v r. 1945‐1948. 
KUCHÁROVÁ, Marta  Viliam Pauliny‐Tóth. 
MATEJKINOVÁ, Jela  Boj za uskutočnenie Košického vládn. programu na 

Horehroní v r. 1945‐48. 
MRVOVÁ, Mária  Slovenský spolok „Detvan“ v Prahe. 
SLAVKOVSKÁ, Gizela  Biskup Š. Moyzes a jeho doba (1851‐1861) 
SITÁROVÁ, Mária  Drevársky priemysel na Slovensku v r. 1945‐1948. 
ŠIŠAVSKÁ, Magdaléna  Jazyková otázka v 50. rokoch 19. stor. a jej politické 

pozadie. 
ŠTEROVSKÝ, Ondrej  Pokusy o formovanie slov. polit. programu v 60. rokoch 

19. stor. 
TAKÁČ, Ladislav  1. partizánska brigáda Stalina v SNP. 
1970   
FORDINÁLOVÁ, Eva  Vysťahovalci z myjavskej oblasti v USA. 
HAVIAROVÁ, Božena  Robotnícke hnutie v Lipt. Mikuláši v r. 1900‐1918. 
HERMAN, Juraj  Príspevok k formovaniu a vzniku KSČS v okresoch Skalica 

a Senica v rokoch 1921‐1925. 
HORÁNSKY, Maximilián  Vznik a vývoj štátnych kúpeľov na Slovensku. 
JAVŮRKOVÁ, Helena  Príspevok k politickým dejinám Československej 

sociálnodemokratickej strany robotníckej na Slovensku 
v rokoch 1930‐1938. 

KOVÁČIKOVÁ, Terézia  Karol Šmidke, život a dielo. 
LORAND, Fridrich  České stavovské povstanie a povstanie Gabriela Betlena. 
MARCOVÁ, Katarína  Svetozár Hurban Vajanský a ideológia Národnej strany 

v rokoch 1875‐1890. 
PETRUF, Pavol  Taliansko‐etiópska vojna. 
SENČÍKOVÁ, Blanka  Myjava v XIX. stor. /Príspevok k regionálnym dejinám 

Myjavy./ 
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1971   
DÖMÉNYIOVÁ, Mária  Národnoorganizačná a politická činnosť dr. Jána 

Mallého‐Dusarova v rokoch 1849‐1867. 
HÓZOVÁ, Mária  Jozef Škultéty v slovenskom národnom živote od r. 1875 

do roku 1918. 
IVANIČKOVÁ, Edita  Robert Wiliam Seton‐Watson a Slovensko. 
KUŠNIERIKOVÁ, Bohumila  Francúzski slavisti a česká a slovenská otázka 1867‐1918. 
MEŠŤAN, Pavol  Činnosť Slovenského kultúrneho združenia v Kanade 

(1936‐1941). 
NÍZLOVÁ, Marta  Protiturecká obrana na Slovensku v 16. a 17. stor. 
PIŽEM, Dušan  Politický mechanizmus a zahraničná politika Veľkej 

Británie v predvečer II. svetovej vojny. 
RAPČÁKOVÁ, Božena  Francúzsko ‐ Ruské spojenectvo. 
ŠIMKOVÁ, Helga  Rakúsko a nacistický puč 25. 7. 1934. 
1972   
BABÍKOVÁ, Júlia  Karol Sidor – so zameraním na obdobie rokov 1935‐1939. 
BARTAL, Štefan  Slovenskí agrárnici a boj na obranu štátu /1935‐1938/. 
BENČOVÁ, Drahomíra  Vznik ZSSR. 
ČECHOVÁ, Františka (r. 
Galamová) 

Východiská a ciele agrárnej politiky v predmníchovskej 
ČSR. Zástoj M. Hodžu v agrárnej politike. 

ČIČAJ, Viliam  Obilninárstvo ako hospodárske odvetvie na feudálnom 
panstve Červený Kameň za vlády M. Pálffyho v r. 1583‐
1600. 

DEĎOVÁ, Mária (r. Gabovičová)  Predpoklady a korene kubánskej revolúcie. 
GOMOLA, Pavol  Československo a Poľsko 1918‐1925. /Niektoré 

problémy formovania a činnosti buržoázno‐
demokratických štátov./ Pokus o pozorovanie. 
[porovnanie?] 

JENDEKOVÁ, Mária  Vznik a činnosť JRD Vajnory v r. 1949‐1968. 
JUROLEK, Štefan  Predpoklady a vývin kultúry v procese národnej 

a demokrat. revolúcie /Pokus o rekonštrukciu niekt. 
myšlienok/. 

KANIS, Pavol  Slovenská republika RÁD. /Príspevok k niektorým 
problémom jej existencie/. 

KOHÚTOVÁ, Mária  Vzájomné vzťahy Ríma a Júdey od Hasomonejovcov 
po zničenie Jeruzalema. 

KOMPOLTOVÁ, Oľga  Povstanie Rímskej posádky v Kápue so zameraním 
na Kápuu a Samnitánov v rannom období republiky. 

KRCHNÁK, Peter  Robotnícke hnutie v Banskej Štiavnici v rokoch 1918‐
1925 

KUBAČKOVÁ, Katarína  Zmeny v povstanie [postavení ?] otrokov v období krízy 
Rímskej Ríše. 

NOVANSKÁ, Oľga  Dejiny novokrstenectva v Sobotišti. 
PICHLER, Tibor  Vznik Weimarskej republiky a boj o jej charakter (1918‐

1923). 
WALLNEROVÁ, Bibiana  Rozhlas ako prostriedok masovej komunikácie – 

popularizácia histórie – pubertálna mládež. 
ZAJAC, Igor  Kríza burž. myslenia na Slovensku v období národnej 

a demokratickej revolúcie. 
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1973   
BUČKOVÁ, Soňa  Slováci v boji za všeobecné volebné právo v dualistickom 

Uhorsku. (Od obnovenia politickej aktivity Slovenskej 
nár. strany roku 1901 – roku 1910). 

BULLOVÁ, Tatiana  Národnoorganizačná a politická činnosť Štefana Daxnera 
v 60. rokoch XIX. storočia. 

ĎURICOVÁ, Tatiana  Postoj slovenskej inteligencie a buržoázie k slovenskej 
robotníckej triede a k problematike socializmu v rokoch 
1890‐1905 

ĎURČO, Eduard  Vznik a formovanie hlasistického hnutia. 
CHMULÍKOVÁ, Magdaléna  Dr. Ivan Dérer /so zameraním na obdobie rokov 1918‐

1938/. 
KALIŠOVÁ, Milota  Boj II. internacionály proti militarizmu a vojne. 
KASMÁL, František  K ľud. politickému hnutiu na Slovensku v 60. rokoch 

19. stor. 
KRÉBESOVÁ, Júlia  Nábožensko‐ideologické prúdy v Itálii v I a v prvej 

polovici II. storočia nášho letopočtu. 
POZDECHOVÁ, Antónia  Národnoorganizačná a politická činnosť Jána Francisciho 

v 60.tych rokoch 19. storoč. 
PRIEVOZNÍKOVÁ, Alena  Vavro Šrobár. /So zameraním na jeho 

čechoslovakizmus./ 
RICHTER, Alexander  Decembrový generálny štrajk v roku 1920 vo Vrábľoch 

a okolí a vznik KSČ. 
SLAWINSKÁ, Drahomíra  Anexe Bosny a Hercegoviny a jej ohlas v Čechách 

a na Slovensku. 
VIDO, Jozef  Expanzívna politika USA po II. svetovej vojne v Európe. 
VLČEK, Vojtech  K dejinám robotníckych spolkov na Slovensku v r. 1867‐

1890. 
ŽATKOVÁ, Mária  Štefan Marko Daxner v slovenskom politickom živote 

60. rok. 19. storočia. 
1974   
BÁBELOVÁ, Helena  Ján Palárik v slovenskom národnom hnutí v 50. a 60. 

rokoch 19. stor. /K základnej problematike./ 
BALENTOVÁ, Alena  Ku kultúrno‐vedeckým snahám na rozhraní storočí 

19. a 20‐teho. 
BÓZYOVÁ, Mária  Príspevok k dejinám tatárského vpádu na Slovensko. 
CANGÁROVÁ, Jana  Mládežnícke hnutie na hornej Nitre 1921‐1938. 
ČAPKOVIČOVÁ, Viera  Mladé slovenské hnutie v 40. a 50. rokoch 19. st. 

a Slovenský ústav v Modre od r. 1839‐1853. 
ČELOVSKÝ, Samuel  Život a dielo Félixa Kutlíka do roku 1875. 
DŽURBALOVÁ, Viera  K slovenskému národnému hnutiu na východnom 

Slovensku v 50. a 60. rokoch 19. storočia. 
HORVÁTHOVÁ, Mária  K problematike československej vzájomnosti po vzniku 

Československej jednoty – 1896‐1908. 
CHLOPÍKOVÁ, Katarína  Postoj slovenskej maloburžoázie a maloburžoáznej 

inteligencie k slovenskej robotníckej triede, k sociálnej 
demokracii a k otázkam socializmu na prelome 19. a 20. 
storočia. /r. 1890‐1907/ 

IŽALDOVÁ, Mária  Štrajkový boj lesných roľníkov na Horehroní roku 1936. 
JAMRIŠKOVÁ, Anna  Pripojenie Zakarpatskej Ukrajiny k Československu v roku 

1919. 
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KABOŠOVÁ, Terézia  Nemecká kolonizácia – a problémy vzniku miest na Slovensku. 
KOSTOLANSKÁ, Terézia  K otázke nezamestnanosti a hnutia v bývalom Ilavskom 

okrese v r. hospodárskej krízy 1929 – 1933. 
PECKOVÁ, Alena  Tomáš G. Masaryk a Slovensko. 
ŠPANKOVÁ, Mária  Korešpondencia Erazma Rotterdamského s humanistami 

na Slovensku. 
TALLOVÁ, Vlasta  E. Beneš a slovenská otázka. 
1975   
BARTOVÁ, Ľubica  Milan Hodža a maloagrárne hnutie pred I. svetovou 

vojnou. 
CEPKOVÁ, Eva  Dohoda a reakcia slovenskej verejnosti na jej vytvorenie. 
GABURIAKOVÁ, Darina  Dr. Miloš Štefanovič a jeho zástoj v slovenskej politike 

90.tych rokov 
HRANÍKOVÁ, Alena  Československá buržoázna emigrácia v Londýne 

v r. 1939‐43. 
KYSEĽOVÁ, Agneša  Viliam Paulíny‐Tóth a jeho činnosť v slovenskom 

národnom hnutí od začiatku 60.tych rokov 19. storočia 
do konca jeho života v roku 1877. 

LALKOVÁ, Helena  K otázke štrajkového hnutia stavebných robotníkov 
na stavbe trate Púchov‐Horní Lideč. 

LUKÁČOVÁ, Eva  K národnej aktivizácii na východnom Slovensku v období 
rokov 1867‐1884. 

MATUŠKOVÁ, Margita  Činnosť americko slovenského kongresu 
a medzinárodného robotníckeho spolku v Spojených 
štátoch amerických. 

MORAVČÍKOVÁ, Ľubica  Sovietska zahraničná politika v záverečnom štádiu druhej 
svetovej vojny. 

MORVAIOVÁ, Marta  Slovenská národnostná otázka v období 
predmníchovskej ČSR. 

PRIŠEGEM, Ján  Kolonát v sovietskej a československej historiografii. 
ROJÁKOVÁ, Zuzana  Boj pokrokovej maďarskej mládeže na Slovensku 

na obranu Československej republiky proti fašizmu 
v rokoch 1926‐1938. /Magyar fiatalok Szövetsége./ 

ROHÁČKOVÁ, Viera  Štrajky slovenského robotníctva v Uhorsku v rokoch 
1890‐1900. /Vo svetle súvekej slovenskej periodickej 
tlače./ 

ŠIMKOVÁ, Svatava  Britské zahraničně politické koncepce vzhledem 
na Francii a Německo na pařížské mírové konferenci. 

ŠUCHOVÁ, Xénia  Sovietska účasť na janovskej konferencii 1922. 
ŽITNÁ, Anna  K problematike obchodných stykov medzi Slovenskom 

a Moravou v 16. a 17. storočí. 
1976   
ČUBOŇOVÁ, Milena  Zakupovaní uherské šlechty na Moravě do poloviny 

17. století. 
KONRÁDOVÁ, Ingeborg  Podiel maďarských revolučných síl na formovaní 

marxistickej ľavice a na vzniku KSČ. 
KOVÁČOVÁ, Helena  Vnútropolitická kríza v Uhorsku pred bitkou pri Moháči. 
RUMAN, Ladislav  Poľská otázka na parížskej mierovej konferencii v roku 1919. 
SLIVKA, Peter  Parlamentné voľby na Slovensku roku 1935. 
SZARKA, Ladislav  O troch aspektoch anexie Bosny a Hercegoviny. 
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