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Publikácia vznikla pri príležitosti desiateho výročia podujatia  

Letná bratislavská univerzita seniorov.  

Je súborom odborných prednášok, ktoré odzneli za posledných deväť rokov 

na podujatí, ktoré každoročne organizuje  

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Univerzitou tretieho 

veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.  

Spolu s príspevkami poslucháčov Univerzity tretieho veku tvoria spomienku 

na Bratislavu a hovoria o bratislavskom živote.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
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Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania,

začiatkom marca som stál pred plnou sálou poslucháčov Univerzity tretieho veku 
a spoločne sme diskutovali o aktuálnych mestských témach aj o kvalite života starších 
obyvateliek a obyvateľov Bratislavy. Vtedy ešte nikto z nás netušil, že nás súčasná pandémia 
koronavírusu zasiahne natoľko, že na dlhé obdobie pozmení náš každodenný režim 
a obmedzí naše záujmy, aktivity, ale aj kontakty s najbližšími priateľmi či rodinou. Súčasná 
pandémia nám rovnako zabránila počas leta v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania 
Univerzity Komenského zrealizovať 10. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov, čo 
ma mimoriadne mrzí, nakoľko sme toto výročie plánovali náležite osláviť a letnú univerzitu 
pre Vás tento rok organizačne i obsahovo pripraviť slávnostne. 

Bratislava, akú si ju ja predstavujem, má byť priateľským a otvoreným mestom s rovnakými 
príležitosťami a možnosťami pre všetkých svojich občanov, nevylučujúc žiadnu skupinu 
obyvateľov a obyvateliek. Preto som počas našej poslednej diskusie predstavil i svoje 
priority, zámery a konkrétne kroky v agende sociálnej podpory seniorov, senioriek a ľudí so 
zdravotným znevýhodnením. Mesto si dalo za cieľ aj naďalej spolupracovať s Univerzitou 
tretieho veku na projekte letnej univerzity a podporovať vzdelávanie aktívnych seniorov. 
Rovnakou mierou chceme podporovať aj ďalšie bratislavské proseniorské organizácie, ktoré 
rôznymi aktivitami podporujú Vaše aktívne začlenenie do spoločnosti, ale i budovanie 
nových vzťahov a priateľstiev. Je mojou prioritou, aby ste sa v našom hlavnom meste cítili 
užitoční a prijatí.

Počas nášho marcového stretnutia som takisto dostal otázku, ako vidím seba Matúša 
Valla ako seniora? Akým budem, keď budem starším? Odpovedal som, že chcem byť 
elegánom a dobrým dedkom pre svoje vnúčatá. Minimálne takým dobrým, akým je môj 
otec pre môjho syna. Túžim starobu stráviť s tými najbližšími a odovzdať im kúsok zo svojej 
životnej skúsenosti. Svoj voľný čas by som určite rád venoval i spoločnosti a nášmu mestu. 
Mám rád Bratislavu a verím, že aj v staršom veku sa na tomto vzťahu nič nezmení a budem 
mať silu a energiu dianie v meste aktívne sledovať a zároveň ho obohacovať o svoje rady 
a skúsenosti - presne tak, ako to robíte i Vy.

Vráťme sa však ešte do prítomnosti. Predo mnou, pred našim hlavným mestom i pred 
nami všetkými stojí veľká výzva - zvládnuť pandémiu, aktívne pracovať na znižovaní jej rizík 
na minimum a sústrediť sa na ochranu najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva. Každý deň 
spolu s mojim tímom venujem veľkú čas svojej energie na zavádzanie funkčných opatrení 

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor hlavného mesta SR Bratislava 
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na ochranu našich najstarších a najzraniteľnejších. Špeciálnu pozornosť venujeme seniorom 
a seniorkám odkázaným na pomoc v mestských zariadeniach pre seniorov. Uvedomujem 
si, že niektoré zavedené opatrenia obmedzujú zaužívané denné aktivity a kontakty, ale 
bezpečnosť a zdravie musí dnes stáť na prvom mieste. Som presvedčený, že v boji proti 
súčasnej pandémii budeme úspešní, len ak sa jej postavíme spoločne. V tomto nám veľmi 
pomáhate práve vy, aktívne seniorky a seniori, študenti letnej bratislavskej univerzity. Vaše 
skúsenosti a neustála chuť sa vzdelávať Vám prináša rozhľad a zároveň aj zodpovedný prístup 
v ochrane svojho zdravia. V tomto ste veľkým vzorom a podporou pre druhých. Aj v ťažkých 
časoch verím v dôležitosť a silu vzdelávania a ďalšieho osobného rozvoja. Moji rodičia 
sú pre mňa príkladom, že neustále prehlbovanie vedomostí v známych oblastiach, ale aj 
v oblastiach úplne nových, má veľký význam, pretože obohacuje nielen seba - jednotlivca, 
ale i jeho okolie. Nech Vám v tejto snahe pomôže aj tento výber toho najlepšieho, čo odznelo 
na Letnej bratislavskej univerzite, ktorý práve držíte v ruke. Verím, že budúci rok nám 
okrem iných dobrých vecí prinesie aj očakávaný 10. ročník Letnej bratislavskej univerzity 
pre seniorov a my všetci budeme mať príležitosť stretnúť sa osobne.

Matúš Vallo
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Vážené seniorky, vážení seniori,

je pre mňa česť, prihovoriť sa Vám pri významnom jubileu – konaní desiatej Letnej 
bratislavskej univerzity seniorov, ktorá sa, žiaľ, z dôvodu pandémie koronavírusu nemohla 
uskutočniť prezenčne. Pevne verím, že práve výnimočná forma tohtoročnej Letnej univerzity 
zvýši význam a hodnotu tohto spoločensky cenného projektu. 

Najväčšia múdrosť kvalitných a vzdelaných odborníkov tkvie v otvorenosti ich mysle 
a pokore k poznaniu, ktoré je nekonečné. Vedia, že pravda je relatívna a uhol pohľadu 
vie meniť svet. Sú kritickí a nároční na seba, aj ostatných. S postupom času zisťujú, ako 
málo vieme o svete okolo nás. Je to prístup, ktorý sa ako jediný osvedčil pri skutočnom 
napredovaní ľudskej spoločnosti, a my považujeme za naše poslanie a povinnosť šíriť ho 
ďalej naprieč celou spoločnosťou aj generáciami.

Cieľom tohto projektu a našich prednášajúcich je poskytnúť Vám najnovšie poznatky 
a prebudiť vo Vás inšpiráciu a túžbu po ďalších vedomostiach a hlbšom poznaní. Ukázať 
Vám, ako s úctou a pokorou uchopiť Ariadninu niť v bludisku informačných zdrojov, názorov 
a rôznych prístupov. 

V rýchlej a digitálnej dobe informácií a technológií sú práve názory odborníkov a ich  
otvorená myseľ a kritické myslenie to, čo nám má byť vzorom a pomôže nám zorientovať sa, 
keď je informácií priveľa. Držať krok s modernou dobou je čoraz náročnejšie, a preto dúfam, 
že vďaka tomuto projektu bude pre Vás jednoduchšie nadviazať Vašu múdrosť a životnú 
skúsenosť na modernú dobu, ktorá to potrebuje viac, ako kedykoľvek predtým. Veď učiť 
a učiť sa je privilégium, ktoré je s každým ďalším rokom života hodnotnejšie pre jednotlivca, 
aj pre celú spoločnosť.

Dovoľte mi odovzdať Vám túto netradičnú, ale o to bohatšiu publikáciu, ktorá nahradí to, 
čo nám pandémia nedovolila prezentovať Vám osobne a prináša to najlepšie, čo za deväť 
rokov na LBUS odznelo.

Prajem Vám šťastnú cestu za poznaním a hľadaním odpovedí na Vaše otázky. Pamätajme, 
že táto cesta je celoživotnou a krásnou púťou, a tí najlepší nachádzajú s múdrosťou pokoru. 

Zuzana Kovačičová

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci 
Univerzity Komenského v Bratislave
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Milé poslucháčky, milí poslucháči Letnej bratislavskej univerzity seniorov,

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK), ktoré 
zabezpečuje ďalšie vzdelávanie na Univerzite Komenského, je prostredníctvom svojej 
súčasti – Univerzity tretieho veku (UTV) lídrom vo vzdelávaní seniorov. UTV, ktorá bola 
pri Univerzite Komenského (UK) založená v roku 1990, je najväčšou a najstaršou UTV 
na Slovensku, ako aj poprednou UTV v Európe i v medzinárodnom meradle. 

Ročne u nás študuje okolo dvetisíc starších študentov, v 40 študijných odboroch v takmer 
siedmich desiatkach študijných skupinách. Okrem celoročných študijných programov 
ponúkame našim študentom aj doplnkové vzdelávanie formou krátkodobých programov, 
ako napríklad cvičenie SM systém, kurz digitálnej gramotnosti a každoročný letný rekondičný 
ozdravovací pobyt a podobne. Do vzdelávacieho procesu je v jednom akademickom roku 
zapojených okolo dvesto lektorov, prevažne z fakúlt UK, ako aj odborníkov z praxe. Aktívne 
sa zapájame do rozvoja vzdelávania seniorov aj v medzinárodnom kontexte. Od roku 
2000 sme členmi vo výbore Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku (Association 
Internationale des Universités du Troisieme Age – AIUITA), od roku 2003 sme predsedajúcou 
inštitúciou s pozíciou prezidenta Európskej federácie starších študentov (European 
Federation of Older Students – EFOS), máme zastúpenie vo Výbore pre starnutie (Ageing 
Committee) pri OSN vo Viedni a vo Vedeckej komisii pre vzdelávanie seniorov v Šanghaji. 

Ďalšou našou pýchou je už desaťročná spolupráca s magistrátom hlavného mesta SR 
Bratislava, s ktorým počas letných mesiacov každoročne organizujeme Letnú bratislavskú 
univerzitu seniorov (LBUS). Zámerom vzdelávacieho projektu financovaného magistrátom je 
formou prednášok sprostredkovať účastníkom odborné znalosti. Podujatie sa teší veľkému 
záujmu a každý rok sa naplní obmedzená kapacita Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca 
do posledného miesta. Počas deviatich prezenčných ročníkov odznelo tridsaťšesť prednášok, 
ktorých starostlivý výber reflektoval záujmy a požiadavky senior poslucháčov. Väčšia tém bola 
úzko spätá s históriou a súčasnosťou Bratislavy, s architektúrou, s pamiatkami, záhradami, 
múzeami, či s osobnosťami nášho hlavného mesta. Odzneli aj iné zaujímavé prednášky 
spojené, napríklad s hudbou, operou, folklórom, tradíciami, vzdelávaním, technológiami, 
vinárstvom, Európskou Úniou alebo starostlivosťou o zdravie. 

Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom v roku 2020 a následné 
epidemické opatrenia zasiahli do životov každého z nás a ovplyvnili aj vzdelávanie 
na Univerzite tretieho veku. Tridsiaty akademický rok na UTV, ktorý sme slávnostne 

Mgr. et Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.

riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania
Univerzity Komenského v Bratislave
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a za účasti mnohých významných osobností otvorili v aule UK v októbri 2019, sme v roku 
2020 dovzdelávali dištančne a ukončili prvýkrát počas tridsaťročnej histórie netradične bez 
slávnostných promócií našich absolventov. Otvorenie 31. akademického roku na UTV je kvôli 
zhoršujúcej sa epidemickej situácii odložené do odvolania. Taktiež desiaty ročník LBUS, ktorý 
sa mal konať v lete bol zrušený. Keďže v našej úspešnej spolupráci s magistrátom hlavného 
mesta chceme naďalej pokračovať, rozhodli sme sa vydať tento výber z prednášok, ktoré 
počas deviatich ročníkov na LBUS odzneli a doplniť ich prácami našich senior študentov 
Univerzity tretieho veku a takto symbolicky osláviť desiaty ročník tohto populárneho 
podujatia. Veríme, že náš výber vás poteší a každý si v ňom nájdete kúsok spomienky či 
nové informácie a poznatky. 

Tatiana Ilavská
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Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Milé seniorky, milí seniori, poslucháčky a poslucháči Letnej bratislavskej univerzity 
seniorov, 

prihováram sa Vám za novovzniknuté Oddelenia kvality života, ktoré pracuje pod Sekciou 
sociálnych vecí na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy s jednoduchým, avšak nie vždy 
samozrejmým odkazom - Bratislava má všetky predpoklady byť „mestom pre všetkých 
svojich obyvateľov“, pre aktívnych seniorov a seniorky ako aj pre tých, ktorí sú odkázaní 
na podporu a pomoc druhých. Mestom, kde je možný radostný a inšpiratívny život, kde si 
ho všetci, nevylučujúc žiadnu vekovú skupinu, vedia spolu užívať a žiť s radosťou.

Možno povedať, že mesto Bratislava dlhodobo podporuje vzdelávacie aktivity Univerzity 
tretieho veku a uvedomuje si jej dôležitosť v spoločnosti a pre spoločnosť. Teoretický koncept 
„aktívneho starnutia“ Vám určite nie je cudzí – Vy ho žijete, ste jeho praktickým naplnením. 
Aktívni, nebojácni a po nových vedomostiach bažiaci ľudia v akomkoľvek veku vždy boli 
ťahúňmi spoločnosti. Vkladáme do Vás našu dôveru a chceme Vám vyjadriť podporu 
a vďaku, že naďalej obohacujete našu spoločnosť, aj keď by ste mohli byť na zaslúženom 
a možno lenivejšom odpočinku.  

Okrem podpory a spolupráce s Univerzitou na projekte LBUS sa snažíme podporovať 
aj tzv. proseniorské organizácie v našom meste. Zjednodušene možno povedať, že týmto 
názvom sú označované organizácie, ktorých cieľovou skupinou sú seniorky a seniori, alebo 
ľudia v pozícii neformálnych opatrovateľov svojich starších rodinných príbuzných. Nie je to 
však celkom pravda. Misia týchto organizácií sa po dlhých mesiacoch izolácie, ktorou sme 
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všetci prechádzali na jar 2020 a ktorá čiastočne poroztrhávala siete našich vzťahov javí ešte 
výraznejšou. Prečo? 

Proseniorské organizácie slúžia celej spoločnosti, pretože do istej miery nahrádzajú 
neformálne komunity, či susedstvá. Ponúkajú prostredie prijatia a dobre fungujúcich vzťahov. 
Aktivity, ktoré vytvárajú, či akcie, ktoré organizujú častokrát nie sú výlučne pre seniorov. Ich 
cieľom je zapájať aj viaceré generácie, či posilňovať kompetencie, schopnosti a zručnosti 
starších ľudí tak, aby zostali sebavedomou súčasťou spoločnosti. Tento trend by sme chceli 
na Oddelení kvality života na bratislavskom Magistráte podporovať. Našim dlhodobým 
cieľom je zabraňovať izolácii starších ľudí, ktorá je na Slovensku veľmi rozšírená tak, že 
pomôžeme vytvoriť prostredie príjemné aj pre ľudí v staršom veku – či už sa to týka 
priestorovej prístupnosti mesta, alebo v tomto prípade sociálneho, kultúrno-umeleckého, 
športového, či vzdelávacieho priestoru a spoločenských aktivít.

Občianske združenia Seniori v pohybe, Dobré roky, či Kreatívny Klub LUNA sa zameriavajú 
na aktívnych a samostatných seniorov a seniorky. Prvé dve majú za cieľ motivovať 
starších ľudí aby ostali aktívni, pretože veria tomu, že „pohyb je život“. Počas takzvanej 
prvej vlny koronakrízy natáčali videá na posilnenie kognitívnych schopností a vysielali ich 
prostredníctvom Youtube. Kreatívny klub LUNA, Živena či mladé ružinovské združenie 
Aktivitka sa zameriavajú aj na umelecké činnosti, ktorými sa snažia presvedčiť, že kreativita 
je v každom z nás, v každom veku, len sa treba nebáť. Svojpomocne si napríklad vo 
svojich priestoroch vedú umelecké dielne. Alžbetínske naivné divadlo ponúka stále nové 
predstavenia od seniorov pre seniorov. S ponukou kultúrneho vyžitia a neformálneho 
vzdelávania nezaostáva ani občianske združenie Stále dobrí, ktoré organizuje pravidelné 
kultúrne podujatia v priestoroch kaviarne Berlinka. Priestorom na trávenie času 
pre duchovnejšie založených seniorov môže byť napríklad Seniorklub pri evanjelizačnom 
dome Quo Vadis.

Radi by sme takisto upriamili Vašu pozornosť na informačný magazín o Bratislave in.ba 
s kultúrno-spoločenským zameraním. Ide o mesačník, ktorý vydáva Hlavné mesto SR 
Bratislavy a je distribuovaný na všetky miestne úrady mestských častí Bratislavy, ale môžete 
ho nájsť takisto vo Front Office Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na Primaciálnom 
námestí ako i vo vybraných kultúrnych inštitúciách. od septembra tohto roka je práve vyššie 
uvedeným organizáciám venovaná pravidelná dvojstránka.

Budeme radi, ak budete sledovať svojím láskavým, avšak kritickým pohľadom verejné 
dianie na magistráte ako i všetky naše ďalšie kroky v politikách aktívneho starnutia na území 
Bratislavy. Je dôležité pre nás ako reprezentantky a reprezentantov mesta počuť Váš hlas, 
za čo Vám vopred ďakujeme. Ctíme si dôležitosť princípu participatívneho rozhodovania, 
ako jedného z prísľubov demokracie a veríme, že spoločnosť bude pre všetkých lepšou 
vtedy, ak budeme plánovať a vytvárať verejné politiky mesta spolu s jej aktívnymi občanmi 
a občiankami. Starší ľudia sú jedným z uzlíkov širokej siete, v ktorej každý by mal mať šancu 
zapájať sa do jej samotného vytvárania a  robiť ju pestrou, prístupnou a spravodlivou. 

Záverom by sme chceli vyjadriť poďakovanie Vám všetkým, ktorí máte radi svoje mesto 
a aktívne s ním spolupracujete. Ďakujeme a držíme Vám palce vo vašom ďalšom vzdelávaní. 

Užite si to!
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Tridsiate výročie inštitucionálneho vzdelávania seniorov v Bratislave nás inšpiruje k tomu, 

aby sme sa zamysleli nad históriou a aktivitami prvej univerzity tretieho veku v Bratislave 

a na Slovensku. Východisková idea pre vznik novej vzdelávacej inštitúcie - UTV - Univerzity 

tretieho veku, vznikla začiatkom roku 1990 na podnet Jednoty dôchodcov na Slovensku, 

vtedajšieho Ministerstva školstva, mládeže a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, 

Ministerstva sociálnych vecí SR a Univerzity Komenského v Bratislave. 

Prvá UTV na Slovensku bola zriadená rozhodnutím Vedeckej rady UK v Bratislave v marci 

1990 za metodickej pomoci doc. Rozálie Čornaničovej z katedry vzdelávania dospelých, 

dnes Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, podpory prof. 

Pavla Hrnčiara, prorektora UK, Dr. Marty Fittovej, vedúcej študijného oddelenia Rektorátu 

UK a prvej tajomníčky UTV. Imatrikulácia prvých 235 starších študentov UK a slávnostné 

otvorenie sa konali 15. októbra 1990 v aule Univerzity Komenského. 

Z a l o ž e N I e  U N I v e R Z I T y 
T R e T I e h o  v e K U

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
 Centrum ďalšieho vzdelávania  

Univerzity Komenského v Bratislave
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Táto prvá UTV na Slovensku, teda Univerzita tretieho veku na UK v Bratislave riadila 
niekoľko rokov vzdelávanie seniorov aj na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
a Ekonomickej Univerzity v Bratislave ako aj v Nitre a v Martine. V roku 1991 ponúkla 
vzdelávanie pre seniorov aj Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine vďaka primárovi MUDr. 
Branislavovi Gerykovi a doc. MUDr. Josefovi Květenskému, CSc. a v rámci ďalších fakúlt UK 
sa otvorilo 7 študijných programov, ktorých počet dodnes narástol na 40 odborov špeciálne 
pripravených pre seniorských študentov v rámci 12-tich fakúlt Univerzity Komenského. 
Popri vzdelávaní na kňazských seminároch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty UK v Nitre a v Badíne otvorila UTV v rámci Centra ďalšieho vzdelávania (CĎV) UK 
a projektu Erasmus+ (EduSenNet) v roku 2014 vzdelávanie aj v Námestove. Počet študentov 
UTV od založenia neustále narastal až na počet dvetisíc, čo si UTV udržiava stabilne už 
niekoľko rokov. od roku 1992 do 2018 riadila UTV na UK PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. 
a na študijnom oddelení UTV už mnoho rokov odborné pracovníčky Viera Šeligová a Ing. 
Veronika Bučková, na fakulte v Martine Mgr. Katarína Nezdobová. V súčasnosti (od 2018) 
riadi UTV CĎV UK Mgr. Dana Havranová, vedúca metodička UTV. V každom akademickom 
roku zabezpečuje vzdelávanie viac ako 200 lektorov, hlavne pedagógov fakúlt UK za garancie 
komisie rektora a prodekanov fakúlt. od roku 2004 sa UTV stala súčasťou novozriadeného 
CĎV UK, ktoré dnes riadi Mgr. Tatiana Ilavská, PhD. 

Systém štúdia na UTV v rámci Slovenska je v podstate jednotný. Vzdelávanie začína zväčša 
v Prvom všeobecnom ročníku, ktorý tvorí základ pre nasledujúce štúdium vo vybraných 
odboroch. Vysoké školy a univerzity v Bratislave sa zameriavajú na ponuku, ktorá je 
v súlade s profiláciou ich fakúlt. Dĺžka štúdia v jednom odbore je dva až tri roky, po ktorých 
je absolventom slávnostne odovzdané osvedčenie, zvyčajne v aule príslušnej univerzity. 

Popri súvislom ucelenom trojročnom štúdiu má UTV na Centre ďalšieho vzdelávania UK 
v ponuke aj krátkodobé programy (Digitálna gramotnosť, Sociálne siete a Internet, Digitálna 
fotografia, SM systém) letné programy (Letná bratislavská univerzita seniorov v spolupráci 
s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a Rekondično ozdravovací pobyt v Modre Harmónii), 
programy rozvoja zručností (jazykové kurzy, cvičenia jogy) a odborné exkurzie doma 
i v zahraničí. Zápis na štúdium je možný elektronicky, mailom, alebo osobne na študijných 
oddeleniach konkrétnych univerzít tretieho veku v Bratislave.

Prelomovým rokom pre univerzity tretieho veku bol rok 1999, ktorý ako Medzinárodný 
rok starších ľudí inicioval nové aktivity, založenie Klubu UTV, Pochod seniorov, Veľtrh Senior 
a i., ako aj tvorbu Národného programu ochrany starších ľudí – neskôr Národného programu 
aktívneho starnutia (2014-2020). Klub UTV na Univerzite Komenského v Bratislave plní 
od jeho založenia významné miesto pre realizáciu spoločenských, sociálnych a iných 
edukačných aktivít pre seniorov a svojich členov. 

Počas tridsiatich rokov UTV na UK bolo zrealizovaných niekoľko odborných seminárov 
a konferencií k výročiam UTV na tému vzdelávania seniorov: semináre „5 rokov UTV na UK“; 
„Prínos vzdelávania starších pre psychofyzické zdravie človeka“ (1998); „Vzdelávanie 
seniorov a nové trendy pre tretie tisícročie“ (2002); konferencie „História a súčasnosť UTV 
na Slovensku“ (2007); medzinárodná konferencia „Dvadsať rokov univerzitného vzdelávania 
seniorov“ (2010); „Edukácia v treťom veku“ (2014); medzinárodná konferencia AIUTA 
„Equal learning opportunities for the elderly“ (2017). Uvedené podujatia podporili rozvoj 
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vzdelávania seniorov v našom hlavnom meste, prezentáciu aktivít doma aj v zahraničí a hlavne 
poukázali na potrebu aktívneho starnutia v živote seniorov. Mnohé kontakty v zahraničí 
a praktická spolupráca pritiahli hostí do Bratislavy nielen v záujme prezentácie vzdelávacích 
aktivít, ale aj našich tradícií a hodnôt, ktoré vždy propagujeme. Univerzita tretieho veku 
na Univerzite Komenského v Bratislave je od roku 1993 členom AIUTA (Medzinárodná 
asociácia UTV) s členstvom vo výbore od r. 2000. od roku 1994 je členom EFOS (Európska 
federácia starších študentov), kde od roku 2003 sme predsedajúcou inštitúciou s pozíciou 
prezidenta EFOS. od roku 2002 sa UTV aktívne zapája do európskych projektov Grundtvig 
(ELiLL, EFOSEC, VECU, Danube Networkers a i.) a projektov Erasmus+ (EduSenNet, TicTac55, 
SeLiD), kde ako partner a koordinátor rieši výskumné úlohy a aktuálne otázky inklúzie 
seniorov rôznymi formami ďalšieho vzdelávania.

Napriek tomu, že na Slovensku a v Bratislave máme univerzity tretieho veku už 30 rokov, 
stále chýba potrebná legislatíva na systémové riešenie ich fungovania a financovania 
v záujme zabezpečenia potrebných aktivít a napĺňania potreby aktívneho starnutia. Je tu 
aj mnoho výziev od partnerských univerzít, ktoré v rámci dunajskej siete seniorov DANET 
prejavujú záujem o spoluprácu so seniormi Bratislavy. 

Veríme, že potrebné riešenia a ďalšie iniciatívy prispejú k rozvoju života seniorov.
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Kvalitou života rozumieme pohľad človeka na svoju vlastnú spokojnosť prípadne 

nespokojnosť so svojím životom. Pokladáme ju za jeden z najdôležitejších aspektov 

života, človek si ju spája s pocitom pohody a pokoja. Kvalitný život je pre každého veľmi 

dôležitý, podmieňuje pocit šťastia a prežívania ľudského života. 

Kvalita života človeka a uspokojovanie jeho potrieb úzko súvisí s hodnotami,  

na ktorých mu v živote záleží. 

S e N I o R  N a  U N I v e R Z I T e  T R e T I e h o  v e K U

Mgr. Dana Havranová
Centrum ďalšieho vzdelávania  

Univerzity Komenského v Bratislave
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Hodnoty v živote človeka sa odvíjajú najmä od jeho zdravia a zdravia jeho blízkych, 
od toho ako funguje jeho rodina, od finančného zabezpečenia a životnej úrovne. Ďalšími 
hodnotami v živote človeka sú práca, sociálne istoty, priatelia a šťastie. Významnou 
a dôležitou hodnotou je voľný čas a jeho využitie. Tieto hodnoty sa v priebehu života 
menia. Človek v seniorskom veku má dostatok voľného času, už nemá potrebu sa realizovať 
v zamestnaní a má možnosť sebarealizácie vo svojom voľnom čase. Práve v tomto období 
prichádza čas na rozvoj jeho záujmov a koníčkov.

Zápis na Univerzitu tretieho veku (UTV) je jedna z možností, ktorú si senior môže vybrať 
po ukončení svojho profesionálneho života, alebo už skôr, keď dovŕši 50 rokov. Vzdelávanie, 
rozširovanie vedomostí, rozvíjanie zručností a celkový sebarozvoj rozhodne zlepšujú 
kvalitu života každého človeka. Vzdelávacie aktivity prispievajú k sebadôvere a životnému 
uspokojovaniu, k upevneniu duševného a fyzického zdravia, k zlepšeniu intelektuálnych 
a pohybových funkcii. S určitosťou môžeme povedať, že vzdelávanie seniorov plní i funkciu 
socializácie, rozvíja povedomie o spoločnosti a o svete, v ktorom aktuálne žijeme.

Na UTV sa stretávajú ľudia s podobnými záujmami, podobného veku, vznikajú nové 
priateľstvá i partnerstvá, zlepšuje sa komunikácia medzi ľuďmi a vzdelávanie všeobecne 
prináša radosť do života. 

Niektorí poslucháči si plnia svoj sen z mladosti o štúdiu na vysokej škole a o štúdiu 
v odbore, ktorý nemohli študovať počas svojej mladosti. Našou úlohou ako organizátorov 
vzdelávania a pedagógov je pomôcť naplniť tieto sny a urobiť vzdelávanie seniorov 
atraktívnym a zmysluplným. I keď seniorské vzdelávanie patrí do záujmového vzdelávania, 
má svoje určené ciele, funkcie a obsahové zameranie. Témy už si vyberáme sami na základe 
podnetov a návrhov zúčastnených učiteľov i poslucháčov UTV. Zapájaním sa do vzdelávania 
na UTV podporujeme celoživotné učenie a jeho význam pre jednotlivca i spoločnosť - učíme 
sa od detstva, v období dospelosti až po starobu. 

Spätná väzba od pedagógov - profesorov, docentov a  asistentov, ktorí sa podieľajú 
na vzdelávaní seniorov je len kladná. Seniorský študent je pozorný, výuka ho zaujíma, dáva 
otázky k prednáške a je vďačný za nové informácie. Pedagógovia sa vždy tešia na stretnutie 
so svojimi seniorskými poslucháčmi. 

Univerzita tretieho veku ponúka svojim študentom tradičné historické odbory ako 
Archeológia, Dejiny Slovenka, Všeobecné dejiny, Dejiny a pamiatky Bratislavy. Odbory 
Psychológia a Empatická asertivita pomôžu poslucháčom pochopiť svoje vnútro a emócie 
iných. Pre tých, ktorí hľadajú zmysel života a pátrajú po podstate ľudského bytia je 
od založenia UTV otvorený odbor Filozofia. Obľúbené odbory Gerontológia, Liečivé rastliny, 
Človek a príroda, Lieky a zdravie nám ukážu ako sa starať o svoje fyzické zdravie i o zdravie 
svojich blízkych. Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania na univerzite sú odbory, ktoré 
sa starajú o fyzické zdravie človeka - Regenerácia psychofyzických síl, Joga a Zdravotné 
cvičenia. Veľkej obľube sa tešia i umelecky zamerané odbory a to sú Dejiny divadla a odevu, 
Dejiny výtvarného umenia, Múzické umenia v spoločnosti, Svet opery, Španielske umenie 
a Umelecké terapie pre život. Priestor pre riešenie otázok života v spoločnosti ponúka 
odbor Astronómia, Európska únia a Európska integrácia, Kresťanské myslenie v dejinách 
a súčasnosti, odbor Právo, Prírodné krásy Slovenska, Svetové náboženstvá i odbor Veľké 
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divy sveta. Okrem už uvedených odborov by sme radi uviedli aj vysoko prakticky zamerané 
odbory ako je Záhradníctvo i odbor Spoločenský tanec.

Odbor Počítače sa na UTV vyučuje už niekoľko rokov a k nemu pribudli krátkodobé 
kurzy zamerané na zlepšenie digitálnych zručností seniora. Vzdelávanie v smere 
zlepšenia počítačových zručností sa ukázalo ako dobrý smer. Práve v čase pandémie sú 
i seniori odkázaní na komunikáciu so svojím okolím i prostredníctvom svojich počítačov 
a mobilných telefónov. Okrem zlepšenia v oblasti počítačov na UTV prebehli i semináre 
zamerané na bezpečné využívanie internetu a rozoznanie hoaxov šíriacich sa na internete. 
V budúcnosti sa plánujeme venovať vzdelávacím aktivitám zameraným na prácu s PC a tým 
dosiahneme posilnenie digitálnych kompetencií seniora pre praktický život v občianskej 
spoločnosti. Vzdelávanie seniora v digitálnej spoločnosti je cieľom aktuálneho projektu 
Erasmus+ SeLID. Veríme, že sa nám v novom roku podarí spustiť Online Univerzitu tretieho 
veku a i touto formou podporíme vzdelávanie starších obyvateľov Bratislavy.
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U N I v e R Z I Ta  K o M e N S K é h o  v  B R aT I S l a v e  
v Z N I K  a  v y B R a N é  B U D o v y  
Z v I a Z a N é  S  j e j  h I S T ó R I o U

Mgr. Mária Grófová
Archív 

Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzity sa od stredoveku stávali centrami poznania, bádania a pestovania vedy. 

Ich existencia prinášala mestám, v ktorých sídlili, istý rozmach. 

Nešlo len o vybudovanie priestorov samotnej univerzity a jej zázemia – internátov, 

tlačiarne, lekárne, botanickej záhrady a podobne, 

ale aj o rozvoj zázemia poskytujúceho 

služby univerzitným pedagógom i študentom. 
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Bratislava sa vďaka kráľovi Matejovi Korvínovi stala univerzitným mestom už v stredoveku 
a táto tradícia sa preniesla až do súčasnosti.1 Počas osmanskej okupácie Uhorska sa centrom 
vzdelanosti stala Trnava, kde v roku 1635 založil ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň 
studium generale, univerzitu jezuitského typu s dvomi fakultami – filozofickou a teologickou 
(1635), neskôr pribudla právnická (1667) i lekárska (1769/1770).2 V roku 1777 sa na základe 
rozhodnutia Márie Terézie univerzita z Trnavy presťahovala do Budína a vo vyprázdnených 
priestoroch v Trnave začala pôsobiť v rámci školskej reformy Ratio educationis kráľovská 
akadémia. 

Tá sa na základe nariadenia Jozefa II. z roku 1784 presťahovala z Trnavy do uvoľnených 
priestorov v kláštore klarisiek v Bratislave. Hoci to pôvodne malo byť len dočasné sídlo, 
akadémia tu zotrvala až do roku 1850, keď jej boli pridelené priestory na Kapitulskej ulici. 
Tie však začala užívať až po ich rekonštrukcii v roku 1858.3

Po reorganizácii právnických akadémií v Uhorsku v roku 1874 sa táto bratislavská akadémia 
zmenila na Fakultu štátnych a právnych vied v Bratislave. Zákonným článkom XXXVI/1912 
bola dňa 11. júla 1912 zriadená Bratislavská uhorská kráľovská Alžbetina univerzita 
so štyrmi fakultami.4 Priestory na Kapitulskej ulici v Bratislave sa stali od akademického 
roku 1914/1915 nielen sídlom rektorátu a jej právnickej fakulty, ale od akademického 
roku 1917/1918 aj sídlom jej filozofickej fakulty. Lekárska fakulta začala svoju pôsobnosť 
14. apríla 1918, no v Bratislave pôsobila v Aspremontovom paláci na Špitálskej ulici len 
veľmi krátko.5 

V neskororenesančnej budove na Kapitulskej ulici, ktorá je dnes sídlom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK 
v Bratislave, sídlil rektorát i kvestúra univerzity a od svojho vzniku až do roku 1936 aj právnická fakulta.  
Archív UK: Zbierka fotografií – budovy, foto: Štenc, Praha, 1925
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vznik Univerzity Komenského v Bratislave a jej prvých troch fakúlt

Po vzniku Československej republiky (ďalej ČSR) dňa 28. októbra 1918 existovala na jej 
území, ku ktorému patrilo aj územie Podkarpatskej Rusi, iba jediná univerzita – Karlova 
univerzita v Prahe (1347/1348).6 Nedostatok vysokých škôl univerzitného typu si veľmi dobre 
uvedomovala aj vláda a na základe uznesenia Národného zhromaždenia ČSR sa zákonom 
č. 50/1919 Zb. z. a n. zo dňa 28. januára 1919 zriadila druhá česká univerzita so sídlom 
v Brne (neskôr premenovaná na Masarykovu univerzitu, ďalej MU) a zákonom Národného 
zhromaždenia ČSR č. 375/1919 Zb. z. a n. zo dňa 27. júna 1919 v poradí tretia univerzita – 
Československá štátna univerzita v Bratislave so štyrmi fakultami, ktorý nadobudol účinnosť 
dňom vyhlásenia, t. j. 11. júla 1919.7 Po zrušení pôsobenia Bratislavskej uhorskej kráľovskej 
Alžbetinej univerzity v Bratislave 8 pripadli priestory na Kapitulskej ulici č. 26 novovzniknutej 
Univerzite Komenského v Bratislave,9 ktoré boli sídlom nielen jej rektorátu, ale od roku 
1921 aj sídlom jej právnickej (1921 – 1936) a filozofickej fakulty (1921 – 1923).10 

Prezident ČSR vymenoval dňa 31. júla 1919 prvých profesorov Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave (ďalej LF).11 Museli vyriešiť viaceré problémy a splniť niekoľko úloh: v čo 
najkratšom čase vytvoriť fungujúci rektorát a kvestúru vzniknutej univerzity, ktorých 
sídlo sa nachádzalo na prízemí budovy na Kapitulskej, vytvoriť fungujúci dekanát jej prvej 

Aspremontov letný palác, sídlo Lekárskej fakulty UK v Bratislave, je poznačený francúzskym dekorom z obdobia Ľudo–
víta XVI. (1774 – 1792) zachovaným najmä v interiéri slávnostnej sály krytej širokou kupolou, dnes zasadacej miestnosti 
Vedeckej rady LF UK v Bratislave, s motívmi vavrínových vencov, stužkových girlánd a medailónov. 
Archív UK: Zbierka fotografií – budovy LF UK v Bratislave, nedatované
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fakulty, zabezpečiť podmienky na vzdelávanie – priestory na vyučovanie i laboratórne či 
pitevné cvičenia, prax na klinikách a hlavne lekárov – pedagógov, ktorí by svoje vedomosti 
odovzdávali svojim poslucháčom, nájsť priestory na ubytovanie študentov zo slabších 
sociálnych pomerov, ďalej zostaviť študijný plán, študijný a rigorózny poriadok, zabezpečiť 
administratívu spojenú so štúdiom: pri zápisoch, vyberaní študijných poplatkov, vydávaní 
indexov, imatrikulačných listov, preukazov študentov, potvrdení o štúdiu, absolutórií, 
dimisórií, rigoróznych diplomov.

Prvé zasadnutie profesorského zboru LF UK v Bratislave, na ktorom prebehli voľby 
dekana LF, rektora UK, členov Akademického senátu UK (ďalej AS UK), členov komisií 
knižničnej, nadačnej a archívnej, sa uskutočnilo krátko po doručení vymenúvacích dekrétov 
dňa 8. augusta 1919. Na ňom sa ďalej rokovalo o prevzatí nemocnice a systéme jej správy, 
o zriaďovaní ústavov pre jednotlivé odbory, o vypísaní konkurzov na miesta riaditeľa 
univerzitnej kancelárie, kvestora univerzity, administratívnych pracovníkov rektorátu 
i fakulty.12 Prvé zasadnutie AS UK sa uskutočnilo dňa 20. novembra 1919, na ktorom sa 
rokovalo o organizačných, administratívnych a študijných záležitostiach, boli vymenovaní  
2 pedeli a úradník kancelárie, ďalej sa prerokúvali hospodárske záležitosti – účet a rozpočet 
univerzity, správa univerzitných budov a zriadenie internátu.13 

V akademickom roku 1919/1920 prebiehala výučba klinických predmetov a praxe 
v štátnej nemocnici,14 ďalej na klinike detských chorôb na Széchényiho ulici č. 6 (dnešná 
Lazaretská), na klinike pôrodníckej a gynekologickej na Telocvičnej ulici č. 5 v Ružinove, ako 
aj v ústave experimentálnej patológie, v patologicko – anatomickom ústave na Korunnej 
ulici č. 4 (dnešná Sasinkova) a v hygienickom ústave na Belnayovej ulici č. 3 (dnešná 
Kýčerského).15 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej PraF UK) bola síce v zákone 
z roku 1919 uvedená ako prvá v poradí, no samotný jej vznik spresňovalo nariadenie 
vlády ČSR č. 276/1921 Zb. z. a n. zo dňa 11. augusta 1921 o zriadení právnickej fakulty 
Komenského univerzity s účinnosťou od 20. augusta 1921. Ním bol vzhľadom na nové 
geopolitické pomery po I. svetovej vojne upravený študijný a skúšobný poriadok vydaný 
zákonným článkom LXVIII/1893 a zákonom č. 290/1919 Zb. z. a n., ako aj prísne skúšky 
doktorské a promócie podľa poriadku vydaného nariadeniami č. 57/1872, č. 324/1920  
Zb. z. a n. a č. 680/1920 Zb. z. a n. Bratislavská uhorská kráľovská Alžbetina univerzita sa 
zatvorila dňa 31. júla 1921. Poslucháči posledného ročníka mohli dokončiť svoje štúdiá 
na Právnickej akadémii v Košiciach, ktorá mala ukončiť svoju činnosť koncom akademického 
roku 1921 až 1922, alebo na akejkoľvek právnickej fakulte v ČSR. Štúdium práva na Slovensku 
sa zjednotilo s českými krajinami, v ktorých sa do vzniku ČSR študovalo podľa rakúskeho 
právneho poriadku. V bývalom Uhorsku, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko, poslucháči 
právnických fakúlt dovtedy končili štúdiá s titulom doktora práv alebo s titulom doktora 
politických vied. Toto nariadenie zároveň upravilo ukončenie štúdia posledných ročníkov 
študujúcich podľa starého systému.

Prezident ČSR T. G. Masaryk vymenoval dňa 20. mája 1921 prvých šiestich riadnych 
a mimoriadnych profesorov PraF UK.16 Dňa 4. júna 1921 sa hneď v Prahe konala 
ustanovujúca schôdza a prof. JUDr. Karel Laštovka oznámil rektorátu UK výsledok 
akademickej voľby profesorského zboru PraF UK. Za dekana na zvyšok akademického roku 
1920/1921 a na nasledujúci akademický rok 1921/1922 bol zvolený prof. JUDr. Augustín 
Ráth, za prodekana prof. JUDr. Karel Laštovka a za člena AS UK prof. JUDr. Bohuslav Tomsa.17 
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Zasadnutie profesorského zboru fakulty sa muselo čoskoro opakovať a to dňa 15. júna 1921 
– bol zvolený nový dekan (prof. JUDr. Karel Laštovka) i nový prodekan fakulty (prof. JUDr. 
Emil Svoboda) vzhľadom na voľbu rektora univerzity, ktorým sa stal prof. JUDr. Augustín 
Ráth.18 

Jednou z úloh profesorského zboru PraF UK bolo fyzicky uzavrieť existenciu a zabezpečiť 
prevzatie majetku PraF Bratislavskej uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzity do užívania 
a správy ČSR. Protokol zo dňa 7. septembra 1921 bol napísaný na rektoráte UK v prítomnosti 
zástupcu vlády, dekana PraF UK Otakara Sommera, prodekana Karla Laštovku a dekana 
Viktora Bozókyho, ktorý síce protestoval proti zrušeniu fakulty, no zároveň rešpektoval 
zmenu politicko-spoločenských pomerov po roku 1918 – väčšina maďarských profesorov 
odcestovala do Pécsu. Postupne sa odovzdali kľúče od objektu i jednotlivých miestností. 
Pri kontrole a preberaní knižnice sa zistilo, že chýbajú mnohé knihy, ktoré boli v zoznamoch 
a namiesto nich sú tam také, ktoré nie sú nikde evidované. V protokole bola zapísaná aj 
možnosť do 19. októbra 1921 požiadať zostať v ČSR – ponuka sa týkala predovšetkým 
pedela Ľudovíta Kissa i pomocných síl Somogyiho a Palcsóa.19

Na MŠaNO v Prahe bol výnosom č. 14105 zo dňa 20. marca 1921 vymenovaný poradný 
zbor pre otázky súvisiace s prípravou na vybudovanie FiF UK v Bratislave. Zvolanie jeho 
prvej schôdze narážalo však na prekážky a tak ministerstvo zaslalo každému členovi isté 
informácie a žiadalo ho o svoje vyjadrenia a návrhy. Išlo predovšetkým o osobnosti navrhnuté 
na prvé vymenovanie za profesorov pre bratislavskú filozofickú fakultu (PhDr. Josef Hanuš, 
PhDr. Milan Hodža, PhDr. Albert Pražák, PhDr. Jan Heidler, spisovateľ Jozef Škultéty, PhDr. 
Miloš Weingart), ktoré prejavili súhlas so svojím vymenovaním pre fakultu a ktorej dočasné 
učebné, zvlášť však seminárne priestory, mali byť v miestnostiach katolíckej teologickej 
(neerigovanej) fakulty v Bratislave a ďalšie prednášky sa mali konať v posluchárňach LF UK.20 

Novostavba budovy teoretických ústavov (pôvodne projektovaná ako Anatomický ústav LF UK v Bratislave) na Sasinkovej ulici je návrhom 
architekta Klementa Šilingera (1887 – 1951), ktorý vypracoval pôdorysnú schému ešte v roku 1923. Stavba sa realizovala v rokoch 1925 – 
1927 a je pravdepodobne najlepším dielom, ktoré prekračuje rondokubistický koncept na Slovensku.  
Archív UK: Zbierka fotografií – budovy LF UK v Bratislave, foto: Štenc, Praha, 1925
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Dňa 14. septembra 1921 vymenoval prezident ČSR aj prvých deviatich profesorov 
Filozofickej fakulty UK v Bratislave (ďalej FiF UK).21 Profesora PhDr. Josefa Hanuša poverilo 
ministerstvo zvolať vymenovaných profesorov na prvé zasadnutie, ktoré by okrem voľby 
akademických hodnostárov čo najrýchlejšie pripravilo všetky podmienky na otvorenie 
akademického roku v čo najkratšom čase. Zároveň oznamovalo, že všetky stanovy 
zriaďovaných vedeckých seminárov fakulty bolo treba zaslať na schválenie zvlášť pre každý 
seminár aj s požiadavkami týkajúcimi sa pomocného personálu, riadnych a mimoriadnych 
dotácií, seminárnych štipendií (odmien za seminárne práce) a pod.22 

Ak mala fakulta fungovať aj po administratívnej stránke, bolo potrebné urýchlene riešiť 
personálne záležitosti. na zasadnutí profesorského zboru podal dekan návrh na vytvorenie 
systemizovaných miest: 1 kancelársky úradník, 1 kancelárska pomocná sila (podľa dobového 
zákona o štátnej službe kancelársky oficiant, pozn. autorky), 1 pedel, 2 sluhovia (takto je 
pomenovanie dvoch zriadencov zachytené v dobovej terminológii, pozn. autorky) – návrh 
bol ihneď schválený a bolo vypísané výberové konanie.23 O tom, že počiatky organizovania 
činnosti fakulty nezniesli zbytočné odklady a prieťahy vo vybavovaní, svedčí aj dekanova 
informácia na nasledujúcom zasadnutí zboru, na ktorom oznámil, že MŠaNO povolilo pre 
fakultu personálne rozšíriť počet zamestnaných na fakulte bezo zmeny.24 

Priestorová situácia Univerzity Komenského v Bratislave – vybrané kapitoly

Univerzita Komenského ako rozvíjajúca sa inštitúcia do značnej miery ovplyvnila výzor 
Bratislavy – bojovala s nedostatkom priestorov a bolo len prirodzené, že jej predstavitelia 
sa snažili riešiť dané problémy čo možno najrýchlejšie.25 Všetko však záviselo od financií, 
ktoré bolo schopné poskytnúť MŠaNO v Prahe. 

Pohľad na budovu Univerzity Komenského na Kapitulskej ulici, v ktorej od roku 1919 sídlil rektorát, vchod v nižšej budove vpravo viedol do 
univerzitnej auly pomenovanej Auditorium maximum.  
Archív UK: Zbierka fotografií – budovy, foto: Štenc, Praha, 1925
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Pokiaľ sa lekárska fakulta po svojom vzniku až do druhej polovice 20. rokov 20. storočia 
borila s nedostatočnými priestormi potrebnými pre teoretické ústavy, filozofická fakulta 
zotrvala v delených priestoroch s právnickou fakultou v budove na Kapitulskej ulici len 
v dvoch akademických rokoch 1921/1922 – 1922/1923 a po odsťahovaní sa v roku 1923 
sídlila na viacerých miestach v Bratislave. Od zimného semestra akademického roka 
1923/1924 sa FiF UK v Bratislave dočasne presťahovala do budovy Štátneho dievčenského 
reformovaného reálneho gymnázia na Reichardovej ulici (dnes budova Základnej školy 
a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici), na Kapitulskej zostal 
do konca akademického roku 1923/1924 len Seminár pre hudobnú vedu (kvôli organu). 
Od začiatku akademického roku 1929/1930 sa do tejto budovy presídlil aj dekanát 
fakulty a kancelária Vedeckej skúšobnej komisie pre učiteľov na stredných školách, ktoré 
sa od začiatku akademického roku 1924/1925 do konca akademického roku 1928/1929 
nachádzali v budove na Františkánskom námestí. Na Špitálskej ulici v Bratislave, 
v pravdepodobne zbúranej budove označenej podľa pôvodného číslovania číslom 40, 
sídlilo niekoľko seminárov FiF UK: Seminár archeologický (1931/1932 – 1935/1936), 
Seminár a proseminár pre maďarskú filológiu (1931/1932), Seminár anglický (1933/1934 
– 1935/1936), Seminár historický (1934/1935 – 1935/1936) a Seminár pomocných vied 
historických (1935/1936). Jedným z najčastejšie sa sťahujúcich seminárov FiF UK v Bratislave 
bol Seminár geografický, ktorý začal pôsobiť už v akademickom roku 1923/1924 v budove 
na Dunajskej ulici, potom v akademických rokoch 1935/1936 – 1936/1937 na Námestí 
republiky č. 22 (dnešné Námestie SNP). Po presťahovaní sa všetkých seminárov FiF UK 
do novej budovy univerzity na Šafárikovom námestí sa uvoľnili priestory na Dunajskej 
ulici, kam sa opäť v akademickom roku 1937/1938 vrátil. V nasledujúcom roku začali 
v spomenutých priestoroch svoju činnosť ďalšie dva semináre: Seminár pre antropografiu 
a Seminár fyzickej geografie. Všetky tri zostali súčasťou FiF Slovenskej univerzity (ďalej SU) 
až do konca akademického roku 1940/1941, súčasťou Prírodovedeckej fakulty SU sa stali až 
v akademickom roku 1941/1942.26 

Budova univerzity na Šafárikovom námestí 

Zlá priestorová situácia právnickej, no najmä filozofickej fakulty sa dočasne vyriešila 
pridelením budovy na Šafárikovom námestí tesne pred jej dostavbou koncom roku 1935, 
ktorej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo dňa 11. marca 1937 o 16:30 a jeho priebeh 
vysielal Rádiojournal. Stala sa akýmsi symbolom bratislavskej univerzity. Sedempodlažnú 
skeletovú železobetónovú budovu projektoval architekt František Krupka.27 Jej výtvarné 
poňatie zdôrazňuje presklené priečelie v tvare polvalca nesené masívnymi piliermi, obložené 
žlto sfarbeným travertínom. Pred výstavbou budovy obilného paláca, ktorú neskôr dostala 
univerzita, sa v priestore medzi Roykovou ulicou (dnes Tobrucká ulica), Justiho radom (dnes 
Vajanského nábrežie) a dnešným Šafárikovým námestím nachádzali obytné domy, sýpka, 
potravinársky daňový úrad a hostinec na križovatke. 

Výstavba budovy obilného paláca v centre mesta sa začala v roku 1930. Zavedením 
obilného monopolu sa časť budúceho paláca, v ktorom boli určené priestory aj pre obilnú 
burzu, uvoľnila. Na prelome rokov 1934 a 1935 začal vtedajší rektor univerzity prof. PhDr. 
Antonín Kolář rokovania o ťažkej priestorovej situácii univerzity a jej prípadnom umiestnení 
v priestore obilnej burzy s bývalým ministrom školstva PhDr. Antonom Štefánkom, ministrom 
spravodlivosti JUDr. Ivanom Dérerom, ministrom pôdohospodárstva PhDr. Milanom 
Hodžom, ktorí ako bývalí ministri školstva veľmi dobre poznali nedostatočné priestorové 
pomery bratislavskej univerzity. V tej istej záležitosti intervenoval aj u vtedajšieho ministra 
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Pohľad na skelet budovy budúcej univerzity  
Archív UK: Zbierka fotografií – budovy, prvá polovica 30. rokov

školstva Dr. Jana Krčmářa i premiéra Jana Malypetra, rokoval s krajinským prezidentom 
Jozefom Országhom a krajinským prednostom Ing. Štefanom Janšákom. Takmer pred 
dokončením stavby po intenzívnych rokovaniach zástupcov UK s vládou a politikmi rozhodla 
štátna správa v roku 1935 o definitívnom pridelení novostavby univerzite a o jej úprave pre 
potreby vysokej školy. Okrem rektorátu univerzity sa do nej v roku 1936 nasťahovali aj 
dve fakulty – právnická a filozofická.28 O sťahovaní dekanátu FiF UK v dňoch 27. – 31. ok-
tóbra 1936 na prvé poschodie novostavby budovy univerzity na Šafárikovom námestí č. 1, 
počas ktorých sa neúradovalo, včas informoval vtedajší dekan fakulty prof. PhDr. Vladimír 
Klecanda.29 

Práve profesor Vladimír Klecanda ako stavebný referent FiF UK vypracoval dňa 7. marca 
1935 elaborát o eventuálnom umiestnení jednotlivých fakultných ústavov a univerzitných 
úradov (oddelení) v novostavbe budovy na Šafárikovom námestí, ktorý zaslal dekanát dňa 
8. marca 1935 na Krajinský úrad v Bratislave.30 V elaboráte sa konštatovalo, že budova sa 
skvelo hodí pre potreby FiF UK, rektorátu, kvestúry i pre potreby skúšobnej komisie PraF 
UK, pričom sa zdôrazňovali minimálne vnútorné adaptačné práce. Na 1. poschodí mali 
byť vyčlenené priestory pre rektorát UK, dekanát FiF UK, mala sa tu nachádzať zasadacia 
sieň AS UK i profesorského zboru FiF UK a skúšobnej komisie, ústredný priestor – hala – 
sa mala stať aulou slúžiacou na promócie a slávnostné zasadnutia, v priečelí budovy sa 
mal nachádzať amfiteáter využívaný na veľké fakultné kolégiá, resp. verejné vedecké 
univerzitné schôdze. Kvestúre mala byť vyhradená južná časť budovy spolu s miestnosťami 
na prízemí, pôvodne plánovanými pre poštu. Na 2. poschodí mali byť umiestnené semináre 
filozofický, sociologický, psychologický, pedagogický a estetiky, ďalej semináre pre dejiny 
umenia, hudobnú vedu a maďarský seminár. Dve až tri väčšie miestnosti na tomto poschodí 
by slúžili ako posluchárne pre odbory umiestnené na tomto poschodí. Celé 3. poschodie 
by patrilo filologickým seminárom: slovanskému so šiestimi profesormi, klasickému (2), 
modernej filológii románskej (2), germánskej (2), anglistike a porovnávacej jazykovede. 
Priestory by boli ideálne aj na umiestnenie ich knižníc vykazujúcich okolo 40 000 kníh 
a posluchární potrebných pre tieto odbory. Štvrté poschodie malo pripadnúť seminárom 
historickému, pomocných vied historických, archeologickému a geografickému, vyžadovalo 
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by si však isté úpravy, keďže pôvodne bola jeho časť projektovaná ako byty. Na piatom 
poschodí mali zostať projektované služobné byty a časť miestností sa mala prideliť  
PraF UK ako skúšobné priestory. V suteréne, v časti určenej pre potreby kaviarne 
a reštaurácie, by sa dal veľmi dobre uložiť krajinský archív. Takýmto riešením by univerzita 
ako celok i jej filozofická fakulta získali dôstojný priestor reprezentujúci túto poprednú 
slovenskú inštitúciu a stal sa viditeľným symbolom slovenskej vedy.

Napätú priestorovú situáciu právnickej i filozofickej fakulty komplikovali aj snahy 
o zriadenie Katolíckej bohosloveckej fakulty, ktorej vznik definoval zákon č. 441/1919  
Zb. z. a n. zo dňa 24. júla 1919. Na základe poverenia konferencie slovenských biskupov 
v roku 1934 rokoval biskup ThDr. Pavol Jantausch s ministerstvom školstva o realizácii zákona 
č. 441/1919 Zb. z. a n. a o výsledkoch informoval Svätú Stolicu – o súhlase ministerskej 
rady s aktivizáciou fakulty ako súčasťou UK. Posvätná kongregácia pre semináre a univerzity 
vydala dňa 15. augusta 1935 dekrét č. 756/34/39 o kanonickom erigovaní Katolíckej 
bohosloveckej fakulty v rámci bratislavskej univerzity a vykonávacím predpisom k zákonu 
z roku 1919 sa stalo vládne nariadenie č. 112/1936 dňa 24. apríla 1936. Táto fakulta však 
pôsobila mimo rámca univerzity a po uvoľnení priestorov po Právnickej fakulte UK sa 
nasťahovala do budovy na Kapitulskej ul. 1.

Rektor UK na zasadnutí AS UK dňa 17. júna 1936 informoval dekanov právnickej 
i filozofickej fakulty o tom, že obe fakulty sa majú sťahovať do novej budovy na Šafárikovom 
námestí koncom júna a to ešte pred začiatkom letných prázdnin. Obaja zástupcovia však 
zhodne vyjadrili námietky – odvolali sa na technické ťažkosti spojené so sťahovaním, ďalej 
na nedokončenú budovu, ktorá sa nedala zamknúť, čo predstavovalo možnosť poškodenia 
či odcudzenia vzácnych kníh zo seminárnych knižníc či iných predmetov.31 Zástupcovia 
Právnickej fakulty UK odovzdali dňa 27. augusta 1936 priestory fakulty na Kapitulskej ulici 
predstaviteľom bohosloveckej fakulty, dekanát sa definitívne presťahoval na Šafárikovo 
námestie v dňoch 9. – 10. októbra 1936.32 

Záujem o napredovanie univerzity prejavovali tiež jej poslucháči. Aj Zväz slovenských 
študentov vyvíjal aktivity a na podporu vybudovania UK usporadúval podujatia – jedným 
z nich bolo manifestačné zhromaždenie na podporu premiestnenia FiF a PraF UK 
do priestorov budovy na Šafárikovom námestí dňa 6. decembra 1934 vo veľkej posluchárni 
FiF UK na Reichardovej ul. 33 (dnes Rajská ulica). Vystúpiť mal Michal Múdry, predseda 
zväzu, Peter Škodáček, tajomník zväzu, za poslucháčov práv JUC. Andrej Lantay, predseda 
Spolku Právnik a za poslucháčov filozofie PhDr. Ján Babjak, predseda Spolku Ľudovít Štúr.33 

Budova, ktorú sa snažili získať predstavitelia univerzity na vyriešenie jej priestorových 
problémov, prešla do jej vlastníctva a zámer realizovať na Lafranconi a priľahlých pozemkoch 
výstavbu univerzitného mestečka, sa nikdy nerealizoval. 

Dievčenský internát na Cintorínskej ulici a mužský internát lafranconi 

Po vzniku univerzity bolo nanajvýš akútne riešiť otázku internátov. Zástupcovia univerzity 
rokovali so zástupcami vojenskej správy o prenechaní časti honvédskych kasární pre 
potreby internátu, na základe zmluvy prenechala univerzite 14 miestností zadarmo, no 
bola potrebná ich rekonštrukcia. Vzhľadom na to, že univerzita požiadala dňa 5. decembra 
1919 Ministerstvo verejných prác v Prahe o dotáciu na adaptáciu vo výške do 50 000 Kč, 
ktoré však včas neprišli a s prácami sa ani nezačalo, hľadalo kuratórium internátu náhradné 
riešenie – s riaditeľstvom ústavu pre hluchonemých v Korunnej ulici (dnes Sasinkova ulica) 
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sa dohodlo na prenechaní 4 miestností na 2. poschodí za opravu ústredného kúrenia, 
čiastočnú úhradu kuriva, náklady na upratovanie chodieb a izieb, ktoré budú vyčlenené 
pre internát.34 Riešenie, opäť dočasné, sa našlo v štátom postavenom baraku pre internát 
na Prayovej ulici (dnes Ul. 29. augusta), no vnútorné zariadenie v hodnote 200 000 Kč muselo 
hradiť kuratórium zo svojich zdrojov. Od štátu sa pomoc nedala čakať, preto sa rozhodlo 
požiadať verejnosť o finančné príspevky.35 Táto drevená budova, určená poslucháčom, 
však bola čoskoro nevyhovujúca zo zdravotných dôvodov – neodtekajúce jediné dve vane, 
plesne, preplnené izby, pod posteľami ktorých boli poukladané kufre študentov... 

Univerzita sa snažila riešiť svoju zlú priestorovú situáciu kúpou pozemkov na Lafranconi, 
kde by sa postavili internáty, neskôr celé univerzitné mesto. Výstavba budov internátu 
Lafranconi sa realizovala v rokoch 1927 – 1933. V prvej etape to bol chlapčenský internát 
daný do prevádzky už na jeseň 1929. V druhej etape sa plánovala výstavba dievčenského 
internátu a podľa pôvodných plánov malo byť Lafranconi naozaj univerzitným mestom. 
Ostalo však len pri víziách – do realizácie zámeru zasiahla svetová hospodárska kríza a štát 
by finančne neuniesol výstavbu v troch univerzitných mestách – v Prahe stavbu nemocnice 
v Motole a nemeckej univerzity, v Brne Masarykovej univerzity a v Bratislave Univerzity 
Komenského. 

V lete roku 1925 prebehla veľká rekonštrukcia budovy dievčenského internátu 
na Cintorínskej ulici financovaná ministerstvom školstva, počas ktorej sa prebudovala 
jedáleň, budova sa zvýšila o jedno podlažie, čím vznikla ubytovacia kapacita pre ďalších 
28 študentiek. Neskôr pribudla čitáreň, hudobná miestnosť a tzv. hovorňa – miestnosť 
s telefónom. Cena za 4-, 3-, 2- a 1-posteľové izby sa pohybovala v cene 100 – 120 Kč/mesiac 
za vodu, svetlo a kúrenie. Posteľnú bielizeň, plachty, vankúše a periny/paplóny si študentky 
museli priniesť z domu.

Ťažko by sa bolo bývalo študovalo najmä mimobratislavským študentom, keby tu nemali 
možnosť ubytovania. Bývalo sa na privátoch i v univerzitných internátoch na Lafranconi 
a Cintorínskej ulici i v kolégiu sv. Svorada na Palisádach.36 Žiadosti o ubytovanie sa podávali 

Dievčenský internát Univerzity Komenského na križovatke Cintorínskej a Lazaretskej ulice v Bratislave po generálnej rekonštrukcii 
Archív UK: Zbierka fotografií – budovy, 1925
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na predpísanom tlačive spolu s nasledovnými dokladmi: osvedčením o štátnom občianstve 
ČSR, svedectvom chudoby resp. vysvedčením nemajetnosti, ktoré vydával na predpísanom 
tlačive príslušný daňový úrad,37 dokladom o zápise, dokladmi o postupe a výsledkoch 
štúdia,38 lekárskym posudkom o dobrom zdravotnom stave. Ubytovanie v internátoch 
mohli získať tak riadni ako aj mimoriadni študenti čs. národnosti s dobrým prospechom 
na obdobie jedného akademického roku. Poslucháči mali v internáte byt s kúrením, 
osvetlením, posteľnou bielizňou, upratovaním a kúpeľmi za paušálny poplatok 151 Kč 
mesačne, za stravu trikrát denne platili 8 Kč. Nemajetní poslucháči s výborným prospechom 
mohli získať štipendiá od MŠaNO v Prahe a Krajinského výboru v Bratislave. Okrem toho tu 
bola k dispozícii knižnica, čitáreň, hudobná sieň, herňa, ihrisko... Dievčatá bývali vo svojom 
internáte za podobných podmienok – za mesačný poplatok 130 Kč mali k dispozícii byt 
s kúrením, osvetlením, upratovaním a kúpeľmi. Posteľnú bielizeň a periny si na rozdiel 
od chlapcov museli priniesť samé. Aj v ich prípade stála celodenná strava 8 Kč.39

K počiatkom Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave

Vznik prírodovedeckej fakulty nebol taký jednoduchý a napriek tomu, že ju definoval 
zákon z roku 1919, jej vznik sa spája až s akademickým rokom 1939/1940. Súčasťou 
novovzniknutej fakulty sa mala stať aj botanická záhrada, ktorej založenie a počiatky 
budovania vkladáme do roku 1942. 

V istom slova zmysle za predchodcu dnešnej Botanickej záhrady UK (ďalej BZ) možno 
azda považovať tzv. univerzitnú záhradu umiestnenú v Schiffbeckovej záhrade (dnes 
Medická záhrada), o ktorú sa staral univerzitný záhradník. Okrem parkovej úpravy (trávnik 
a kry či kvetiny) sa tam nachádzala ovocinárska škôlka (marhule, ringloty a plánky čerešní) 

Pohľad na stavenisko internátu Lafranconi od Dunaja  
Archív UK: Zbierka fotografií – budovy, 1927 – 1929
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Vila Lanfranconi architektonicky pripomínala anglický kaštieľ a stála na konci Mlynskej doliny, na mieste, kde potok Vydrica ústi do 
Dunaja. Budovu sanovali kvôli výstavbe mosta otvorenom v roku 1992 a pomenovanom práve po jej bývalom majiteľovi. K vile patril 
rozsiahly park, ktorý dnes predstavuje jadro bratislavskej Botanickej záhrady.  
Botanická záhrada UK: Album fotografií, vila Lanfranconi, zima 1975

a škôlka na okrasné dreviny a kry, zeleninová záhrada (paradajky, hlúbová zelenina, uhorky, 
rebarbora). Súčasťou prác v záhrade bolo aj oberanie ovocia a jeho predaj.40

V roku 1941 sa začalo hľadať vhodné miesto pre vznik novej botanickej záhrady. Ako 
najvhodnejší sa javil pozemok na ľavom brehu Dunaja pri Karloveskej ceste. Pozemok 
bol ľahko prístupný vďaka elektrickej dráhe, pretekala ním Vydrica, stála tam budova 
i pivnice. Vypracoval sa podrobný plán botanickej záhrady, ktorý schválilo Povereníctvo 
školstva a osvety v Bratislave dňa 2. januára 1942. Prechod frontu zapríčinil veľa škôd 
na budove i pivniciach, značne bol poškodený plot i veľká časť pripravenej skleníkovej 
konštrukcie a skla. Akademický senát SU sa na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 28. mája 
1948 uzniesol podať protest proti zabratiu botanickej záhrady pre vojenské účely (stavba 
kasární a cvičisko), opieral sa o uznesenie obce Bratislava schválené Krajinským úradom 
v Bratislave, že predmetný pozemok nebol výhradne určený pre stavbu kasární, ale aj pre 
iný štátny objekt. Za taký treba určite považovať aj BZ SU o to viac, že bol vybudovaný 
na vlastnom pozemku. Z predloženého materiálu poznáme aj sumu, ktorá sa do roku 1948 
do budovania záhrady už investovala – bolo to 24 858 106 Kčs.41
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Botanická záhrada je unikátnym vedecko-pedagogickým pracoviskom UK, ktoré 
vzniklo na pozemkoch okolo vily Eneu Graziosu Lanfranconiho na základe dekrétu 
MŠaNO o jej zriadení zo dňa 23. januára 1942. Prvým riaditeľom BZ sa stal prof. RNDr. 
František Nábělek, zakladateľ Botanického ústavu SU v roku 1939. Vo svojej činnosti sa BZ 
zameriava na sledovanie vplyvu vonkajších faktorov na flóru a vegetáciu Západných Karpát, 
na pestovanie, rozmnožovanie a udržiavanie miznúcich, ohrozených a vzácnych druhov 
rastlín a na šľachtenie vybraných druhov ovocných drevín.

V spolupráci s Agentúrou životného prostredia SR, národnými parkami a chránenými 
krajinnými oblasťami zabezpečuje environmentálne programy na ochranu biopotenciálu, 
genetických zdrojov a diverzity regiónov.

V roku 1992 sa podarilo získať novú plochu na jej rozšírenie, na ktorej sa v rokoch 1998 
– 2001 dokončili úpravy – vybudovanie chodníkov a prístupových ciest, prebudovanie 
skleníka austrálskej flóry. V rokoch 2000 – 2005 sa budovali v starej i novej časti prvky 
záhradnej architektúry (altánky, pergoly, mokrade, potôčiky, chodníky a plochy z okrasnej 
dlažby, oddychové zákutia, detské ihrisko) a v rokoch 2006 – 2007 prišiel na rad moderný 
plnoautomatizovaný zavlažovací systém a rozsiahla rekonštrukcia rozária.42

Záver

Univerzita Komenského v Bratislave pri svojom vzniku v roku 1919 zvládla vďaka 
osobnému nasadeniu všetkých vymenovaných profesorov nástrahy vznikajúcej inštitúcie 
– vypracovanie vnútorných smerníc, podľa ktorých sa študovalo, vykonávali sa skúšky, 
bola zabezpečená administratíva, personálne obsadené miesta, vybudovanie učebných 
priestorov. Univerzitní predstavitelia, pokiaľ chceli vidieť isté výsledky svojej práce spojené 
s rozvojom a napredovaním univerzity, boli nútení riešiť problém spojený s nedostatkom 
priestorov. Do úvahy prichádzalo v závere viacero úloh – pre potreby lekárskej fakulty 
a otvorenie aj prvých ročníkov štúdia zabezpečiť výstavbu budovy určenej pre teoretické 
ústavy, pre potreby právnickej i filozofickej fakulty dostatočné priestory na ich rozvoj 
– prednáškové miestnosti, seminárne knižnice, miestnosti pre riaditeľov seminárov, pre 
potreby študentov aj možnosti ubytovania. Čo sa riešení týkalo, opäť prichádzalo do úvahy 
snažiť sa o komplexné riešenie tohto problému, t. j. o výstavbu areálu na pozemkoch 
Lanfranconi s rizikom, že sa nepodarí realizovať tento projekt včas, vyčlenených financií 
nebolo veľa, nastupovala hospodárska kríza, ministerstvo financovalo výstavu nemocnice 
v pražskom Motole a výstavbu Masarynkovej univerzity v Brne. Druhou možnosťou bola 
snaha získať rozostavanú budovu na Šafárikovom námestí v Bratislave a aspoň načas 
zabezpečiť rozvoj fakúlt v kritickom období. Paralelne s tým prebiehala výstavba mužského 
internátu Lafranconi i rekonštrukcia dievčenského internátu na Cintorínskej a budovanie 
Botanickej záhrady. Vzhľadom na to, že mnohé pôvodné stavby ustúpili univerzitnej 
výstavbe, ponúkame čitateľovi pohľad na neexistujúce stavby, resp. historické fotografie 
dodnes stojacich objektov.
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absolvoval predpísané prvé rigorózum a získal titul MUC. (medicinae universae candidatus). Ďalších 5 semestrov v akade-
mických rokoch 1906/1907 – zimný semester (ďalej ZS) 1908/1909 absolvoval na LF v Budapešti, kde získal aj absolutórium 
(doklad, ktorý by sme mohli prirovnať k dnešnému dodatku k diplomu vydávaný na našej univerzite v zmysle zákona od roku 
2006). Skúšky druhého a tretieho rigoróza vykonal v decembri 1919. Jeho promóciu stanovili na sobotu 28. februára 1920 na 
11.30 do malej univerzitnej auly v budove dekanátu (pozri fotografiu na s. 20 tejto štúdie) na vtedajšej Nemocnčnej ulici 52 
(dnes Špitálska 24), počas ktorej mu promótor prof. MUDr. František Prokop odovzdal rigorózny diplom. Ním mu bol udelený 
titul MUDr. (medicinae universae doctoris). AUK: Zbierka odpisov rigoróznych diplomov, rok 1919, č. 1. Táto výnimočná udalosť 
v živote mladučkej univerzity rezonovala aj na 3. zasadnutí AS UK dňa 12. marca 1920 v zasadacej sieni dekanátu lekárskej 
fakulty, kde sa v časti venovanej prezidiálnym oznamom rektora dočítame aj ďalšie podrobnosti o tom, že výnimočnosť prvého 
akademického obradu spojeného s udelením univerzitného diplomu zakomponovali do svojich príhovorov aj dekan fakulty 
prof. MUDr. Gustav Müller a prorektor univerzity prof. MUDr. Stanislav Kostlivý, v rovnakom zmysle prehovoril aj zástupca vlády, 
bratislavský župan Dr. Bella i samotný MUDr. Pavol Halaša. 
Prvou absolventkou medicíny na LF UK sa stala dňa 29. januára 1921 MUC. Vlasta Marie Bordovská, narodená dňa 29. októbra 
1895 v Trojanoviciach na Morave rodičom Emilovi Bordovskému, ktorý bol učiteľom a matke Bohuslave Winklerovej z Palkovíc. 
Maturovala dňa 1. júla 1915 na českom gymnáziu v Ostrave a v štúdiu pokračovala na pražskej lekárskej fakulte v akademic-
kých rokoch 1915/1916 – 1917/1918, kde 19. marca 1918 úspešne zložila skúšky prvého rigoróza a získala titul MUC. Skúšky 
druhého rigoróza skladala postupne od júna do októbra 1920, išlo o patologickú anatómiu a histológiu, všeobecné a experi-
mentálnu patológiu, farmakológiu a znalosť receptov, vnútorné lekárstvo, pediatriu a napokon psychiatriu a neuropatológiu. 
Skúšky tretieho rigoróza vykonala dňa 26. januára 1921. Žiaľ, nezachovali sa nám žiadne podrobnejšie údaje o mieste a čase 
konania promočného obradu, vieme len, že diplom doktorky medicíny si prevzala z rúk promótora prof. MUDr. Jiŕího Brdlíka. 
AUK: Zbierka odpisov rigoróznych diplomov, rok 1921, č. 38; AUK: fond LF UK, reg. zn. D – A/1921, rigorózne skúšky.

16 Riadnymi profesormi sa stali: prof. JUDr. Augustín Ráth (občianske právo), prof. JUDr. Karel Laštovka (správne právo), prof. JUDr. 
Otakar Sommer (rímske právo), prof. JUDr. Emil Svoboda (občianske právo) a mimoriadnymi profesormi: prof. JUDr. Bohuslav 
Thomsa (právna filozofia), prof. JUDr. Jan Vážny (rímske právo). 

17 AUK: fond RUK, Akademické voľby na roky 1920/1921 – 1921/1922, č. 1868/1921 zo dňa 4. júna 1921, a. š. 17.
18 AUK: fond RUK, zápisnica AS UK zo dňa 22. júna 1921, s. 3. Vzhľadom na to, že prof. JUDr. A. Ráth kvôli zvoleniu za rektora uni-

verzity rezignoval na funkciu dekana fakulty, jej senát opätovne volil dekana i prodekana. 
19 AUK: fond RUK, fascikel maďarská právnická fakulta – protokol o prevzatí, 673/1920 – 1921, a. š. 166. Viac o štúdiu na PraF 
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PEKÁR, Ján (Ed.). Univerzita Komenského a vysokoškolské vzdelávanie : Minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Bratislava : Univerzita 
Komenského 2009, 140 s. ISBN 978-80-223-2790-9. Na tomto mieste by sme pre časové porovnanie uviedli tiež údaje o udelení 
prvých diplomov na PraF UK. Prvá promócia sa uskutočnila dňa 5. júla 1922, na ktorej univerzita udelila svojim absolventom 
v zmysle vtedajšej platnej legislatívy dva druhy titulov: titul JUDr. (iuris utriusque doctor) – pre absolventov Maximiliána Löbla, 
Jána Chmelu, Eugena Wagnera (AUK: Zbierka odpisov rigoróznych diplomov, rok 1922, č. 45, 46, 50) a titul doctor scientiarum 
politicarum pre Alexeja Antona Beskida, Martina Miku, Jána Mihályho, Karol Jurányiho. (AUK: Zbierka odpisov rigoróznych 
diplomov, rok 1922, č. 44, 47, 48, 49). Žiaľ, nevieme s istotou povedať, či sa v ten deň uskutočnila jedna alebo dve promócie 
vzhľadom na udelenie dvoch rôznych titulov. Prvá promócia ženy JUDr. na PraF UK v Bratislave, ktorá promovala s ďalšími tromi 
absolventmi, sa uskutočnila dňa 4. marca 1926 – prvá absolventka tejto fakulty bola Otília Váradiová. AUK: Zbierka odpisov 
rigoróznych diplomov, rok 1926, č. 53. (V Matrike rigoróznych diplomov 1919 – 1930/1931 je jeho vydanie zapísané na strane 
109 pod poradovým číslom 497 ako číslo protokolu 52. Pozn. autorky).

20 AUK: fond RUK, list MŠaNO v Prahe č. 67330/1921 zo dňa 13. júla 1921 adresovaný rektorátu UK v Bratislave, č. 2206/1921, a. š. 
1. Členmi poradného zboru boli: prof. PhDr. Jan Jakubec, riadny profesor KU, prof. PhDr. Lubor Niederle, riadny profesor KU, 
prof. PhDr. Václav Vondrák, riadny profesor MU, prof. PhDr. Rudolf Urbánek, riadny profesor MU, MUDr. Vavro Šrobár, poslanec 
Národného zhromaždenia, PhDr. Jaroslav Vlček, odborový prednosta MŠaNO. Z ďalších informácií vypláva, že ministerstvo uva-
žovalo doplniť kandidátnu listinu profesorov o mená PhDr. a ThDr. Jána Kvačalu, PhDr. Karla Chotka a PhDr. Dobroslava Orla.

21 AUK: fond RUK, list MŠaNO v Prahe č. 86.974/21 zo dňa 23. októbra 1921 adresovaný rektorátu UK v Bratislave oznamujúci 
vymenovanie profesorov pre FiF UK v Bratislave, č. 17/1921, a. š. 1. Boli to: prof. PhDr. Josef Hanuš (história českej literatúry), 
prof. Jozef Škultéty (slovenský jazyk a literatúra), prof. PhDr. Ján Kvačala (cirkevné dejiny – dňa 22. októbra 1921 rezignoval), 
prof. PhDr. Dobroslav Orel (hudobná veda), prof. PhDr. Milan Hodža (novoveká história), prof. PhDr. Albert Pražák (novoveká 
česká a slovenská literatúra), prof. PhDr. Karel Chotek (všeobecná etnografia), prof. PhDr. Jan Heidler (všeobecná novoveká 
história), prof. PhDr. Miloš Weintgart (slovanská filológia). V zápisnici AS UK zo dňa 14. novembra 1921 sa dočítame, že rektor 
informoval nielen o vymenovaných profesoroch FiF UK, ale aj o vzdaní sa profesúry Jánom Kvačalom dňa 22. októbra 1921, 
ktorú profesorský zbor FiF UK prijal a MŠaNO vzalo na vedomie výnosom č. 91791/21 zo dňa 17. októbra 1921. AUK: fond RUK, 
zápisnica AS UK zo dňa 14. novembra 1921, bod I. a, s. 2-3.

22 AUK: fond RUK, list MŠaNO v Prahe č. 86.974/21 zo dňa 23. októbra 1921 adresovaný rektorátu UK v Bratislave oznamujúci 
vymenovanie profesorov pre FiF UK v Bratislave, č. 17/1921. Prvými vedeckými ústavmi FiF UK sa stali štyri semináre spolu so 
štyrmi oddeleniami jedného z nich: Seminár pre slovanskú filológiu s oddelením pre cirkevnú slovančinu a slovenskú jazyko-
vedu (riaditeľ prof. PhDr. Miloš Weingart), oddelením pre reč a literatúru slovenskú (riaditeľ prof. Jozef Škultéty), oddelením 
pre dejiny českej literatúry (riaditeľ prof. PhDr. Josef Hanuš), oddelením pre novú českú literatúru a pre literatúru slovenskú 
(riaditeľ prof. PhDr. Albert Pražák), Seminár historický (riaditeľ prof. PhDr. Jan Heidler), Seminár pre všeobecný národopis (ria-
diteľ prof. PhDr. Karel Chotek) a Seminár pre hudobnú vedu (riaditeľ prof. PhDr. Dobroslav Orel). Soznam prednášok a soznam 
osôb a vedeckých ústavov filozofickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave v zimnom a letnom semestri 1921 – 1922. 
[Bratislava : AS UK 1921], s. 3.
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23 AUK: fond FiF UK, zápisnica profesorského zboru FiF UK zo dňa 23. októbra 1921, bod VII. a, s. 4. 
24 AUK: fond FiF UK, zápisnica profesorského zboru FiF UK zo dňa 24. – 25. októbra 1921, bod IV. 13, s. 5. Kým neboli obsadené 

miesta na základe výberového konania (kancelárskym úradníkom sa stal Metod Novák, neskorší dlhoročný tajomník FiF UK, 
kancelárskou oficiantkou Vlasta Holoubková, pedelom Alois Zíma a výpomocným zriadencom Michal Mislovič), v prvých týžd-
ňoch existencie fakulty všetku kancelársku prácu i prácu zriadencov vykonávali členovia profesorského zboru, t. j. zo zachova-
ných archívnych dokumentov vidieť, že nielen koncepty listov, ale aj zápisnice písal dekan fakulty, resp. mladší profesori (Jan 
Heidler, Miloš Weingart). Na tomto zasadnutí navrhol dekan fakulty upraviť jej rokovací poriadok, čím poveril profesorov Orla 
a Pražáka. Tamže, bod V. 1, s. 5. 

25 Túto časť našej štúdie nie je možné v určenom rozsahu spracovať komplexne, skôr sa snažíme upriamiť pozornosť na rieše-
nie dvoch závažných problémov – samotné priestory pre rektorát a jej fakulty, kritická situácia týkajúca sa internátov. Tretím 
momentom je poskytnutie základnej informácie o budovaní botanickej záhrady.

26 Prehľad vyhotovený na základe zoznamov prednášok za roky 1921/1922 – 1941/1942, ktoré vydával AS UK k zápisu v každom 
semestri. Viac k dejinám filozofickej fakulty pozri PAULINYIOVÁ, Emília. Vznik a vývin filozofickej fakulty v rokoch 1921 – 1945. 
S. 283-321. In 50 rokov Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 1969, 636 s. + 48 s. obrazová 
príloha. PAULINYI, Ákoš. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v rokoch 1945 – 1969. S. 322-374. In 50 rokov Univerzity 
Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 1969, 636 s. + 48 s. obrazová príloha.  O štúdiu na FiF UK pozri 
aj GRÓFOVÁ,  Mária. „... a ako tretia vznikla filozofická fakulta.“ K počiatkom a prvým rokom jestvovania Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. S. 40-72. In SLOBODNÍK, Martin – GLOSSOVÁ, Martina (Eds.). 95 rokov Filozofickej fakulty 
UK : Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, 556 s. ISBN 978-
80-223-4390-9. 
Na tomto mieste by sme pre časové porovnanie uviedli tiež údaje o udelení prvých diplomov na FiF UK. Prvá promócia PhDr. 
na FiF UK v Bratislave sa uskutočnila dňa 12. júna 1922, promujúcim sa stal PhC. Jan Hůsek (národopis – slovanská filológia + 
filozofia), syn roľníka Františka Hůska a matky Marianny Šalkovej, narodený 17.októbra 1884 v Novej Vsi na Ostrohu, Morava. 
AUK: Zbierka odpisov rigoróznych diplomov, rok 1922, č. 39.
Prvá promócia ženy PhDr. na FiF UK v Bratislave bola dňa 11. februára 1927, išlo o PhC. Oľgu Ľudoviku Eugéniu Wagnerovú 
(československé dejiny – všeobecné dejiny + filozofia), dcéru generálneho riaditeľa Slovenskej poisťovne v Bratislave PhDr. 
Jana Wagnera a matky Ireny Kristíny Pauly Jany Dohnányiovej, narodenú dňa 23. júna 1902 v Budapešti. AUK: Zbierka odpisov 
rigoróznych diplomov, rok 1927, č. 44. Zo zachovaných archívnych dokumentov nie je zrejmé, či promovala sama alebo spolu 
s dvomi právnikmi, ktorým tiež boli v ten deň odovzdané diplomy. (Pozn. autorky).

27 František Krupka (* 18. august 1885 Skuteč, ČR – † 1963 Praha) bol československý architekt, predstaviteľ architektúry 20. sto-
ročia. Patril medzi jej predstaviteľov medzivojnového obdobia. Študoval v Prahe, na Technickej univerzite vo Viedni a na Aka-
démii výtvarných umení u profesora Bedřicha Ohmana. Po skončení štúdií pracoval vo Viedni na dostavbe cisárskeho Hofburgu, 
po I. svetovej vojne začal pôsobiť na Pamiatkovom úrade v Bratislave u Dušana Jurkoviča, s ktorým spolupracoval na projekte 
mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle. V roku 1922 si založil samostatnú projektovú kanceláriu, keď začal projektovať 
svoju prvú veľkú stavbu – budovu Policajného riaditeľstva v Bratislave. Venoval sa hlavne výstavbe na Slovensku, ale jeho pole 
pôsobnosti siaha až na Podkarpatskú Rus (dnes časť Ukrajiny), kde projektoval obchodný dom Legiodružstva a budovu zem-
ského úradu v Užhorode. Z jeho známych stavieb môžeme menovať Stredoškolský internát na Ulici 29. augusta v Bratislave, 
budovu Ústavu zveľaďovania živností (neskôr generálne riaditeľstvo Závodov ťažkého strojárstva) v Martine, Hotel Palace v Bra-
tislave. Jedna z bratislavských ulíc nesie jeho meno – Krupkova ulica.

28 CSÁDER, Viliam. Sídla Právnickej fakulty (1921 – 2006), s. 68-85. In VLKOVÁ, Eva (Ed.). Právnici na Univerzite Komenského v Bra-
tislave : 85 rokov činnosti Právnickej fakulty (1921 – 2006). Bratislava : PraF UK 2006, 348 s. ISBN 80-7160-218-3. 

29 AUK: fond FiF UK, reg. znak A V 1936 – 1937, č. spisu 395/1936 – 1937, a. š. 51. 
30 AUK: fond FiF UK, č. spisu 1162/1934-35, a. š. 35.
31 AUK: fond RUK, zápisnica AS UK zo dňa 17. júna 1936, bod 3, s. 29.
32 CSÁDER, Viliam. Sídla Právnickej fakulty (1921 – 2006), s. 82. In VLKOVÁ, Eva (Ed.). Právnici na Univerzite Komenského v Brati-

slave : 85 rokov činnosti Právnickej fakulty (1921 – 2006). Bratislava : PraF UK 2006, 348 s. ISBN 80-7160-218-3.
33 AUK: fond FiF UK, č. spisu 582/1934-35, a. š. 35.
34 AUK: fond RUK, zápisnica AS UK zo dňa 20. – 21. januára 1920, bod 4, s. 14-15.
35 AUK: fond RUK, zápisnica AS UK zo dňa 14. novembra 1921, bod 5, s. 16-17.
36 Internát Lafranconi a kolégium sv. Svorada boli chlapčenské, internát na Cintorínskej ulici dievčenský.
37 V prameňoch označovaný ako berný úrad.
38 Išlo o kolokvijné vysvedčenia, prehľady o prospechu, osvedčenia, že sa žiadateľ nachádza v období skúšok, vysvedčenia o štát-

nych a prísnych skúškach a pod.
39 Soznam osôb a ústavov, taktiež štátnych skúšobných komisií podľa stavu na začiatku štud. roku 1933-34. Soznam prednášok, 

ktoré sa budú konať v zimnom semestri štud. roku 1933-34. Bratislava : AS UK 1933, s. 69-72.
40 AUK: fonf RUK, správa o univerzitnej záhrade za rok 1931, a. š. 155.
41 AUK: fond RUK, Prírodovedecká fakulta SU 1945 – 1949, protest proti zabratiu BZ SU, č. spisu 1671/1948, a. š. 157.
42 BELLA, Jaroslav. Botanická záhrada. S. 209-212. In DÚBRAVA, Martin (Ed.) Univerzita Komenského : 90 rokov vzdelávania a vedy 

na Slovensku. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009, 248 s. ISBN 978-80-223-2658-2.
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Bratislava sa už od skorého stredoveku stala jedným z najvýznamnejších miest  

Uhorského kráľovstva. Nebolo to spôsobené len rozvinutým mestským spôsobom života 

s početnými remeslami a prekvitajúcim vinohradníctvom, ale aj vďaka zahraničnému 

obchodu. Cez Bratislavu a jej blízke okolie prechádzala podstatná časť vyvážaných tovarov 

z Uhorska smerom na západ. Osobitosť postavenia tohto slobodného kráľovského mesta 

zvýrazňovala jeho strategická poloha na Dunaji a blízkosť rakúskych hraníc (približne 60 

kilometrová vzdialenosť od Viedne). Pravdepodobne tento moment sa stal „osudným“ 

pre mesto vo vzťahu k dynastii Habsburgovcov. Bratislava, posledné mesto na uhorskej 

strane Dunaja sa stala z historického hľadiska významným miestom pri presadzovaní 

habsburských mocenských záujmov o Uhorsko a ďalší stredoeurópsky priestor.

h a B S B U R g o v C I  a  B R aT I S l a v a
( K  v Z ťa h U  M e S Ta  a  D y N a S T I e  N a  K o N C I 

S T R e D o v e K U  
a  Z a č I aT K U  N o v o v e K U )

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.
Filozofická fakulta  

Univerzity Komenského v Bratislave
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Habsburská dynastia, ktorá už v stredoveku získala dedičné právo na rakúske krajiny sa 
snažila toto svoje postavenie rozšíriť do oblastí na východ. 1 Čiastočným úspechom tejto ich 
východnej politiky bolo presadenie prvých dvoch habsburských panovníkov na uhorskom 
tróne v 15. storočí. – Albrechta (vládol v r.1437 – 1439) a jeho syna Ladislava, prezývaného 
Pohrobok/Posthumus (1440 – 1457) 2 Ich dvadsaťročné panovanie bolo síce len akousi 
epizódovou v porovnaní s neskoršou takmer so štyristoročnou existenciou habsburskej 
stredoeurópskej dŕžavy. Aj táto prvá - „kratšia“ prítomnosť na uhorskom tróne potvrdila 
vážne záujmy tohto rodu získať natrvalo uhorskú (svätoštefanskú) korunu a jej krajiny. 
Posmelení týmto čiastočným úspechom snažili sa Habsburgovci jednoznačne presadiť voči 
konkurenčným stredoeurópskym rodom ako boli Huňadyovci, Jagelovci a Zápoľskovci.

Bratislava miesto rokovaní a diplomatických úspechov habsburgovcov

Voľba Vladislava Jagelovského za uhorského kráľa vyvolala vojenský konflikt v západnom 
Uhorsku. Keďže ani ten nepriniesol Habsburgovcom, konkrétne Maximiliánovi I. 
predpokladaný úspech. Nastal čas na rokovania. Ich výsledkom bola Bratislavská mierová 
zmluva z roku 1491. Po vyše dvoj mesačných rokovaniach bola 7. novembra 1491 podpísaná 
a znamenala pre Habsburgovcov dôležitý krok v ich úsilí získať v budúcnosti uhorskú korunu. 
Aj keď v danej chvíli museli rešpektovať konkrétny stav, uznať voľbu Vladislava Jagelovského 
za uhorského kráľa. V texte zmluvy (pozostávajúcej z 10 bodov) sa dohodlo okrem iného aj 
to, že v prípade vymretia Jagelovcov (česko –uhorskej vetvy) v mužskej línii ich nástupcami 
budú Habsburgovci. 3 Novinkou bolo, že Maximilián I. už mohol používať titul uhorského 
kráľa. Napriek tomu, že nebol zvolený a ani prijatý uhorskými stavmi za kráľa - mali predsa 
svojho legálne zvoleného a korunovaného Vladislava. Aj takéto zvláštnosti sa podarilo 
habsburgovcom dostať do tejto mierovej zmluvy. A napokon mladý rakúsky arcivojvoda si 
vymohol ako odškodné za vojenské výdavky stotisíc guldenov. Mierovú zmluvu a habsburské 
nástupníctvo potvrdil neskôr aj uhorský snem. 4

Tento výrazný Maximiliánov diplomatický úspech len utvrdil Habsburgovcov v smerovaní 
ich stredoeurópskej politiky. Nespoliehali sa pritom len na platné články zmluvy, ale 
zamerali sa na Vladislavových potomkov. Práve na nich upriamili svoju sobášnu politiku. 5 
Popri hlavnom zámere, ktorý bol nemenný sa Maximilián sústredil na zblíženie a rodinné 
previazanie s týmto rodom, ktorého súčasný panovník Vladislav bol zároveň aj českým 
kráľom. Neskorším výsledkom tohto politického úsilia boli tajné zmluvy o dvojitej svadbe 
a nástupníctve medzi oboma dynastiami uzatvorené vo Viedenskom Novom Meste 20. 
marca 1506. 6 V komplikovanej vnútropolitickej situácii v Uhorsku, v čase Vladislavovej 
vážnej choroby , 7 keď uhorský snem dokonca uvažoval o možnom zástupcovi kráľa (Ján 
Zápoľský) – vystupuje Maximilián na obranu svojich práv a záujmov aj vojensky. Prirodzene, 
že oficiálne zdôvodnenie bolo pod zámienkou pomoci a obrany Vladislava. Maximiliánove 
vojenské oddiely mali vtedy (na jar 1506) namierené na Šopron a Bratislavu. Bola to skôr 
akási vojenská demonštrácia sily, ktorá nenarobila príliš škôd, ale ukázala, akoby reagovali 
tieto mestá (s dominujúcim nemeckým patriciátom) v prípade ozajstnej potreby pomoci 
pre Habsburgovcov. O reakcii Bratislavy sa dozvedáme z neskoršieho listu Maximiliána 
I. adresovaného richtárovi a mestskej rade, v ktorom im ďakuje za prejavenú vernosť 
v čase spomínaného konfliktu a zároveň im sľubuje nahradiť všetky škody spôsobené jeho 
vojskami v Podhradí.8 O sympatiách mesta k Maximiliánovi sa dozvedáme aj z ďalšieho 
zachovaného listu vydaného kráľom Vladislavom. 9 Napokon vzniknutú dramatickú situáciu 
vyriešilo uzdravenie kráľa Vladislava a následne narodenie dlho očakávaného syna – princa, 
následníka českého a uhorského trónu Ľudovíta II. Jagelovského (1506 – 1526). 
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habsbursko - jagelovský summit v roku 1515 v Bratislave

Záverečnou kapitolou zblíženia oboch súperiacich stredoeurópskych rodov bolo 
potvrdenie predchádzajúcich verejných i tajných zmlúv na kongrese vo Viedni v júli 1515. 
Nielen uskutočnené svadby a slávnostné podpísanie sobášnych zmlúv, ale aj následne 
stretnutie na najvyššej úrovni predstavovalo akýsi dobový „stredoeurópsky „summit“ 
vtedajších panovníkov. Hoci historici z tejto udalosti najviac pozornosti venovali viedenským 
habsbursko – jagelovským svadbám, rozhodujúce kroky pre uskutočnenie nového 
spojenectva a rodinného zblíženia sa odohrali niekoľko mesiacov predtým v Bratislave. Tu 
sa vlastne dohodli všetky najdôležitejšie podmienky spojenectva oboch dynastií, ktorých 
výsledkom bola podpísaná zmluva na bratislavskom hrade.

Spomínané bratislavské rokovania sa konali na jar roku 1515 (marec – máj) . Ich úlohou 
bolo v zmluvnej podobe pripraviť definitívne stanovisko oboch strán k pripravovanému 
sobášnemu spojeniu oboch dynastií. Bratislava sa na rokovania pripravovala od začiatku 
roku 1515. Už koncom januára nariaďoval panovník listom predstaviteľom mesta, aby sa 
pripravili a postarali o jeho ubytovanie, ako aj jeho hostí – rímskeho cisára a rakúskeho 
arcivojvodu Maximiliána I a poľského kráľa Žigmunda I. Bratislava sa tak mala stať miestom 
schôdzky panovníkov, ktorí vládli v nemeckých krajinách a Rakúsku, v Uhorsku i Čechách 
a napokon v Poľsku a Litve. Bol prvý reálny vrcholný stredoeurópsky summit v našom 
meste . 10 Stretnutia sa prirodzene popri monarchoch zúčastnili kancelári a ďalší vplyvní 
kráľovskí hodnostári a funkcionári z jednotlivých krajín s nevyhnutným doprovodom. Len 
pre ilustráciu uveďme, kto tvoril vtedajšiu špičku stredoeurópskej spoločnosti, z ktorej 
väčšina strávila príjemné jarné dni roku 1515 v stredovekej Bratislave. 

Z poľskej strany to bol veľký sprievod, ktorý prišiel na 1 500 koňoch. na čele sprievodu 
bol brat uhorského kráľa Žigmund I. Jagelovský. Jadro poľskej delegácie tvoril kancelár 
Krištof Šidlowiecki, vicekancelár Peter Tomicki (podľa neho je pomenovaná niekoľko 
zväzková edícia dobových prameňov – Acta Tomiciana) a vilniansky vojvoda Nikola Radzivil. 
Domáca uhorská delegácia bola prirodzenejšie najpočetnejšia. S Vladislavovom II. tu boli aj 
obe jeho deti Anna a Ľudovít a výkvet uhorskej šľachty – z cirkevnej to boli najmä preláti : 
ostrihomský arcibiskup Tomáš Bakóc, kancelár Juraja Satmári (péčsky biskup), z Chorvátska 
Juraj Frangepán (arcibiskup kaločský). Zo svetskej šľachty – brat sedmohradského vojvodu 
a jeden z veliteľov uhorského vojska Juraj Zápoľský, (spišský župan) a Juraj Brandeburský 
ai. Vladislav Jagelovský bol súčasne aj českým kráľom na rokovaniach sa zúčastňovali aj 
zástupcovia z tohto kráľovstva – český kancelár Vladislav zo Šternberka a magnát Albrecht 
z Perštejna. Samotnú habsburskú delegáciu tvorili Maximiliánovi skúsení poradcovia 
a diplomati: kardinál Mathias Lang, babenbergský prepošt Marquard von Stein, rytier Ján 
Mrakeš, známy viedenský humanista, učenec a diplomat Ján Cuspinián a cisárov sekretár 
Wolfang Hammerl. 

Rokovania sa začali a uskutočnili napokon bez cisára Maximiliána.11 Zastupoval ho 
kardinál M. Lang. Rokovania trvali s prestávkami od 24. marca do 20. mája 1515 . Dĺžka 
rokovaní sa predĺžila z jednoduchého dôvodu, lebo hlavný Maximiliánov vyjednávač M. 
Lang musel chodiť konzultovať zásadné veci za neprítomným cisárom do Rakúska. 

Výsledný dokument rokovaní – „Bratislavská zmluva“ bola podpísaná dňa 20. mája 
1515. Text zmluvy obsahoval desať bodov, ktoré zahŕňali všetky najdôležitejšie otázky 
sobášneho spojenia oboch dynastií. 12 V zmluve sa konkrétne uvádzali mená svadobných 
partnerov Ľudovíta a Márie, Anny a jedného z dvojice vnukov Maximiliána (princov Karola 
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alebo Ferdinanda), ktorých sa tento „dvojsobáš“ týkal. Bez zaujímavosti nie sú ani vysoké 
sumy peňazí, ktoré mala vyplatiť jedná alebo druhá zmluvná strana v prípade nedodržania 
dohodnutých zmluvných záväzkov, či úmrtia niektorého zo snúbencov. Záležitosti dohodnuté 
zmluvou sa definitívne potvrdili o dva mesiace - viedenskými svadbami a zmluvami. Bratislava 
sa tak stala miestom, kde sa pripravilo zavŕšenie dlhoročného úsilia aktívnej habsburskej ( 
Maximiliánovej) politiky v oblasti strednej Európy.13

Bratislava – miesto voľby Ferdinanda I. za uhorského kráľa a centrum podpory 
habsburských záujmov

Výsledky dosiahnuté v Bratislave a sobáše vo Viedni z roku 1515 v praktickej rovine 
potvrdzovali úspech oboch strán. Obe strany mohli byť spokojné s dosiahnutým stavom, no 
na prvý pohľad viac získali Jagelovci. Zmluvami sa potvrdil nielen ich status quo v strednej 
Európe (v Českom a Uhorskom kráľovstve), ale aj perspektívy do budúcnosti – stali sa 
rodinnými partnermi jedného z najvýznamnejších európskych rodov - Habsburgovcov. 
Nikto, ani ten najsmelší optimista nemohol tušiť, že o necelých desať rokov bude v Uhorsku 
a strednej Európe všetko ináč. Zapríčinil to fenomén Osmanov. Konkrétne dôsledky spôsobila 
komplikovaná situácia po prehratej bitke pri Moháči v auguste 1526. Smrť mladého Ľudovíta 
II. vyvolala nové spory o uhorský trón. Tie viedli k tomu, že ako prvý sa dal zvoliť a na druhý 
deň aj korunovať za kráľa najbohatší muž krajiny - sedmohradský vojvoda Ján Zápoľský 
(Stoličný Belehrad 10. 11. a 11 . 1526). 14 Toto však nenechalo pokojnými Habsburgovcov. Tí 
by najradšej videli na uhorskom tróne Ferdinanda I. a jeho manželku Annu Jagelovskú. Právne 
a diplomatické dôvody preto mali. Vychádzali pritom z viedenských svadobných zmlúv, 
keď v prípade vymretia Jagelovcov, mal sa novým uhorským panovníkom stať spomínaný 
Ferdinand I. Toho predbehol však Zápoľský a preto sa musel vládca rakúskych dedičných 
krajín pokúsiť presadiť svoj právny nárok. Výraznou oporou Ferdinanda a habsburskej 
strany sa stala jeho sestra Mária, vdova po Ľudovítovi II. Mária už na druhý deň po bitke pri 
Moháči presídlila s dvorom z Budína do Bratislavy. Tým vlastne predurčila úlohu Bratislavy 
ako miesta podporovateľa habsburských záujmov v Uhorsku. 15 Okrem Márie v meste 
prevažujúci nemecký patriciát prejavoval sympatie k Ferdinandovi. Bratislavskí mešťania 
si boli vedomí toho, že prípadná voľba rakúskeho Habsburga by mohla priniesť mestu len 
výhody. Pritom ešte ani nemohli tušiť, to čo sa stalo o niekoľko rokov neskôr, keď mesto sa 
stalo hlavným mestom Uhorska (v rokoch 1536 – 1783).

Vývin nasledujúcich udalostí a postoj Bratislavy ako neoficiálneho sídelného mesta 
kráľovnej spôsobili, že kráľovná vdova, palatín (prvý muž v krajine v čase inetregna), a ďalší 
vysokí hodnostári sa rozhodli v tomto meste podporiť voľbu nového, podľa nich jediného 
legitímneho kráľa Uhorska. Preto potom na volebnom zasadnutí snemu v Bratislave 16. – 17. 
decembra 1526 hlasovali za nového kráľa. 16 Dôvod, prečo sa konala nová voľba panovníka, 
keď Uhorsko už malo jedného kráľa zdôvodnil na začiatku volebného snemu palatín Štefan 
Bátori. Hlavným dôvod bol ten, že spochybnil právoplatnosť voľby Zápoľského. Nasledujúci 
priebeh snemu už bol plne v réžii zástancov habsburskej kandidatúry. Hlavným rečníkom 
bol vedúci habsburskej delegácie biskup – knieža Krištof Rauber. V dlhom prejave zdôvodnil 
platnosť Ferdinandovej kandidatúry, pričom túto legitimitu zdôvodnil zmluvami (z r. 1463, 
z r. 1491,) no najmä viedenskými z roku 1515 a sobášom s dedičkou Annou Jagelovskou. 
Vedomý si svojho nároku, nikdy sa spolu so svojim bratom (cisárom Karolom V.) tohoto práva 
nevzdá.17 Čin Jána Zápoľského, keď sa dal zvoliť a korunovať označil spomínaný K. Rauber za 
odporujúci, právam, slobodám a zvyklostiam krajiny. 18 V mene kráľovnej Márie prehovoril 
jeden z magnátov19, pričom dôraz položil pri výklade nárokov Ferdinanda ako manžela Anny, 
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dcéry kráľa Vladislava II. Podstatným bolo aj vystúpenie palatínovho pronotára Františka 
Révaja, ktorý snemu predniesol právne argumenty proti neplatnosti Zápoľského voľby. 
Týmto prejavom sa skončilo nedeľné zasadnutie snemu. Hlasovanie odložili na druhý deň. 
Prítomní šľachtici bez väčších problémov väčšinou zvolili Ferdinanda I. za uhorského kráľa. 

Touto voľbou malo Uhorsko odrazu dvoch panovníkov - Jána Zápoľského a Ferdinanda 
I. Novozvolený kráľ, ak chcel v krajine aj vládnuť a brániť ju proti Osmanom ako sľuboval, 
musel byť najprv korunovaný a napokon vybojovať si dominantné postavenie voči svojmu 
protikráľovi. Zápoľsky začal získavať podporu aj od Osmanov 20 Ferdinand v tomto zápase 
mohol spoliehať na mnohé dôležité osobnosti uhorskej spoločnosti. Ak by sme chceli 
stručne priblížiť zloženie jeho podporovateľov, veľa by nám napovedalo zloženie jeho 
Miestodržiteľskej rady. Jej hlavnými protagonistami boli : kráľovná Mária Habsburská 
a palatín Štefan Bátori, členmi – arcibiskup, primas Uhorska Pavol z Várdy (pôvodne bol 
na strane Zápoľského), kráľovský sudca Alexius Thurzo, taverník Andrej Bátori a kancelár 
Tomáš Zalaházi a napokon kráľovský pokladník Mikuláš Gerendi. V priebehu nasledujúcich 
rokov sa dostalo Ferdinandovi a habsburskej strane výraznej podpory a pomoci z územia 
dnešného Slovenska. Popri Bratislave, to boli predovšetkým stredoslovenské banské mestá 
a väčšina obyvateľov slobodných kráľovských miest aj z východného Slovenska. 21

Spomedzi všetkých uhorských miest si získala zásluhy a sympatie habsburskej strany 
najmä Bratislava. Tento vzťah bol obojstranný. Jedným z dôkazou bolo aj to, aké plány 
mal Ferdinand I. Jeho konkrétne predstavy môžeme zaregistrovať pri spisovaní jeho 
prvého testamentu pre prípad smrti. Vtedy, v čase obrany Viedne pred Osmanmi na jeseň 
1532 pri určovaní hlavného (sídelného) mesta habsburských dŕžav sa nerozhodol len 
pre jedno mesto. Vypracoval vtedy plán akéhosi rotujúceho hlavného mesta. Podľa tejto 
jeho poslednej vôle výkonným orgánom správy krajín kde vládol, mala byť Vrchná vláda 
pozostávajúca z pomerného zastúpenia zo všetkých krajín V každoročnom predsedníctve 
sa mali striedať najväčšie krajiny. Za hlavné (striedajúce sa) mesto pritom určil tri mestá: 
Bratislavu, Prahu a Viedeň. A práve Bratislavu menoval na prvom mieste – teda v čase 
uhorského predsedníctva mala byť dočasným hlavným a sídelným mestom práve Bratislava, 
čiže uhorská „metropola“ na Dunaji. Táto prednosť Bratislave, hoci nebola ešte vyhlásená 
snemom za hlavne mesto (stalo sa to až o štyri roky neskôr), bola istou odmenou za pomoc 
a podporu Habsburgovcom vo chvíľach voľby za panovníka, v boji proti Zápoľskému i 
Osmanom. 

Bratislava – miesto korunovácií habsburských panovníkov

Bratislava vtedajší Pressburg, Pozsony, či Prešporok sa ako sídelné mesto Uhorska začala 
formovať už po Moháčskej porážke, po spomínanom príchode káľovnej Márie do mesta. 
Postupne sa stala miestom, kde sídlili aj ďalšie krajinské orgány a úrady. Čoskoro sa 
sem presťahovala Miestodržiteľská rada. Bratislava sa stala sídlom Uhorského snemu, aj 
najvyššieho hospodárskeho a finančného úradu kráľovstva - Uhorskej komory (Camera 
Hungarica). 22 Nakrátko bola aj sídlom ostrihomského arcibiskupa, ktorý musel utiecť 
z Ostrihomu pred Osmanmi v r. 1543. A napokon získala aj právo, podobne ako vo väčšine 
formujúcich sa hlavných miest – uskutočnovať korunovácie svojich panovníkov. Túto funkciu 
korunovačného mesta si Bratislava udržala vyše dve a pol storočia. Všetky korunovácie, 
ktoré sa tu udiali boli korunovácie habsburských panovníkov a ich manželiek. Zaujímavé 
pritom je, že prvý habsburský panovník vládnúci v Uhorsku – Ferdinand I. (panoval v r. 1526 
– 1564) mal mimoriadne pozitívny vzťah k Bratislave a bol v nej aj zvolený za panovníka. 
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Napokon v nej korunovaný ešte nebol. 23 Prvým korunovaným bol jeho sym Maximilián II. - 
8. septembra 1563. na tejto prvej habsburskej korunovácii sa Ferdinand I. ako cisár osobne 
zúčastnil. 24

Čas korunovácii, to bol jeden z ďalších momentov, ktorý ovplvňoval vztah mesta 
k dynastii. Zároveň to bola aj príležitosť ukázať svetu meniacu sa tvár tohto mesta. 
Kráľovské korunovácie neboli len dôležitým dobovým zvykom presahujúcim ďaleko podobu 
tejto tradičnej ceremónie. Zaradili sa už v polovici 16. storočia k udalostiam najvyššieho 
spoločenského významu. Popri slávnostnej atmosfére boli korunovácie pre mešťanov 
Bratislavy aj nezanedbateľnou príjmovou stránkou (príjmy za ubytovanie a pohostenie). 
Korunovácie trvali spravidla niekoľko dní a boli doplnené veľkolepými turnajmi, hrami, 
zábavami a ďalšími sprievodnými udalosťami. Zúčastňovali sa ich početné delegácie šľachty 
nielen z habsburských dŕžav, zo susedných, ale aj vzdialených európskych krajín. Neboli to 
len jednotlivci, boli to najmä oficiálne „vyslanectvá“ od európskych panovníkov. Mesto sa 
tak postupne dostávalo stále viac do povedomia kultúrnej Európy. 

V Bratislave bolo korunovaných v rokoch 1563 až 1830 celkove 19 príslušníkov habsburskej 
dynastie (11 kráľov a 8 kráľovien). Každá z týchto korunovacií bola iná, vždy niečím 
odlišná a výnimočná. Každá mala svoj osobitý kolorit, hoci išlo vždy o dodržanie presného 
korunovačného programu. O histórii bratislavských korunovácii boli napísané viaceré knihy, 
v ktorých sa možno dozvedieť mnoho zaujímavého a nového zo spoločenských a kultúrnych 
dejín mesta. 25 V nich možno nájsť podrobný priebeh korunovačných ceremónii, účasť 
slávnych osobností, význam a osudy uhorskej koruny a apod. na brastislavské historické 
korunovácie sa zachovali mnohé pamiatky, predovšetkým z cirkevnej architektury. 
Najcenejším a neporušeným je miesto korunovácii Dóm sv. Martina s pozlátenou 
svätoštefanskou korunou na vrchole veže. Tieto korunovačné slávnosti akoby symbolizovali 
na najvyššej úrovni preverený a osudom spečatený vzťah mesta k habsburskej dynastii. 
Pre ocboch partnerov: dynastiu i Bratislavu prinášal tento vzťah viac pozitív ako negatív, 
pre oboch bol skôr prospešný a užitočný a znamenal v nesposlednom rade aj vzájomé 
obohatenie sa.
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21 Svedčí o tom napr. podpora a sympatie mesta Levoče. O tom svedčia aj zápisy v kronike levočského richtára Konráda Sperfo-
gela. In: SOPKO, Július (ed.) Kroniky stredovekého Slovenska. Budmerice: Rak 1995, s. 246 – 249, 250 an.

22 Bratislava (pôvodne starý Prešporok, Pressburg, Posonium, Pozsony) sa stala hlavným mestom zákonným článkom 49/1536- 
„locus autem admistrationi Regni, donec auspice Deo Regnum recuperabitur, fiat Posonium“. A.D MDXXXVI. FRAKNÓI, V. (ed)- 
Monumenta comitalia Regni Hungariae I. (1874), s. 576.

23 Ako posledný bol korunovaný v Stoličnom Belehrade práve Ferdinand I., 3. novembra 1527.
24 GĚVAY, Anton: Itinerar Kaiser Ferdinands I. Wien 1840, r. 1563, bez stránkovania. 
25 Z literatúry upozorníme na HOLČÍK, Štefan: Korunovačné slávnosti. Bratislava 1992 a ďalšie vydania, BARTONIEK, Ema: 

A magyarkirály koronázások története. Budapest 1938, BERTÉNYI, Iván. A magyar korona története. Budapest 1978, BARÁNY 
M. Die Sankt Stephan Krone und die Insignien des Königreichs Ungarn. Wien 1961 a najnovšia práca o uhorskej kráľovskej 
korune - ZETÉNYI, Zsolt. Magyarország Szent koronája. Budapest 2002, 230 s. 



39

Bratislava v 16. storočí

Ferdinand I. Habsburský Maximilián I. Habsburský Ján Zápoľský
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Stredoeurópska habsburská monarchia

Maximilián I. so svojimi vnukmi Ferdinandom I. a Karolom I., Ľudovítom II. Jagelovským (v tomto 
poradí), v hornom rade so synom Filipom a manželkou Máriou Burgundskou
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Zo zachovaných písomných dokladov v Archíve mesta Bratislavy vyplýva, že slobodné 

kráľovské mesto Prešporok vykonávalo právo meča (ius gladii) nepochybne už od 13. 

storočia. Z tohto hľadiska zostáva do istej miery záhadou, prečo oficiálny doklad 

o udelení tejto výsady pochádza až z polovice 15. storočia. Núkajú sa dve vysvetlenia: 

buď sa oficiálne privilégium o udelení práva meča nezachovalo, alebo – a to je 

pravdepodobnejšie – ho žiaden panovník dovtedy ani nevydal, lebo mesto si právo meča 

začalo proste uplatňovať na základe zvykového práva po udelení privilégia slobodného 

kráľovského mesta. Nech je tak či onak, zatiaľ najstarším priamym písomným dokladom 

na udelenie práva meča je latinská listina gubernátora Jána Huňadyho, datovaná 18. 

mája 1451 v Temešvári (dnes Timişoara). Popri inom sa v nej hovorí, že mesto „môže 

akýchkoľvek zlodejov, lupičov, lotrov, zločincov súdiť a zadržať ich z dôvodu spáchania 

trestného činu, nech by boli šľachticmi či nešľachticmi alebo iného postavenia 

a príslušnosti, zároveň sa umožňuje podľa zásluh postihovať ich trestom i podrobovať 

mučeniu.“ 

P o P R a v y  v  S T R e D o v e K o M  
P R e Š P o R K U

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
Vojenský historický ústav v Bratislave
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Kráľ Matej Korvín listinou datovanou 15. februára 1468 v Budíne na žiadosť Prešporčanov 
spresnil a rozšíril hrdelnú právomoc Prešporka: „Mestu a jeho obyvateľom i občanom 
sa dáva právo stavať šibenice, kolesá, koly a akékoľvek druhy mučidiel, aby zlodeji, lotri, 
lupiči, tí, čo násilím vtrhnú do príbytkov, vrahovia a iní zločinci, ktorých verejne prichytia 
na území mesta, mohli byť zadržaní a po zásluhe potrestaní, čiže popravovaní, a to menovite 
povrazom, kolesom, mečom a ohňom, alebo aj inými spravodlivými trestami smrti, ktoré 
možno uložiť podľa zákonov či zaužívanej obyčaje krajiny.“1

Mestský súd v Prešporku bol vlastne kolegiálnym zasadnutím richtára a prísažných. 
Zasadal vždy v pondelok, od prelomu 15. a 16. storočia bola ďalším dňom konania súdu aj 
streda. Súd sa pri rozhodovaní spravidla riadil ustanoveniami Prešporskej právnej knihy.2 
na súdnom rokovaní sa však nezúčastňovalo všetkých 12 prísažných, lebo súdne rozhodnutie 
bolo právoplatné už pri účasti aspoň 7 prísediacich, v menších kauzách postačovala dokonca 
prítomnosť 4 alebo 5 prísediacich.3 Išlo teda o užšie zasadnutie mestskej rady, na ktorom 
sa zúčastňovali predovšetkým prísažní znalí práva. Každý prísediaci mestského súdu 
bol povinný zachovávať úradné tajomstvo, nesmel prezradiť veci, o ktorých sa rokovalo 
na uzavretom zasadnutí rady. Trestom za porušenie mlčanlivosti bolo vylúčenie previnilca 
z mestskej rady.4 

Prvoradým predmetom záujmu súdu v trestných záležitostiach nebol obžalovaný, ale 
predovšetkým samotný skutok, čiže zločin, ktorý spáchal. Len málokedy sa skúmali motívy 
trestnej činnosti. Keď sa obžalovaný priznal, bolo vlastne rozhodnuté. Priznanie malo veľkú, 
priam absolútnu právnu silu. Súd pritom neskúmal jeho pravdivosť ani to, či bolo spontánne, 
alebo naopak vynútené. Priznanie odstraňovalo akékoľvek pochybnosti súdu, bolo preň 
najvyšším dôkazom a zároveň východiskom na vynesenie rozsudku.5 V záujme priznania 
podozrivého súd často nariaďoval použitie tortúry, teda mučenie, ktoré predstavuje 
osobitnú, síce legitímnu, no neraz temnú stránku stredovekého i novovekého trestného 
a procesného práva.6 Keď sa podozrivý či obvinený priznal, súdu už nič nestálo v ceste 
vyniesť rozsudok. Najťažším rozsudkom bol hrdelný trest, čiže trest smrti; spôsob popravy 
prešporský súd určoval podľa závažnosti spáchaných deliktov. 

Najstaršia prešporská kniha trestného súdnictva (Aechtpuch) sa začala písať roku 1435.7 
Pomenovanie knihy vyplýva z nemeckého historického pojmu Aecht, novodobo Acht, 
ktorý sa používal v súvislosti s vylúčením istej osoby zo svetskej spoločnosti, garantujúcej 
každému mier, čiže vlastne právnu ochranu. Prenasledovanie vyobcovaného, respektíve jeho 
postavenie mimo zákon (danie do kliatby) bolo v súlade s právom; ktokoľvek ho mohol uväzniť 
aj zabiť. Vyobcovanie a kliatba (Acht und Bann) padla taktiež na toho, kto proskribovanému 
pomáhal a ochraňoval ho. Vyobcovaný sa mohol z kliatby vymaniť, ak sa v priebehu istej 
lehoty dobrovoľne postavil pred súd.8

Spôsoby a miesta popráv

Obvyklým trestom za zlodejstvo bola smrť obesením na šibenici, ktorá stála pred 
Michalskou bránou na rozhraní dnešného Župného a Hurbanovho námestia.9 Z mestských 
účtovných záznamov vyplýva, že prešporskú šibenicu roku 1486 vynovili, takže mala 
murovaný a kameňom vydláždený základ v tvare zvýšeného pódia. 10 Bola teda odvšadiaľ 
dobre viditeľná. Tri drevené stĺpy boli navzájom pospájané priečkami. K tejto trojdielnej 
šibenici sa vystupovalo po schodíkoch. Popravovaného vyviedli po rebríku až k priečnej 
hrade, a keď mu kat založil slučku na krk, paholkovia rebrík odsotili a obesenec sa stiahnutím 
slučky zadusil.11
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Šibenica pred bránou a hradbami Prešporka – či iného stredovekého mesta – 
nestála náhodou. Bola symbolickým a zároveň nanajvýš zjavným posolstvom každému 
prichádzajúcemu, že v meste má panovať mier a pokoj, že v ňom niet miesta pre narušiteľov 
dobrého spolunažívania a páchateľov zlých skutkov. Názornosť tohto výstražného 
zvestovania umocňoval kedysi aj bežný zvyk, podľa ktorého mŕtvoly obesencov nechávali 
visieť na šibenici dovtedy, kým z nej samy neodpadli, resp. do konania najbližšej popravy.12 

Trest smrti utopením bol pomerne zriedkavým ortieľom, ktorým sa postihovali spravidla 
iba ženy. V najstaršom prešporskom súdnom protokole sa spomína len jeden prípad tohto 
spôsobu popravy, a to roku 1518 v kauze zlodejky Barbory,13 ktorú utopili v ramene Dunaja 
pred Rybárskou bránou. A hoci sa to v zázname priamo nespomína, podľa zaužívaného 
zvyku ju zašili do vreca, zaťažili kamením a ponorili pod hladinu. Z rieky vytiahli už len 
bezduché telo, ktoré katovi paholkovia bez akýchkoľvek ceremónií zahrabali do priekopy 
pri cintoríne.14

Lúpežných vrahov spravidla popravovali lámaním kolesom. Bol to azda najprísnejší 
hrdelný trest. Spočíval v tom, že odsúdeného s roztiahnutými rukami a nohami pripútali 
na zem alebo na brvná a spúšťaním ťažkého okovaného kolesa s čepeľou mu postupne lámali 
všetky údy. Aktom milosti bolo, ak sa lámanie začalo od hlavy, lebo urýchlilo smrť. Pri lámaní 
odspodu, čiže od nôh, kat presekol krk odsúdeného až nakoniec, aby predĺžil jeho muky. 
V prípade mimoriadne brutálnych vrahov, súd pred samotným lámaním kolesom nariadil 
sprísniť trest odštipávaním tela popravovaného žeravými kliešťami.15 Po poprave dokaličené 
telo potom vystavili na výstrahu na popravisku. Nevieme presne, kde sa vykonával ortieľ 
lámania. Pravdepodobne to bolo na Hlavnom námestí pred radnicou, kde sa nachádzal aj 
pranier a kde spravidla popravovali sťatím. Podľa iných údajov sa lámanie kolesom konalo 
na popravisku medzi Vodnou vežou a Vydrickou bránou alebo pred Michalskou bránou, kde 
stála šibenica, takže popri obesencoch tam na výstrahu vztyčovali aj koleso s dolámaným 
telom popraveného.16

Pred Michalskou bránou sa vykonával aj ortieľ upálením.17 Poprava upálením bola 
v Prešporku skôr zriedkavá. Z komorných kníh vyplýva, že napríklad 31. júla 1475 takto 
popravili istého kostolného vlamača a zlodeja (jeho meno nezapísali).18 Paradoxné je, že 
ďalší (menom neznámy) si tento trest vyslúžil za to, že v máji 1526 spáchal samovraždu – 
obesil sa v dome mešťana Krištofa Meixnera.19 Keďže v komorných knihách sa v súvislosti 
s trestom smrti upálením takmer bez výnimky uvádza 22 zväzkov raždia v sume 22 denárov, 
je nepochybné, že hranica v stredovekom Prešporku sa stavala rovnakým spôsobom a mala 
ustálený tvar.20

Z účtov v komorných knihách vyplýva, že k popravnému ceremoniálu sťatím vždy patrilo 
aj naostrenie meča. Tento úkon, za ktorý napríklad roku 1467 komorník zaplatil 60 denárov, 
zaiste vykonával sám kat, lebo len máloktorý mečiarsky majster v meste by sa na to 
podujal. Kat si vždy pred popravou navliekol semišové rukavice, ktoré mu taktiež preplácali 
z mestskej pokladnice – napríklad roku 1446 za ne vydali 20 denárov.21 Delikventa sťatého 
na Hlavnom námestí pri pranieri prikryli dekou a pravdepodobne podvečer ho najatý 
nádenník jednoducho zahrabal kdesi v okolí mesta. Zaujímavé je, že roku 1467 magistrát 
zaplatil za deku 10 denárov, výkon nádenníka ocenil však iba sumou 8 denárov.22 Oddávna 
sa traduje, že popravení delikventi, rovnako ako samovrahovia nemohli byť pochovaní 
na mestskom cintoríne. Naše stredoveké pramene to síce priamo nepotvrdzujú, ale ani 
nevyvracajú. 
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Trojnásobná poprava v Prešporku 2. júna 1518

Celkom osobitné miesto v dejinách prešporskej justície zaujímajú tri rozličné súdne 
prípady zaznamenané jednak v najstaršom súdnom protokole23 a jednak v komornej knihe 
z fiškálneho roka 1518 – 1519.24 Navzájom ich spája deň výpovede a vynesenia rozsudku, 
ktorým bol piatok pred sviatkom Trojice, čiže 28. máj 1518, a súčasne aj spoločný deň 
exekúcie, ktorým bola streda pred sviatkom Božieho tela, čiže 2. jún 1518. Delikventov teda 
popravili päť dní po vynesení rozsudku. O účastníkov verejnej popravy zaiste nebola núdza, 
lebo vždy v stredu sa v meste konal pravidelný týždenný trh. 

Trojnásobná poprava tromi spôsobmi v jeden deň sa v Prešporku za celý stredovek konala 
len raz. Kolesom lámali lúpežného vraha Jorga Tolpla, na šibenici obesili zlodeja európskeho 
formátu Hansa Schweintzera zo Švajčiarska a v Dunaji utopili kostolnú zlodejku Barboru. 
Osobitný cveng nevšednej udalosti dodávala skutočnosť, že obidvaja popravovaní zločinci 
boli sami katmi. Obdobná verejná poprava by sa v súdobom meste vtedajšej Európy dala 
sotva doložiť.25

Vzhľadom na spáchané delikty bol trest smrti utopením v prípade zlodejky Barbory 
zdanlivo nadmieru krutý, no zodpovedal vtedajšej justičnej praxi, keďže jej drobné zlodejstvá, 
ktorých sa dopustila zväčša v kostoloch, posúdili ako svätokrádež. Prostredníctvom 
doslovného prekladu po nemecky písaného záznamu ponúkame možnosť nahliadnuť 
do dávneho súdneho spisu a utvoriť si tak konkrétnu predstavu o forme spísomňovania zo 
strany feudálnej justície. Všetky zápisy do súdneho protokolu v rokoch 1510 – 1519 zaznačil 
pisár Julián, ktorého rukopis sa objavuje aj v iných mestských písomnostiach, nakoľko 
v mestských službách bol do roku 1520.26

„Za richtárstva pána Gašpara Lewpolda, roku 1518.
Záznam o výpovedi, ktorú učinila Barbora z Gallneukirchenu v piatok pred sviatkom 
Trojice (28. mája) vyššie spomenutého roku.
Item, najprv Barbora priznala, že tu v Prešporku vo farskom Kostole sv. Martina ukradla 
z  truhlice postavenej pred hlavným oltárom bohoslužobné kňazské rúcho a  červenú 
kapucňu, ďalej tam za hlavným oltárom ukradla spred obrazu Panny Márie jemný závoj 
ohodnotený na 3 šilingy denárov.
Item, ďalej vo farskom Kostole sv. Michala ukradla dve bohoslužobné čaše.
Item, ďalej v tomže Kostole sv. Michala ukradla istej žene z mešca 5 šilingov denárov.
Item, ďalej v mestskom špitáli ukradla istej žene z mešca 14 denárov.
Item, v Kostole sv. Martina ukradla predavačke sviečok zo stolíka 3 denáre.
Item, vo farskom Kostole sv. Vavrinca ukradla jednu bohoslužobnú čašu. A bola utopená 
v stredu pred sviatkom Božieho tela (2. júna) horeuvedeného roku.“27

Starú ženu Barboru utopili v ramene Dunaja pred Rybárskou bránou.

Zo samotného súdneho protokolu sa už nedá vystopovať za akých okolností a prečo 
sa práve pred prešporským súdom zodpovedal Hans Schweintzer, kat pochádzajúci zo 
Švajčiarska.28 Z katovej výpovede vyplynulo, že bol vlastne kriminálnikom európskeho 
formátu, keďže sa pohyboval po rôznych krajinách. Priznal sa dokopy k jedenástim 
krádežiam, ktoré vykonal zväčša v známych mestách vtedajšej Európy. V súdnom protokole 
sa spomína napríklad Viedeň, Vroclav, Bazilej, Zürich či Olomouc. Aj register ukradnutých 
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vecí bol pestrý: niekoľko kabátov, honosný baret, kravská koža, ktorú potom predal za 23 
grajciarov, kôň, za ktorého neskôr utŕžil 11 šilingov (čiže spolu 330) denárov. Kat Hans však 
najradšej kradol hotové peniaze, ktoré vždy boli a dodnes sú dostatočne anonymným, ľahko 
prenosným a mimoriadne obľúbeným platobným či nákupným prostriedkom. A išlo pritom 
o nemalé sumy: vo Vroclave ukradol akémusi Poppimu 11 zlatých, v Zürichu zasa komusi 
5 zlatých, v Bazileji istej prostitútke v noci vybral z mešca 14 šilingov denárov, v Badene 
spolubývajúcemu v hostinci odcudzil 7 zlatých.

Za vrchol drzosti i katovej zlodejskej kariéry možno zaiste považovať posledný priznaný 
delikt, a to krádež 5 rýnskych guldenov (zlatých). Ukradol ich kolegovi, ktorým bol viedenský 
kat majster Michal. Prešporský súd vymeral švajčiarskemu katovi obvyklý trest za zlodejstvo, 
čiže obesenie na šibenici, ktorá – ako sme už uviedli – stála pred Michalskou bránou.29 

Najnebezpečnejším a najhorším zločincom z trojlístka popravených bol Jorg Tolpl. Konto 
jeho zločinov, ktoré do najstaršieho súdneho protokolu zaznamenal mestský pisár Julián, 
bolo síce mimoriadne rozsiahle a závažné, no nesúviselo s Prešporkom.30 Všetkých deliktov 
sa totiž dopustil inde. Je potrebné pritom poznamenať, že istá súvislosť sa javila medzi 
Tolplom a taktiež na smrť odsúdeným švajčiarskym katom Hansom. Obidvaja vykonávali 
katovské remeslo a pohybovali sa nielen obrazne, ale občas aj doslova po rovnakých 
chodníčkoch. Napríklad na Morave, v Sliezsku či vo Viedni, kde dokonca obeťou ich krádeže 
bola rovnaká osoba – akýsi majster Peter Huernspiegl. 

No kým švajčiarsky kat Hans len kradol, kat Jorg Tolpl bol brutálnym vrahom a lúpežníkom. 
Nevedno, či citovo a mravne otupel pri výkone katovského remesla, alebo či ho vykonával 
práve preto, lebo sa vonkoncom neštítil žiadnej surovosti a zvrhlosti.

Jorg Tolpl sa priznal až k 6 lúpežným vraždám, ktoré spáchal zväčša na Morave a v Sliezsku. 
Napríklad v lese v okolí Tešína aj so spoločníkom (jeho meno sa nikde neuvádza) zavraždili 
istého muža a obrali ho o 5 zlatých, ďalej tam taktiež zahlušili a olúpili istého obchodníka aj 
s tovarišom, zobrali im kone a 10 libier (čiže 2 400) denárov, za predané kone utŕžili ďalších 
10 libier denárov, o ktoré sa podelili. Ba Tolpl zavraždil (pravdepodobne pri Zvolene) dokonca 
aj kolegu, kata menom Vít, ktorému zobral 4 zlaté. Rovnakú sumu ukoristil aj od dákeho 
kopáča (alebo baníka), ktorého zabil pri Schottenbergu. Ešte predtým však vedno s kumpánom 
ubil na smrť akéhosi povrazníckeho tovariša, zobral mu náradie a 8 bielych (strieborných) 
grošov. Tolpl sa priznal aj k pokusu o vraždu istého kapitána, ktorému sa však napokon podarilo 
nasadnúť na koňa a utiecť.

Z registra jeho 9 priznaných lúpežných prepadnutí možno spomenúť aspoň, že za Olomoucom 
olúpil o 5 zlatých istého robotníka, ktorý niesol peniaze nejakému šľachticovi. Pri Šternberku 
zasa oraboval akéhosi pomocníka lekára o 10 zlatých, v okolí Tešína s kumpánom olúpil dvoch 
pocestných o dva plášte a 4 zlaté. Výsledkom prepadu obuvníckeho tovariša bol lup 4 bielych 
grošov a kabáta. Olúpením neznámeho muža pri obci Neusatz sa Tolpl obohatil o 5 kôp českých 
grošov, čo zhruba zodpovedalo 10 uhorským zlatým. 

Z viacerých krádeží uveďme aspoň prípady, keď v Libnici ukradol v noci 4 kone, ktoré 
potom v Prahe predal za 11 zlatých, alebo okradnutie spomínaného viedenského majstra 
Petra Huernspiegla o mešec so 7 šilingami denárov, pyteľ a kabát.

Prešporský súd na čele s richtárom Gašparom Lewpoldom vymeral Tolplovi zaslúžený 
trest: lámanie kolesom.31 
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Kauzu a dokreslenie pôsobenia Jorga Tolpla v Prešporku možno doplniť aj ďalšími 
pramennými údajmi. V dvoch komorných knihách (z fiškálneho roka 1517/1518 a 1518/1519) 
je zaznamenaných viacero údajov ohľadom výkonu jeho katovského remesla. Prešporský 
magistrát ho prijal do služieb v auguste 1517, keď sa po 31. máji 1517 prestal spomínať 
dovtedajší mestský kat Hans Preiss, po ktorom bol v Prešporku krátkodobo angažovaný 
viedenský kat majster Michal (Michel), ktorému 4. júla 1517 jednorazovo vyplatili 4 libry 
(čiže 960) denárov.32 Jorg Tolpl pôsobil ako prešporský kat od nedele po Štefanovi kráľovi, 
čiže od 23. augusta 1517 až do nedele po Tiburciovi, čiže do 18. apríla 1518.33 

Popri riadnej mzde dostával však aj odmeny za rôzne príležitostné úkony. Tak napríklad 
za utratenie 32 psov mu 14. augusta 1517 vyplatili 2 šilingy a 4 denáre, iný raz za zabitie 
10 psov 20 denárov a naposledy 26. marca 1518 za 6 psov 12 denárov,34 takže taxa za 
utratenie jedného psa bola 2 denáre. Za každý výsluch či tortúru podozrivého dostával 2 
šilingy (60 denárov) a za každú popravu 1 libru, čiže 240 denárov.35 Práve záznam v komornej 
knihe z fiškálneho roka 1517/1518, datovaný k 21. augustu 1517 prezrádza, že kat Jorg 
Tolpl zinkasoval 2 libry denárov za obesenie dvoch jarmočných zlodejov z Moravy, Jurčíka 
a Janeka, ktorých kauza sa taktiež uvádza v súdnom protokole.36

Posledný katovský výkon Jorga Tolpla je datovaný piatkom po dni Tiburcia a Valeriána, 
čiže 16. apríla 1518. V ten deň popravil lámaním v kolese viacnásobného lúpežného vraha 
a zlodeja Petra zo Štajerského Hradca (Graz).37 Tesne po tejto poprave kata a lúpežného 
vraha Jorga Tolpla musel však ktosi spoznať a vyzradiť jeho zločineckú minulosť. Je 
pravdepodobné, že to bol práve Hans Schweintzer, keď sa dostal do prešporského väzenia.

Výsluchy, doznanie i popravu oboch katov spolu s Barborou mal už pod taktovkou iný 
majster kat. Bol ním už spomínaný viedenský kat Michal, ktorého kedysi Hans Schweintzer 
na zlodejských potulkách okradol o 5 rýnskych guldenov. Účtovný záznam v komornej 
knihe z fiškálneho roku 1518/1519 je stručný, no výrečný: „Item. V stredu pred sviatkom 
Božieho tela (2. júna 1518) som podľa poverenia mojich pánov (richtára a mešťanostu) 
vydal a zaplatil majstrovi Michalovi, katovi z Viedne, za popravenie dvoch katov – Jorga 
Tolpla a Hansa Schweintzera a starej ženy Barbory, čo sa uskutočnilo lámaním kolesom, 
obesením a utopením, ako aj za vyšľahanie a výsluch jedného človeka na pranieri, za čo 
bolo dovedna vydané 9 libier a 2 šilingy denárov, z toho katovmu paholkovi ako prepitné 2 
šilingy denárov.“38 

Viedenského kata Michala s pomocníkmi muselo však mesto aj živiť. Dokladá to hneď 
nasledujúci výdavkový záznam, z ktorého vyplýva, že na kata Michala a jeho pomocníkov 
vynaložili za 8 dní na jedlo 11 šilingov – inak po 11 grajciarov denne – a za víno dokonca 
2 libry a 2 šilingy, čo v peniazoch spolu činilo 3 libry, 5 šilingov a 12 denárov. Celkove teda 
mesto vydalo za nevšednú popravu 12 libier, 7 šilingov a 12 denárov.39 Bola to veľká suma, 
najmä ak ju porovnáme s ročným platom mestského kapitána Sigmunda Goldnera, ktorý 
roku 1518 dostal rovných 10 libier.40

Sondážne zistenia a poznatky

V záujme celistvejšieho pohľadu na kriminalitu a popravy v Prešporku koncom stredoveku 
sme na základe komorných kníh č. 49 – 75 kvantifikovali hrdelné exekúcie, a to na základe 
súvislého radu komorných kníh od fiškálneho roka 1490/1491 po fiškálny rok 1526/1527. 
Až zo siedmich rokov sa však knihy nezachovali, takže hiátne fiškálne roky sme vynechali 
a pre fiškálny rok 1516/1517 nám ako podklad poslúžil spomínaný najstarší súdny protokol 
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Achtbuch. V prehľade sme teda dovedna reflektovali 30 rokov, počas ktorých kati popravili 
57 delikventov.41 (Značka + vyjadruje skutočnosť, že v príslušnej komornej knihe chýba 
položka o výkonnostných odmenách pre kata, čo však neznamená, že nikoho nepotrestal 
alebo nevyšetroval; značka – je vo význame nuly.)

Zo sondážnej analýzy vyplýva, že aj v Prešporku sa vyprofilovala prax, podľa ktorej 
sa spôsob trestu určoval v závislosti od spáchaných zločinov. Zlodejov spravidla vešali, 
lúpežných a brutálnych vrahov lámali kolesom a pred popravou im žeravými kliešťami 
odštikávali kúsky tela, násilníkov a páchateľov mravnostných deliktov stínali, podpaľačov, 
falšovateľov a páchateľov svätokrádeží upaľovali na hranici. Najčastejším druhom spomedzi 
57 zdokumentovaných popráv bolo obesenie – 19 (33,3 %) a sťatie – 12 (zhruba 21 %) 
Pomerne vysoký bol aj počet popráv lámaním kolesom – 8 (viac než 14 %), 7 delikventov 
upálili (12,3 %) a rovnaký podiel pripadal na popravy bez uvedenia spôsobu. Celkom 
výnimočný bol jeden trest smrti rozštvrtením a zriedkavé bolo aj utopenie troch delikventov 
(5,3 %).

Napriek neúplným údajom znemožňujúcim podať komplexný pohľad možno však 
z tabuľky vyvodiť aspoň niekoľko zaujímavých poznatkov. Prvý súvisí s vplyvom verejných 
odstrašujúcich exekúcií a ich frekvenciou na páchanie trestnej činnosti. Počet popráv 
je síce len jedným z ukazovateľov kriminality, vidno však, že po roku s vysokým počtom 
vykonaných hrdelných exekúcií nasledovali akoby „chudobné roky“, čo možno dokumentovať 
predovšetkým fiškálnym rokom 1510/1511, keď sa uskutočnilo desať popráv, v nasledujúcom 
roku len jedna, potom nevieme a potom ani jedna poprava. Vo fiškálnom roku 1496/1497 
popravili štyroch delikventov, v nasledujúcom roku nikoho. Roku 1518/1519 vykonali šesť 
popráv, v ďalšom roku iba jednu, ale potom počet popráv opäť mierne vzrástol.

V tabuľke nie sú uvedené všetky zistenia, ku ktorým sme rozborom dospeli. V prvom 
rade je to napríklad údaj, že medzi 57 popravenými boli 4 ženy (čo predstavuje zhruba 
7 % z celkového počtu) – jednu upálili, tri utopili. Keďže iný druh hrdelného trestu sa 
v prípade žien nespomína ani v ďalších súdobých písomnostiach, možno vysloviť poznatok, 
že v Prešporku ženy popravovali iba upálením na hranici a utopením v Dunaji.42

Ďalšou zaujímavosťou je, že medzi popravenými bolo nanajvýš 5 či 6 (zhruba 10 %) 
obyvateľov Prešporka, z blízkeho okolia mesta – z poddanskej dediny Vajnory patriacej 
Prešporku – pochádzal tamojší richtár, ktorého v polovici februára 1511 popravili lámaním 
kolesom. (Žiaľ, nepodarilo sa nám zistiť, akého zločinu sa dopustil.) Všetci ostatní popravení 
mali domovskú príslušnosť inde, a to nezriedka v cudzine. Viac než 10 z nich (takmer 20 %), 
zväčša zlodejov, pochádzalo z krajín českej koruny, o čosi väčšie zastúpenie (zhruba 25 %) 
mali zločinci z rakúskych krajín, mnohí z nich boli vrahovia.43

Už sme spomínali, že súd v stredovekom Prešporku zasadal v pondelok a stredu. Analýza 
prameňov ukazuje, že na základe vyneseného ortieľa, ak išlo o jasný prípad alebo ak 
nenastala nejaká mimoriadna okolnosť, odsúdených spravidla o týždeň aj popravili, resp. 
vykonali stanovený trest. Preto najviac hrdelných exekúcií – ako to vyplýva z komorných 
kníh – pripadalo na pondelok a stredu. Pomerne frekventovanými dňami popráv boli aj 
piatok a utorok. Štvrtok býval exekučným dňom len zriedkavo. Či sa popravovalo aj v sobotu 
a nedeľu, nemožno jednoznačne zistiť, lebo ani jedna súdna písomnosť to nepotvrdzuje. 
Keďže obvyklým výplatným dňom prešporskej komory bola sobota alebo nedeľa, mnohé 
záznamy v komorných knihách sa síce týkajú výplat za verejné exekúcie vrátane trestov 
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na pranieri a tortúry, ale neuvádzajú výslovne, že ich kat vykonal v sobotu či nedeľu. 
Vychádzajúc z vtedajších liturgických zvyklostí fixovaných kalendárom, predpokladám, že 
v nedeľu ani v ďalšie sviatočné dni, ktorých bolo v stredoveku viac než 50 (takže voľných dní 
v roku bolo zhruba toľko ako dnes), sa v Prešporku popravy nevykonávali.44 

Celkový počet 57 popravených za 36-ročné obdobie, či presnejšie za 30 fiškálnych rokov, 
nie je na prvý pohľad vysoký. Je to veľa, alebo málo? Akákoľvek odpoveď má len relatívnu 
hodnotu. V prvom rade preto, lebo skutočný počet popráv v danom období bol nepochybne 
omnoho vyšší, azda aj dvojnásobný. 

O relativite sa možno najlepšie presvedčiť, ak počet prešporských hrdelných exekúcií 
porovnáme s obdobnými údajmi jednak v iných stredovekých mestách a jednak v nedávnej 
minulosti. V Starých letopisech českých sa uvádza, že v Prahe v rokoch 1506 – 1523 popravili 
108 delikventov, a to 48 sťali, 18 narazili na kôl, 13 obesili, štyroch zodrali z kože, štyroch zaživa 
zakopali, troch rozštvrtili, troch upálili, dvoch utopili a ostatných 16 buď lámali kolesom, 
alebo popravili inak. Z tohto hľadiska je teda počet popravených v Prešporku relatívne 
nízky. Len na ilustráciu možno napokon uviesť, že napríklad v sliezskom Vroclave v rokoch 
1456 – 1526 vykonali 454 popráv (251 obesením, 103 sťatím, 39 upálením, 31 utopením, 
25 lámaním kolesom, 3 pochovaním zaživa, 2 rozštvrtením), v Lübecku v rokoch 1371 – 1460 
popravili 411 zločincov, v Nördlingene sa v rokoch 1407 – 1500 uskutočnilo 137 popráv, 
vo švajčiarskom Berne roku 1444 za jeden deň sťali 72 ľudí, čo predstavuje asi len ťažko 
prekonateľný stredoveký rekord.45 Naproti tomu za celé obdobie trvania prvej Česko-
slovenskej republiky, čiže v rokoch 1918 – 1938, bolo popravených len 15 osôb. Z tohto 
hľadiska je teda počet popravených v Prešporku na konci stredoveku relatívne vysoký.46

Hrdelné i nehrdelné exekúcie v Prešporku sa v stredoveku (i novoveku) takmer bez 
výnimky vykonávali na verejnosti a mali mať odstrašujúci účinok. Verejný trest bol teda aj 
akýmsi spoločenským zrkadlom, prostredníctvom ktorého mali tak páchatelia, ako aj všetci 
ľudia možnosť vidieť, aké normy konania sú neprípustné vrátane hierarchie ich postihu. 
Popri represii a zastrašení mali však verejne vykonávané popravy či iné formy trestu ďalší, 
nemenej dôležitý zmysel. Spoluúčasťou prítomného ľudu exekúcia nadobúdala punc 
kolektívneho vyjadrenia súhlasu a tým nielen právnu, ale aj sociálnu záväznosť. Verejné 
výstražné exekúcie sa do veľkej miery naozaj neminuli účinku. Boli vzrušujúcimi predstaveniami, 
ktoré v ľuďoch vyvolávali strach i hrôzu, no aj fascinovali. Fenomén fascinácie hrôzou je však už 
inou kapitolou plnokrvného života stredovekej spoločnosti.

Poznámky
1 AMB, č. 3549.
2 Prešporská právna kniha je právny kódex obsahujúci súbor záväzných predpisov (štatútov), ktoré si mesto osvojilo a riadilo 

sa nimi na základe štatútotvorného práva, ktoré mu ako slobodnému kráľovskému mestu prislúchali spolu s inými výsadami. 
Popri preklade privilégia Ondreja III. z roku 1291 do nemčiny obsahuje ustanovenia týkajúce sa subjektívneho (osobného), 
manželského a rodinného, vecného (majetkového), obligačného (záväzkového), dedičského, trestného a procesného práva. 
Prešporská právna kniha nie je datovaná, začali ju zostavovať v 1. tretine 15. storočia. Pôvodný rukopis sa nezachoval. Dnes sú 
známe dve rukopisné verzie: staršia (neúplná) z polovice 15. storočia a mladšia, ktorá má 171 článkov a jej posledný záznam sa 
viaže na rok 1517. Z vecného hľadiska sú jednotlivé ustanovenia v oboch rukopisoch takmer totožné, drobné odchýlky medzi 
znením príslušných článkov vyplývajú najmä z gramatických a lexikálnych rozdielov nemčiny v 15. a 16. storočí. Uloženie AMB, 
právne knihy mesta Bratislavy, 4 s 1. Edícia KIRÁLY, János. Pozsony város joga a középkorban. Budapest 1894, s. 373-419.

3 AMB, 4 s 1, fol. 182; KIRÁLY, Pozsony, c. d., s. 391-392 (57. článok).
4 O mestskej rade a jej kompetenciách vrátane súdnych viď ORTVAY, Pozsony, c. d., II/2, s. 26-31, 165-169.
5 ORTVAY, Pozsony, c. d., II/2, s. 192.
6 ORTVAY, Pozsony, c. d., II/2, s. 192-195. Z pomerne bohatej všeobecnej literatúry na túto tému pozri aspoň dülmen, Richard 

van. Divadlo hrůzy. Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha: Rybka Publishers, 2001. FRANCEK, Jindřich. Zločin 
a trest v českých dějinách. Praha: Rybka Publishers, 1999. VONDRUŠKA, Václav. Katovny a mučírny. Praha: Svoboda, 1993. 



49

Dobrý prehľad podáva aj SCHILD, Wolfgang. Die Geschichte der Gerichtsbarkeit. München 1980.
7  AMB, knihy trestného súdnictva, 4 g 1 (Aechtpuch). Najstarší zachovaný súdny protokol mesta Bratislavy má názov Aechtpuch 

der Stat ze Prespurg, čo možno voľne preložiť ako Kniha trestne stíhaných Táto súdna kniha vedená v rokoch 1435 – 1519 
obsahuje zhruba 50 súdnych prípadov, v rámci ktorých je zachytených bezmála 250 deliktov postihovaných zväčša hrdelným 
trestom. Zápisy sú stručné a strohé. Príslušný mestský pisár zväčša uviedol len základné údaje: dátum, meno páchateľa, miesto 
zločinu, označenie postihnutej obete a druh deliktu. V niektorých prípadoch nie je uvedený ani samotný rozsudok. Z lakonic-
kého a schematického záznamu sa vlastne nedozvedáme takmer nič o pohnútkach páchateľa a ani o jeho predchádzajúcom 
životnom osude, čiže o príčinách, ktoré ho doviedli na cestu zločinu, a tým nielen na okraj spoločnosti, ale aj pred prešporský 
súd a na popravisko, čiže do rúk kata. Knihu naposledy analyzoval ŠTEFÁNIK, Martin. Kriminalität im mittelalterlichen Press-
burg. In: Wiener Geschitsblätter, 65. Jahrgang, Heft 1/2010, s. 47- 60.

8  Bližšie pozri napríklad BATTENBERG, Friedrich. Reichsacht und Anleite im Spätmittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der höch-
sten königlichen Gerichtsbarkeit im Alten Reich, besonders im 14. und 15. Jahrhundert. Köln u. a : Böhlau 1986.

9 K lokalizácii popráv pozri SEGEŠ, Vladimír. Prešporský pitaval. Zločin a trest v stredovekej Bratislave. Bratislava: Perfekt, 2005, s. 
132-134.

10  ORTVAY, Pozsony, c. d., II/2, s. 141.
11  SEGEŠ, Prešporský pitaval, c. d., s. 132.
12  Tamže.
13  AMB, 4 g 1 (Aetpuch), s. 51. Kauze zlodejky Barbory sa podrobnejšie venujeme v ďalšej časti štúdie.
14 SEGEŠ, Prešporský pitaval, c. d., s. 133.
15  SEGEŠ, Vladimír. Kriminalita a justícia v stredovekom Prešporku. Bratislava: Marenčin PT, 2020, s. 290.
16  SEGEŠ, Prešporský pitaval, c. d., s. 133.
17  Tamže, s. 133-134.
18  ORTVAY, T.: Pozsony, c.d., II/2, s. 145.
19  Tamže.
20  SEGEŠ, Prešporský pitaval, c. d., s. 134.
21  ORTVAY, T.: Pozsony, c.d., II/2, s. 143.
22  Tamže.
23  AMB, 4 g 1, s. 48-52.
24  AMB, komorné knihy, ďalej K 71 (1518/1519), s. 369.
25  SEGEŠ, Vladimír. Trojnásobná poprava v Bratislave 2. júna 1518. In: Historica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komen-

ského, 45, Bratislava 2002, s. 149-153.
26  ŠTEFÁNIK, Martin. Bratislavská kniha hrdelných rozsudkov z rokov 1435 – 1519. Diplomatický a historický rozbor. Diplomová 

práca, FF UK. Bratislava 1997, s. 25-28.
27  AMB, 4 g 1, s. 51. Text záznamu s viacerými drobnými chybami publikoval KIRÁLY, Pozsony, c. d., s. 299.
28  AMB, 4 g 1, s. 50. Text zápisu s viacerými chybami publikoval KIRÁLY, Pozsony, c. d., s. 298.
29  Rekonštrukciu kauzy Hansa Schweintzera pozri SEGEŠ, Prešporský pitaval, c. d., s. 183-184.
30  AMB, 4 g 1, s. 48-49. Text zápisu s mnohými chybami publikoval KIRÁLY, Pozsony, c. d., s. 293-294.
31  Rekonštrukciu kauzy Jorga Tolpla pozri SEGEŠ, Prešporský pitaval, c. d., s. 186-188.
32  Am tag Udalrici epp(iscopi) nach geschafft meiner Her(re)nn Richt(er) und Burgermaister hab Ich gebn maist(er) Michel Züch-

tinger von Wienn als er auff ettlich tag hie ist gewest etc. für seinen Lann 4 lb den. AMB, K 70 (1517/1518), s. 373.
33  Tamže, s. 374-377.
34  Tamže, s. 378-379.
35  Tamže, s. 380-381 (den Zuchtinger geben von den Petern zw fragen - 28. 3. 1518 a 9. 4. 1518 za dva výsluchy istého Petra – inak 

z Grazu, neskôr popraveného – po 2 šilingy, teda spolu 4 šilingy, čiže 120 denárov). Výdavok za vykonanie popravy (freytag nach 
Stefani regis – t. j. 21. 8. 1517 – dem Jorg Zuchtinger geben zw Richten denn Hiersicken und Jani Bechnn zu hengen... von einem 
1 lb. – sumárne 2 libry (480) denárov, pozri tamže, s. 378.

36  AMB, 4 g 1, s. 45. Inak v prepise s chybami aj KIRÁLY, Pozsony, c. d., 265-266. Rekonštrukcia kauzy SEGEŠ, Prešporský pitaval, c. 
d., s. 178-179.

37  AMB, 4 g 1, s. 47. Prepis KIRÁLY, Pozsony, c. d., 292-293. Rekonštrukcia kauzy SEGEŠ, Prešporský pitaval, c. d., s. 180-181.
38  AMB, K 71 (1518/1519), s. 369.
39  Tmže.
40  Ausgeben auf den Stathaubtman ... her Sigmund Goldner seinen Jarsold 10 lb d. AMB, K 70 (1517/1518), s. 325.
41  Podrobnú tabuľku o počte a druhoch hrdelných exekúcií podľa jednotlivých fiškálnych rokov prinášame v prílohe.
42  SEGEŠ, Kriminalita a justícia, c. d., s. 304
43  Tamže, s. 306.
44  Tamže, s. 304-305.
45  SCHILD, Die Geschichte, c. d., s. 182-183. 
46  SEGEŠ, Prešporský pitaval, c. d., s. 204. 
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Hrdelné exekúcie v Prešporku na konci stredoveku

1.  Zasadanie súdu na čele s richtárom. Kolorovaný Bamberský hrdelný poriadok z roku 1507
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2. Odvádzanie odsúdeného na popravu zachytené v Bamberskom hrdelnom poriadku z roku 1507

3. Podobne ako v iných mestách aj v Prešporku stála šibenica pred bránou mesta. Kolorovaná rytina z diela Theuerdank z roku 1517
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4. Poprava sťatím a lámaním v kolese, ktoré sa aj v stredovekom Prešporku vztyčovalo pred mestskými hradbami.  
    Kolorovaný Bamberský hrdelný poriadok z roku 1507

5. Lámanie kolesom podľa znázornenia v kronike Diebolda Schilinga ml. z roku 1513
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6. Hrdelné, zmrzačujúce a telesné tresty podľa knihy Laienspiegel (Zrkadlo laikov), vydanej v Augsburgu roku 1509.  
Zľava dolu vyšľahanie prútmi, sťatie, lámanie kolesom, odťatie ruky; v strede rozpáranie, oslepenie; hore postavenie k pranieru, 
utopenie, upálenie, obesenie
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Sochárske diela 17. a 18. storočia dokumentujú jednu z najvýraznejších a najbohatších 

kapitol kultúrneho, výtvarného i spoločenského života Bratislavy. Nie je to len následok 

krutého faktu, že zo starších období, gotiky a renesancie, sa zachovalo len niekoľko 

artefaktov, ale aj preto, že práve v tomto období prežívalo mesto svoj zlatý vek. 

Po bitke pri Moháči (1526) bola Bratislava v roku 1535 vyhlásená za hlavné a korunovačné 

mesto Uhorska, čo prispelo k zintenzívneniu politického ale i kultúrneho pohybu v meste 

a malo za následok nebývalý rozvoj umeleckých snažení. 

S U B  T U U M  P R a e S I D I U M  
( P o D  T v o j U  o C h R a N U )  

B a R o K o v é  v o T í v N e  S T ĺ P y  v  B R aT I S l a v e 1

doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD.
Hudobná a tanečná fakulta

Vysokej školy múzických umení v Bratislave



55

Zmenená1spoločenská situácia si vyžiadala aj zmenu v spôsobe prezentácie Cirkvi. Stáva 
sa tak za pomoci exteriérového sochárstva, predovšetkým prostredníctvom votívneho 
sochárstva (votívneho stĺpu, Kalvárie, Božej muky a pod.).2 

Na pláne Bratislavy z roku 1765, ktorého autorom je Michael Marquart,3 sú obdobné 
votívne architektonicko-sochárske diela označené ako Grosse Saulen, Statua Beatae Virginis 
Mari(ae), St. Joanis Nepomuceni  a podobne. Podľa umiestnenia objektov v kontexte 
mestskej zástavby je zrejmé, že ich lokalizácia nebola náhodná. Stáli na neuralgických 
bodoch mesta. Stĺp s Immaculatou na Františkánskom námestí neďaleko radnice, stĺp sv. 
Jána Nepomuckého z druhej strany radnice. Neďaleko štyroch hlavných mestských brán stáli 
ďalšie štyri votívne stĺpy: pri Vydrickej bráne stĺp Najsv. Trojice, pri Rybárskej bráne stĺp sv. 
Jozefa, pri Laurinskej bráne stĺp sv. Floriána a opodiaľ Michalskej brány stĺp s Immaculatou. 
Nešlo teda len o samotnú ochrannú funkciu objektu, ale umiestnenie v blízkosti mestských 
brán malo zabezpečiť ochranu už pri samotných vstupoch do mesta. Priblížme si koncept 
tejto formy barokovej zbožnosti. 

Politický i náboženský nepokoj v Uhorsku, sústavné turecké nebezpečenstvo a začiatok 
rekatolizácie nástupom kardinála Petra Pázmaňa (1570-1637), mal za následok zmenu v 
typológii i ikonografii sochárskych diel 17. storočia, pričom za medzník sa považuje rok 
1620.4 Do uvedeného roku bola z hľadiska typológie hlavnou skupinou v sochárstve 
náhrobná plastika (náhrobky a epitafy), ktorou sa do určitej miery propagoval predovšetkým 
jednotlivec, zatiaľ čo neskôr, najmä však v druhej polovici 17. storočia, kladie si umenie 
za cieľ potvrdenie katolíckych právd (medziiným aj mariánskeho kultu), ktoré reprezentovali 
katolícki Habsburgovci a z protireformačného boja víťazne vychádzajúca katolícka Cirkev.5 

Hlavnou témou barokových votívnych stĺpov je predovšetkým Panna Mária ako Patrona 
Hungariae, čo je priamy dôsledok úsilia Habsburgovcov a Cirkvi vybudovať z Uhorska 
Regnum Marianum (Kráľovstvo Panny Márie). Tento ideový koncept je zrejmý už od činu 
uhorského   kráľa sv. Štefana (1000-1038) a hmatateľne si ho môžeme pripomenúť aj na 
oltárnom obraze na hlavnom oltári v Kostole kapucínov v Bratislave. Na výjave sv. Štefan 
zasväcuje Uhorské kráľovstvo Panne Márii. Pretože kráľ nezanechal mužského potomka, 
ponúkol (obetoval ako ex voto) uhorskú korunu a teda moc nad kráľovstvom a celú krajinu 
Panne Márii. 

Cirkevný učiteľ sv. František Saleský (1567–1622) vo svojom Úvode do zbožného života 
z roku 1609 úctu k Panne Márii zdôvodňuje takto: „Veď ona je matkou nášho zvrchovaného 
otca... utiekajme sa teda k nej... volajme k tejto nežnej Matke, vzývajme jej materskú lásku, 
snažme sa napodobiť jej cnosti.“ Panna Mária mala v strednej Európe v kulte aj v ikonografii 
dominantné postavenie: bola patrónkou Bavorska, Rakúska, kráľovnou Poľska, advokátkou 
Chorvátska a Uhorsko bolo Máriiným kráľovstvom (Regnum Marianum).

V roku 1577 nariadil sv. Karol Boromejský (1538–1584), aby sa mariánske ikonografické 
programy stali súčasťou priečelí chrámov a súčasťou živých otvorených miest v mestách. 
Najvýznamnejším exteriérovým typom sa však stal mariánsky stĺp. Signálna funkcia tohto 
tvaru je zrejmá: vždy označovali niečo dôležité. Od pravekého menhiru, cez egyptské 
obelisky vo svojej pôvodnej situácii a druhotnom umiestnení pri bazilikách a námestiach 
(staroveký Egypt – staroveký cisársky Rím – barokový pápežský Rím – diplomatické dary 
pre Paríž, Londýn a pod.), ďalej víťazné stĺpy (Marcus Aurelius, Traján) – stredoveké stĺpy 
s katolíckym programom (Hildesheim atď.) – oslavné stĺpy 18. a 19. storočia (Londýn, Paríž, 
Petrohrad, Berlín atď.).
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Zrejme najstaršie spojenie monumentálnej sochy Panny Márie Immaculaty6 na stĺpe je 
jej umiestnenie pred fasádu kostola Santa Maria Maggiore v Ríme z roku 1614. Ide o nový 
barokový ikonografický koncept: Panna Mária stojí sama bez dieťaťa na zemskom glóbuse, 
pod jej nohami je cíp mesiaca, nohou šliape na hlavu hada ako symbolu hriechu. Tento typ 
sa objavuje čiastočne už v 16. storočí, ale k jeho rozšíreniu na stĺpoch dochádza najmä po 
inštalácii rímskeho stĺpa. Neskôr sa objavuje po celej Európe, pričom Panna Mária má často 
na rukách aj Ježiška.7 

Immaculata sa stala najdôležitejším ikonografickým typom zobrazovanej Márie. Doslova 
patrónkou obnoveného katolicizmu Habsburgovcov. Za prvý mariánsky stĺp nasledujúci po 
rímskom prototype môžeme pokladať dielo postavené v roku 1638 v Mníchove z vďaky 
za záchranu mesta pred morom  a nepriateľom: dielo vzniklo aj na pamiatku víťazstva 
bavorských vojsk na Bielej Hore. Panna Mária je tu chápaná ako Generalissima, tá, ktorá 
pomáhala Habsburgovcom vo všetkých troch víťazných generálnych vojnách, ktoré viedli s 
„neveriacimi“. V bitke pri Lepante (1571) vojská Svätej ligy porazili vojská Osmanskej ríše. 
V bitke pri Bielej Hore (1620) Katolícka liga porazila České stavy a „kacírske kráľovstvo“. 
A napokon v bitke pri Viedni (1683) Habsburgovci a katolícka Európa zvíťazili nad 
Osmanskou ríšou. Mníchovský stĺp je preto svojím ideovým obsahom dôležitým medzníkom 
a priesečníkom vývoja dejín sochárstva, architektúry a dejín náboženských predstáv a ideí 
v spojení s politickým posolstvom. 

Následne sa objavili mariánske stĺpy v ďalších dôležitých mestách strednej Európy. V roku 
1647 vo Viedni a v roku 16508 v Prahe9. Neskôr, od druhej polovice 17. storočia, dochádza 
k mohutnému rozšíreniu týchto architektonicky poňatých sochárskych diel a stávajú sa v 
stredoeurópskom sochárstve dominantnými. 

V barokovej Bratislave pracovalo niekoľko skupín sochárov. Talianski majstri, ktorí 
šírili myšlienky barokového umenia z Itálie už od polovice 16. storočia, domáci tvorcovia 
a v neposlednom rade sochári z Rakúska, v ktorom dochádzalo ku kríženiu radikálnych 
(dynamických) a klasicizujúcich barokových tendencií.10 Štýlotvorné problémy 
nastupujúceho barokového slohu sa začali v bratislavskom sochárstve riešiť okolo polovice 
17.storočia, pričom došlo k vzájomnému prestupovaniu sa troch slohových prúdov: 
historizmu, manierizmu a raného baroka. V rámci koexistencie uvedených troch štýlových 
prúdov nedosiahol ani jeden z nich dominantné postavenie. Tento pluralizmus je typický 
pre celú stredoeurópsku tvorbu tohto obdobia a dokladá tézu o ranej fáze akéhokoľvek 
nastupujúceho slohu: výtvarná forma ostáva a zmeny nastávajú v obsahu, teda staršej 
forme dáva nastupujúci sloh nový obsah.  K zliatiu jednotlivých prúdov do barokového 
slohu dala najsilnejší podnet tvorba Gian Lorenza Berniniho (1598–1680), sprostredkovaná 
na naše územie cez Benátky, Salzburg a Viedeň, alebo priamo školením sochárov v Ríme.11

Najstarším príkladom votívneho sochárstva na území Bratislavy je Mariánsky stĺp z roku 
1675 umiestnený demonštratívne pred jezuitským kostolom (tento chrám postavili a do roku 
1672 používali protestanti).12 Z nápisu na jeho piedestáli sa dozvedáme, že ho dal vytvoriť 
cisár Leopold I. (1640-1705) „na slávu Spasiteľa, Panny Márie a znesvätenej hostie“. Svojím 
členením (pyramidálne schodíky, piedestál s nápismi, reliéfmi a erbami, stĺp so sochou Panny 
Márie), pripomína viedenský stĺp, ktorý tiež objednal cisár Leopold I. Preto sa v súvislosti 
s oboma dielami uvažuje o jednom autorovi, tvoriacom pravdepodobne vo Viedni.13 
Mariánsky stĺp14 pred jezuitským kostolom na Františkánskom námestí stojí na svojom 
mieste od roku 1675. Pripomína porážku Frangepanovho sprisahania, potlačeného v roku 
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1670. Takýto typ mariánskych stĺpov (podľa vzoru mariánskych stĺpov v Ríme a v Mníchove) 
stavali Habsburgovci na znak víťazstva nad Turkami alebo nad protestantskými stavmi a na 
tomto mieste ho umiestnili zámerne z ideologických dôvodov: 7. 12. 1675 stĺp posvätil 
arcibiskup Juraj Selepčéni (1595–1685), ktorý aj inicioval odňatie blízkeho protestantského 
kostola a zveril ho do správy jezuitov (1672).

Pôsobivá plastika Madony s dieťaťom stojí na jednoduchom stĺpe s kompozitnou hlavicou. 
Na podstavci sú nápisy, na čelnej ploche (oproti vstupu do pôvodne evanjelického kostola) 
je reliéf monštrancie, ktorú nesú anjeli (Adorácia hostie), po bokoch sú nápisové tabule 
s dátumom 23. mája 1675 a na zadnej ploche podstavca je erb Uhorska: štiepený štít je 
v pravom poli sedemkrát delený (tzv. arpádovské brvná), v ľavej polovici z trojvršia vyrastá 
dvojkríž. Autorom reliéfu Adorácia hostie aj plastiky Madony je neznámy rakúsky sochár.15

Zobrazenie stĺpa nájdeme na viacerých dôležitých výtvarných pamiatkach, ako sú 
napríklad olejomaľba F. Messnera a W. Pohla z roku 1786 s témou Poklona Márie Terézie po 
korunovácii pred stĺpom Panny Márie na Hlavnom námestí v Bratislave, viaceré litografie 
z 18. a 19. storočia, fotografie streleckých terčov a viaceré fotografické zábery z 19. a 20. 
storočia. Okrem úpravy bezprostredného okolia sa stĺp vlastne zachoval v pôvodnej podobe. 

Od roku 1713 stojí na Rybnom námestí stĺp svätej Trojice postavený ako reakcia na šírenie 
sa moru v Európe po roku 1710. Epidémia bola vnímaná aj ako trest za hriechy reformácie. 
Ako votívny dar s prosbou o skoré ukončenie epidémie ho dal postaviť uhorský prímas 
Kristián August Saský.16 Z trojbokého piedestálu, symbolizujúceho azda Trojicu, vychádza 
mohutný stĺp, na vrchole ktorého je súsošie Najsvätejšej Trojice: postavy Krista a Boha Otca 
sú spolu s holubicou Ducha Svätého komponované do trojuholníka. Súsošie je viac-menej 
otvorené ku svojmu okoliu, pôsobí mohutnejšie než mariánsky stĺp na Františkánskom 
námestí a svojím dramatickým poňatím, vyjadrením pohybu postáv, modeláciou a snahou 
o využitie svetelných efektov (priehľad na holubicu), je toto dielo jedno z prvých diel 
vrcholného barokového umenia v Bratislave. Jeho autorom je zrejme anonymný viedenský 
autor z okruhu sochára Paula Strudla (okolo 1648-1708).17 Na rohoch piedestálu sú osadené 
postavy známych a osvedčených ochrancov proti moru: sv. Rochus, sv. Ondrej a Milánčan 
sv. Karol Boromejský, nový svätec barokového neba (kanonizovaný 1610). 

Ešte v 18. storočí bolo dielo renovované a upravené bratislavským sochárom Jozefom 
Sartorym (okolo 1728–1789), činným v Bratislave do roku svojej smrti. Pri tejto voľnej 
úprave stĺpu, ktorá zásadne zmenila jeho charakter, bolo dielo doplnené o dve mohutné 
sochy: Immaculatu bez dieťaťa (Nepoškvrnenú Pannu Máriu) a sv. Štefana Uhorského, 
ktorý odovzdáva Panne Márii uhorskú kráľovskú korunu. Obe diela vznikli okolo roku 
1760.18 Reliéfy na trojbokom piedestáli (symbolika Trojice) tiež tematicky súvisia s morovou 
epidémiou. Zobrazujú sv. Rozáliu (tiež patrí do skupiny protimorových svätcov), Posledné 
pomazanie a Nesenie mŕtvych. J. Sartory sa svojím odklonom od klasicizujúcich tendencií 
zaradil medzi autorov tvoriacich v duchu rokoka, čoho dokladom je rokoková ornamentika 
reliéfov i uvoľnená modelácia Immaculaty.19

Z roku 1723 pochádza Mariánsky stĺp umiestnený na Župnom námestí pred Kostolom 
kapucínov postavený na pamiatku morovej epidémie zúriacej v Bratislave v roku 1713. 
Immaculata stojí na stĺpe vyrastajúcom zo štvorbokého piedestálu, na ktorom stoja putti 
s nápisovými štítmi. Približne v dvoch metroch nad piedestálom začína korintský stĺp, na 
jeho vrchole stojí žena s dieťaťom v náručí na polmesiaci, ktorý je na zemeguli ovinutej 
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hadom, žena má nad hlavou dvanásť hviezd na kovovej obruči. Podľa chronogramu 
v jednom z nápisov aMICta soLe LVna sVb peDIbVs eIVs bol postavený v r. 1723, desať 
rokov po vypuknutí moru v Bratislave. Na tomto stĺpe ako jedinom v Bratislave hrajú veľmi 
dôležitú úlohu nápisy v latinčine. Až ich správne dešifrovanie dodáva pamiatke jej niekdajšiu 
silu.20 Ide o mimoriadne silné citácie zo Zjavenia sv. Jána a Lukášovho evanjelia, ktoré sú 
umiestnené na štyroch plochách štvorbokého piedestálu: 

• Apoc. Cap 12 Vers 1: aMICta soLe LVna sVb peDIbVs eIVs - amicta sole et luna sub pedibus 
eius (odetá slnkom, pod jej nohami mesiac)21 

• Apoc. Cap 12 Vers 1:  IN CAPITE EIUS CORONA STELLARUm DUODECIM (na jej hlave veniec 
z dvanástich hviezd) 

• Apoc. cap 12 Vers 1 RESPEXIT HUMILITATEM ANCILLAE SUAE (vzhliadol na poníženosť svojej 
služobnice)22 

• Luc Cap 1 Vers 48 SIGNUM MAGNUM APPARVIT IN COELO (veľké znamenie sa ukázalo na 
nebi) 

Nad piedestálom pod stĺpom stoja na rohoch štyri postavy okrídlených anjelikov, ktorí 
držia elipsovité štíty so zle čitateľnými nápismi23:

• 1884, 1869 arabskými číslicami (zrejme roky reštaurovania)
• MACULA NON EST IN TE (poškvrny v tebe niet)
• IPSA COMPRIMET CAPUT TUUM, Genes. Cap 3, 15 (ona ti rozšliape hlavu)24 
• VENI PRO TE SED ET PRO OM(nibus) (prišiel som pre teba a pre všetkých)

Celkový obraz votívnych stĺpov barokovej Bratislavy dopĺňa dnes už nejestvujúce súsošie 
sv. Jána Nepomuckého25 na Primaciálnom námestí. Pri zadnom trakte Starej radnice stálo 
od roku 1725 do roku 1910 súsošie sv. Jána Nepomuckého, podľa ktorého sa v 18. storočí 
námestie volalo (Johannesplatz – Jánovo námestie). Súsošie odstránili pred realizáciou 
neogotickej dostavby krídla Starej radnice.26

Kompozícia súsošia sa dá vyčítať zo zachovanej olejomaľby Jozefa Kurtza s názvom Svätý 
Ján Nepomucký ako patrón Bratislavy z roku 172627, prípadne grafických listov z 18. a najmä 
z 19. storočia, ako napríklad: Vincenz Reim: Primaciálny palác v Bratislave28 a Johann 
Nepomuk Meyer: Primaciálny palác29. Dôležitým prameňom je aj fotografia súsošia z roku 
1907. 

Pred niekoľkými rokmi opäť inštalovali modernú repliku tohto súsošia na druhom nádvorí 
Primaciálneho paláca. Rustikálne pôsobiaca replika pozostáva z dvoch anjelov-štítonosičov 
po oboch stranách svätca. Na štítoch sú štylizované, azda aj nepochopené znamenia. Anjel 
dnes po pravici svätca drží štít s nepekným a nesprávnym znakom Uhorska: štiepený štít 
má v pravom poli nesprávne vytesané tzv. arpádovské brvná, pričom v dolnej polovici je 
šrafovaním naznačená červená farba. V ľavej polovici vyrastá z realisticky naznačeného 
skaliska zrejme podľa predlohy nepochopená koruna a dvojkríž. Anjel dnes po ľavici svätca 
drží štít, v ktorom zrejme mal byť mestský znak Bratislavy. Štít však vypĺňa architektúra 
s troma vežami a bránou uprostred, ktorú však nemožno stotožniť s opevnením – symbolom 
mesta, ale skôr s realistickou budovou sakrálneho objektu. K reinštalácii repliky súsošia 
treba poznamenať, že z porovnania dobových fotografií vyplýva, že plastiky anjelov-
štítonosičov sú teraz osadené nesprávne, stoja po nesprávnych stranách svätca, ako to 
ukazuje olejomaľba Jozefa Kurtza a fotografia z roku 1907. V súvislosti s týmto súsoším 
píše Matej Bel: „Umelecky sú stvárnení aj lampášnici, ktorí zospodu podopierajú kahance 
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horiace po celú noc.“30 Dá sa predpokladať, že v noci boli osvetlené aj iné súsošia v meste. 

Popri votívnych stĺpoch s pomerne jednoduchou architektúrou patrí stĺp svätého 
Floriána pred Blumentálskym kostolom z roku 1732 svojou bohatou dekoratívnou 
výzdobou, úsilím o iluzívny účinok a bohatým ikonografickým programom k typickým 
stredoeurópskym barokovým stĺpom obeliskového typu.31 Ikonograficky súvisel so svätým, 
ktorý mal ochraňovať obyvateľov mesta pred dvoma živelnými pohromami: pred požiarmi 
a pred suchom. Zasvätený je sv. Floriánovi, ochrancovi pred ohňom a suchom, ktorého 
socha je umiestnená na vrchole stĺpu. Na reliéfoch trojbokého piedestálu sú zobrazené 
scény zo života svätca: Vhodenie Floriána do rieky Enža, Vynesenie jeho mŕtvoly na breh 
a Prevážanie jeho mŕtveho tela na cintorín. Na rohoch piedestálu sedia ženské alegórie 
kardinálnych kresťanských cností: Viera, Nádej a Láska. Ešte v 18. storočí boli k dielu 
pridané postranné sochy sv. Vavrinca (ochrancu pred ohňom) a sv. Rochusa (patróna proti 
moru).32 Z umenovedného hľadiska je najhodnotnejšou časťou stĺpu socha sv. Floriána, 
ktorý je oblečený ako rímsky vojak s vedrom v ruke. Ostatné časti sú na nižšej umeleckej 
úrovni, na základe čoho sa usudzuje, že stĺp je dielom niekoľkých autorov.33 Počas svojej 
existencie bol stĺp viackrát premiestnený. Po zrušení hradieb a rozšírení zástavby sa stĺp 
ocitol v centre mesta na dolnej časti dnešného Námestia SNP, čo dosvedčujú viaceré krásne 
dobové fotografie tejto rušnej časti mesta. Keďže však prekážal mestskej a inej doprave, 
premiestnili ho v roku 1938 pred Blumentálsky kostol.34,35 

Na pamiatku zemetrasenia v Bratislave bol v roku 1764 postavený pri kláštore Notre 
Dame stĺp svätého Jozefa na Hviezdoslavovom námestí. Sv. Jozef bol popri Panne Márii 
a sv. Leopoldovi najdôležitejším „oficiálnym“ patrónom Habsburgovcov. Toto dielo už dnes 
žiaľbohu nejestvuje, ale podľa niektorých zhodných znakov s trojičným stĺpom (podobná 
kompozícia, podobný výber postáv, spôsob modelácie, niektoré detaily), sa za jeho 
autora považuje J. Sartory.36 Zo zachovaných fotografií vyplýva, že telo stĺpu nieslo viacero 
rokokových dekoratívnych prvkov. Po zrušení Rybárskej brány (1778) boli po stranách stĺpu 
umiestnené dve sochy (sv. Ondrej a sv. Peter), ktoré pôvodne stáli na jej moste nad vodnou 
priekopou. Stĺp v roku 1947 údajne kvôli zlému technickému stavu rozobrali. Sv. Jozef 
poputoval do záhrady súkromnej vily na Ulici Prokopa Veľkého, sv. Ondreja preniesli na 
alžbetínsky kláštor (Špitálska ulica), časť výzdoby sa dostala do mestskej galérie a zvyšok 
zrejme podľahol zubu času.

Ako materiál sa väčšinou používal pieskovec, z ktorého sú napríklad Trojičný stĺp 
na Rybnom námestí (1713) a stĺp sv. Floriána (1732).

Za prejav vďaky možno považovať aj dnes už neexistujúcu výzdobu Kalvárie, ktorú 
nechali v meste vybudovať Bratislavčania po porážke Turkov pri Viedni 12. septembra 
1683. Iniciátormi výstavby boli predovšetkým jezuiti. Základný kameň bol položený 26. 
mája 1694, no celok vznikal postupne. Približne z roku 1694 pochádza dochovaná skupina 
Rozlúčky s Kristom (Mária a Ježiš) od viedenského sochára Giovanni Giulianiho (1663– 
1744), reprezentanta radikálneho baroka konca 17. storočia.37 

Popri tzv. veľkej a malej kalvárii mali votívnu funkciu v Bratislave a ďalšie sochy. Napríklad 
sochy sv. Jána Nepomuckého pri mostoch (napr. pri Michalskej bráne alebo nad tunelom), 
rôzne Božie muky (napr. na Žižkovej a na Krížnej ulici), sochy Panny Márie (napr. Madona 
na radničnej veži a Korunovanie Panny Márie na Hummelovom dome), sochy Trpiaceho 
Krista (napr. na Mikulášskej ulici alebo pri hradnej Viedenskej bráne) a sochy sv. Floriána (na 
Kapitulskej a na Radlinského ulici).
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Popri rekatolizačných snahách Cirkvi bola jedným zo zdrojov mariánskeho kultu v 
strednej Európe situácia po skončení tridsaťročnej vojny (1618–1648). Zahynula v nej 
tretina Európanov, priemerná dĺžka života bola len dvadsaťpäť rokov, stále aktuálne bolo 
turecké nebezpečenstvo, časté boli epidémie a hladomory.38 Táto neutešená situácia viedla 
k zintenzívneniu úcty a k vzývaniu Panny Márie. Jej kult šírili predovšetkým mariánske 
kongregácie formou pútí (zázračné obrazy a pútnické miesta). Novým ikonografickým 
typom Márie, popri scénach z jej života a Madonách, sa stala Maria Immaculata (Mária 
Nepoškvrneného počatia). Ako vyplýva z uvedených faktov, dominantné postavenie od 
druhej polovice 17. storočia získava z hľadiska ikonografického mariánska tematika, čo 
zaiste súvisí so sľubom cisára Leopolda I. a arcibiskupa Juraja Selepčéniho (1595–1685) 
pokračovať v idei sv. Štefana a vytvoriť z Uhorska Regnum Marianum. 

Vo väčšine prípadov boli votívne stĺpy zasvätené Panne Márii, pretože bola nielen 
patrónkou našej i susedných krajín, ale pod jej záštitou sa viedla nekompromisná diskusia 
s protestantizmom, zasvätenie stĺpov Najsvätejšej Trojici súviselo aj s vtedajšou tureckou 
hrozbou – vyjadrujúc trojjedinnosť Boha na rozdiel od prísneho monoteizmu islamu. 
Votívne stĺpy (mariánske, trojičné či morové) sa stali nielen znakom protireformačnej 
aktivity, výrazom vďaky za ochranu pred epidémiami moru a živelnými pohromami, ale 
aj pamätníkmi historických udalostí, prejavom viery a vďačnosti ich budovateľov. Zároveň 
boli aj prosbou za ochranu pred ďalšími pohromami. Sú to nielen svedkovia histórie ale sú 
súčasťou nášho mesta dodnes.

Poznámky
1 Vážení čitatelia, 

tento príspevok odznel v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v rámci projektu Letná bratislavská univerzita 
seniorov 9. augusta 2016 pod názvom Baroková votívna plastika v Bratislave. Vtedy asi nikomu z nás nenapadlo, že po 
necelých štyroch rokoch budeme sochárske diela, ktorých posvätnú a ochrannú funkciu sme na prednáške vnímali len ako 
vzdialený ohlas barokovej zbožnosti, vidieť v súvislosti s pandémiou COVID-19 v celkom novom kontexte. Nepredstaviteľný 
svet  neviditeľného smrteľného nepriateľa sa nám na jar roku 2020 zjavil v celkom novom a aktuálnom svetle.  
Aj preto som sa rozhodol k tejto téme vrátiť a priblížiť ju vo forme krátkeho zamyslenia a prehľadu barokových votívnych 
stĺpov v Bratislave.

2  Votívne dielo: venované, darované, ďakovné. Bolo výrazom vďaky za pomoc pri epidémiách, vojnách a pohromách (živelných 
aj pohromách reformácie) a pod. 

3  Foto citované podľa: MARQUART, Michael: Bratislava : Mapa z roku 1765. Bratislava : Slovenská kartografia, 1988.
4  Rusina, Ivan: Renesančná a baroková plastika v Bratislave.  Bratislava 1983, s. 11.
5  RUSINA, I.: c. d., s. 12.
6  Immaculata = ikonograficky ustálený typ zobrazenia Panny  Márie v barokovom umení. Mária s rukami zopnutými na  hrudi 

stojí na polmesiaci a zemeguli, ktorá je obtočená  hadom s jablkom, symbolizujúcim dedičný hriech. Mária má  nohu na 
hadovi, čím prezentuje svoju čistotu a víťazstvo  nad dedičným hriechom.

7  Kodifikátor: maliar F. Pacheco v knihe Umenie maľby (1649), Murillo atď.
8  RUSINA,I.: c. d., s. 66. Novšie je dielo datované 1652.
9   Zničený v roku 1918, obnovený ako novodobá replika v roku 2020.
10  RUSINA, I: c. d., s. 10.
11  RUSINA, I.: c. d., s. 16.
12  RUSINA, I.: c. d., s. 66.
13  RUSINA, I.: c. d. ,s. 66.
14  ORŠULOVÁ, Jana: Heraldické pamiatky Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2007, s. 64-66.
15  HOLČÍK, Štefan – RUSINA, Ivan: Umenie Bratislavy : Obrazový sprievodca pamiatkami mesta. Bratislava : Tatran, 1987, s. 353.
16  RUSINA, I.: c. d., s. 74.
17  RUSINA, I.: c. d., s. 74.
18  RUSINA, I.: c. d., s. 118.
19  RUSINA, I.: c. d., s. 118.
20  Preklady z latinčiny: autor.
21  „Žena a drak. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 

dvanástich hviezd.“ (Zjv 12,1).
22  „Lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“ (Lk 1, 48).
23  Po poslednom reštaurovaní bolo červené obtiahnutie písma odstránené. Ich čitateľnosť sa tak ešte znížila, ale predpokla-
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dám, že tento zásah súvisel so snahou prezentovať pamiatku v jej autentickej podobe. 
24  „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty 

mu zraníš pätu.“ (Gen 3,15).
25  ORŠULOVÁ, Jana: Heraldické pamiatky Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2007, s. 158-159.
26  Presný rok odstránenia pamiatky sa rôzni: od 1911 do 1913.
27  Olej na plátne, Galéria mesta Bratislavy Bratislava. Iv. Č. A252.
28  Kolorovaný lept okolo roku 1850. Galéria mesta Bratislavy.
29  Lavírovaná tuš na papieri, 1863. Galéria mesta Bratislavy.
30  BEL, Matej: Bratislava Mateja Bela. Bratislava : Obzor, 1984, s. 76. Ďalšie opisy stĺpov sa nachádzajú na s. 90.
31  RUSINA, I.: c. d., s. 80.
32  RUSINA, I.: c. d., s. 80.
33  RUSINA, I.: c. d., s. 80.
34  V blízkosti sa nachádza aj budova s malou sochou sv. Floriána a požiarna stanica (Radlinského ulica).
35  RUSINA, I.: c. d., s. 80.
36  RUSINA, I.: c. d., s. 118.
37  RUSINA, I.: c.d., s.70.
38  RUSINA, I.: Z ikonografie kamennej plastiky Slovenska 17.  storočia. In: ARS 2/1983, s.41-60.
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Plán Bratislavy od Michaela Marquarta (1765) s vyznačenými votívnymi stĺpmi a súsošiami. Foto citované 
podľa: MARQUART, Michael: Bratislava : Mapa z roku 1765. Bratislava : Slovenská kartografia, 1988.

Mariánsky stĺp pred kostolom jezuitov (1675). Foto: Alena Vojteková 2016.
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Trojičný stĺp na Rybnom námestí (1713). Foto: Alena Vojteková 2016.

Súsošie sv. Jána Nepomuckého. Novodobá rekonštrukcia na zadnom nádvorí Primaciálneho paláca. 
Foto: Alena Vojteková 2016.
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Súsošie sv. Jána Nepomuckého. Detailná fotografia.  
Foto citované podľa: HOLČÍK, Štefan: Bratislavská radnica. Bratislava : Tatran, 1990, s. 86.

Súsošie sv. Jána Nepomuckého na Primaciálnom námestí (1725); pamiatka už neexistuje.  
Foto citované podľa: CMOREJ, Július – GAŽO, Mikuláš: Pressburg. Pozsony. Bratislava 1883-1919. 
Bratislava : práca, 1991, s. 57. 
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Mariánsky stĺp pred kostolom kapucínov (1723). Foto: Alena Vojteková 2016.
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Stĺp svätého Jozefa pred kláštorom Notre Dame (1764); pamiatka už neexistuje. Foto citované 
podľa: CMOREJ, Július – GAŽO, Mikuláš: Pressburg. Pozsony. Bratislava 1883-1919. Bratislava : 
práca, 1991, s. 128.



67

Stĺp svätého Floriána pred Blumentálskym kostolom (1732). Foto: Alena Vojteková 2016
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V predkresťanskom období mali naši predkovia – starí Slovania svojich takpovediac 

„ľudových prognostikov“ môžeme povedať s určitým nadľahčením. Boli to vedmy, 

volchovia, hádačky skrátka čarodejníci. Ich služby využívali ľudia pri zisťovaní a zaisťovaní 

si najmä pozitívnych súkromných udalostí. Čarodejníci používali svoje mimoriadne 

schopnosti ako napríklad sugesciu, hypnózu, mimozmyslové vnímanie, ale aj určité 

empirické a inštinktívne znalosti ľudskej psychiky, prírodných síl a tiež liečiteľské 

schopnosti. 

Slovanskí čarodejníci sa dokázali dostať do exaktického stavu prostredníctvom tanca, 

spevu, okurovania a prírodných drog. Pri zaklínaní, keď sa dostali do tranzu dokázali 

predvídať budúcnosť, zabezpečiť jedincovi, či celej komunite ochranu proti zlu, zaistiť 

pozitívnu úrodu a ochranu čried dobytka, respektíve ich zdarné rozmnoženie.  

Dôležitou činnosťou bolo privolávanie dažďa a zhotovovanie rôznych amuletov,  

vyrábanie nápojov lásky.

h I S T o R I C K ý  P o h ľ a D  N a  v ý v o j  P o S Ta v y 
B o S o R K y  a  B o S o R á K a

PhDr. Katarína Nádaská, PhD.
Archív mesta Bratislavy



69

Predkresťanské obdobie

Do repertoáru služieb poskytovaných čarodejníkmi patrilo i zabránenie počatiu, 
zúčastňovali sa na svadbách, kde bolo ich úlohou bdieť nad novomanželmi počas svadby, 
ktorá pred ukončením svadobného obradu predstavovala aj obrad prechodu – teda tým, 
že sa zo slobodných mladých ľudí stávajú svadobným obradom manželia. Tú istú úlohu 
plnili čarodejníci aj pri pohrebe – ich účasť mala byť zábezpekou, že nebožtík dosiahne svoj 
pokoj. Hoci nemáme priame dôkazy – ide skôr o povesti fixované v pamäti ľudu, ktoré sa 
ústnym podaním tradovali z generácie na generáciu, podľa zachovaných povestí a ľudových 
rozprávaní u Slovanov funkciu čarodejnice zastávali prevažne ženy. Boli to už spomínané 
vedmy, veštkyne, liečiteľky. Vedmou sa mohla stať rovnako mladá deva, či žena ako aj 
starena – dôležité boli jej schopnosti. Slovania rozlišovali medzi vedmami – hádačkami, 
ktoré považovali za osoby s pozitívnym zameraním inými slovami povedané vedmy sa 
venovali „bielej mágii“ a druhú skupinu osôb tvorili tzv. strigy, bosorky, ktorých doménou 
bolo negatívne pôsobenie tzv. „čierna mágia“.

Mágia vychádzala z viery v schopnosť človeka ovplyvňovať a pôsobiť pomocou 
nadprirodzených a tajomných síl na ľudí, zvieratá, prírodné javy, duchov, božstvá, teda 
na všetko čo človeka obklopovalo a s čím prichádzal do kontaktu, čo potreboval k životu.

Podstatou mágie je pôsobenie na určitý jav, silu, alebo bytosť a to buď v kladnom (biela 
mágia) alebo zápornom (čierna mágia) slova zmysle. V staroslovanskom prostredí môžeme 
rozlíšiť napríklad poľnohospodársku mágiu, osobnú, rodinnú, čiernu apod. Magické kúzlo 
sa mohlo realizovať praktickým činom napríklad dotykom, priblížením, prekročením, 
umývaním, obsypávaním, pitím, nosením amuletov a talizmanov, prípadne slovom. Sem 
patrilo zariekanie, zaklínanie, ale mágia sa dala realizovať aj silou myšlienky. Dôležitým 
úkonom u Slovanov bolo veštenie. Slovania poznali veľa vešteckých praktík. Mnohé z nich 
boli dedičstvom antiky, iné poznali aj ostatné indoeurópske národy. Veštilo sa napríklad 
z vnútorných psychických stavov človeka ako boli sny, predtuchy, alebo navodený stav extázy. 
Veštilo sa aj z vonkajších znamení, teda znamení mimo človeka ako napríklad z letu vtákov, 
stúpajúceho dymu z ohniska, pohybu nebeských telies, zo správania sa detí, z vnútorností 
obetných zvierat. Medzi obľúbené a dlhodobo pretrvávajúce praktiky veštenia patrilo aj 
vytváranie zámerne pripravovaných úkonov ako bolo liatie olova, sledovanie pohybu 
predmetu vo vode, ťahanie lósu, prútkárenie, veštenie z vodnej hladiny, či magického 
zrkadla, hádzanie predmetov za hlavu. Veštilo sa aj zo správania zvierat napríklad kuvika, 
koňa. motýľa apod. 

obdobie po prijatí kresťanstva

S príchodom kresťanstva v ranom stredoveku sa mágia dostala do úzadia a ako pohanské 
čary bola stotožňovaná s čarodejníctvom a zo silami temnôt. Napriek tomu súhrn vedomostí 
a praktík, predstáv a obradov môžeme nájsť až do súčasnosti najmä v tradičnej ľudovej 
mágii, ktorá má aj na Slovensku svoje zastúpenie. 

Novodobá ľudová mágia predstavuje paralelu ku reálnemu náboženstvu, alebo je skôr 
únikom od náboženstva najmä vtedy ak ono neplní očakávania a priania ľudí. 

Kmene západných Slovanov si teda aj po prijatí kresťanstva udržali v tajných ľudových 
kultoch mnohé magické praktiky, ktoré aj keď v transformovanej podobe zostávajú v pamäti 
ľudu takpovediac natrvalo. 
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Od 13. storočia keď bola prakticky jedinou uznávanou formou katolíckej teológie 
scholastika nachádzame v nej aj učenie o incubus a succubus teda ide o vieru v paktovanie 
s diablom a styky s ním. Myšlienkové koncepty vtedajších učencov naväzujúcich na učenie 
sv. Augustína a neskôr na sv. Tomáša Akvinského viedli k tomu, že sa démonológia dostáva 
do ľudovej viery. Treba podotknúť, že obvinenia z tzv. kúzelníctva sa v kresťanstve objavujú 
už oveľa skôr ako v spomínanom 13.storočí, ale išlo skôr o útoky voči jednotlivcom než 
o vieru v sprisahanie čarodejníc a čarodejníkov ako tomu bolo už v spomínanom 13.storočí 
a v ďalších storočiach. 

Všeobecne povedané prvé hony na čarodejnice začínajú v 14. storočí, vtedy však 
bolo vynesených len málo rozsudkov smrti a v Európe hystéria spojená s obvineniami 
s čarodejníctva končí v 18.storočí.

V Uhorsku sa správy o tzv. božích súdoch (ordáliách) - skúšky rozžeraveným železom 
v záležitostiach „maleficia“ a „veneficia“ objavujú v prvej polovici 13. storočia. Ide o 12 
prípadov. Ďalšou veľkou aférou, v čele ktorej stálo obvinenie z čarodejníctva sa viaže k 
uhorským aristokratickým kruhom, keď bola neplodnosť Beatrix manželky uhorského kráľa 
Mateja Korvína pripisovaná jej očarovaniu.

V 17.storočí v Trnave vychádza reedícia diela lipského démonológa B. Carpzova „Praxis 
Criminalis“ a dielo bolo pripojené k uhorskému „Corpus iuris“ pričom hlavným cieľom 
bolo osobám podozrivým z bosoráctva dokázať ich spojenectvo s diablom. Hoci toto dielo 
v Uhorsku nenadobudlo právne pôsobenie vyvolalo nárast procesov s bosorkami. Prispelo 
k tomu aj vydanie a v praxi realizovanie buly pápeža Innocenta VIII. „Summis desiderantes 
affectibus“ (rok 1484). Bulou bola rozšírená právomoc inkvizítorov Henricha Insitorisa 
a Jakuba Sprengera. V roku 1486 vychádza v Štrasburgu kniha „Malleus Maleficarum“ 
(Hexenhammer, Kladivo na čarodejnice). Kniha má tri diely. Prvý diel knihy pojednáva 
o troch elementoch vytvárajúcich obsah čarodejníctva a to o: diablovi, čarodejníkovi, 
božom dopustení. V druhom diele sa pojednáva o typoch kúziel, ochrane pred nimi 
a možnostiach ochrany pred ich následkami. Tretí diel je akýmsi trestno-právnym kódexom 
a uvádzajú sa tu spôsoby ako viesť vypočúvanie obetí obvinených z bosoráctva i samotné 
procesy s obvinenými (včítanie spôsobov mučenia). Kniha vyšla v priebehu rokov 1487-1669 
v 29 vydaniach a jej vydania zapríčinili aj v Uhorsku niekoľko desiatok súdnych procesov 
s domnelými bosorkami. 

Ženu odsúdenú na smrť utopením zviazali a hodili do Dunaja. Ak sa žene podarilo prežiť, 
potvrdilo sa, že je to čarodejnica a skončila na hranici.

Väčšinou išlo o nevinné ženy, ktoré boli z čarodejníctva obvinené žiarlivými susedkami. 
V časoch honu na čarodejnice boli pre ženy krása a výnimočné danosti veľmi nebezpečné.

Obvinené čarodejnice boli často ženy, ktoré poznali liečivé bylinky, boli dobrými 
liečiteľkami a šikovnými kuchárkami. Akonáhle na ženu padlo obvinenie z čarodejníctva, 
šanca na očistenie mena a záchranu bola mizivá.

Skončiť v rukách inkvizície znamenalo smrť utopením alebo upálením. Tomu, samozrejme, 
predchádzalo dlhé mučenie, ktorého cieľom malo byť priznanie.

Ženy v nádeji, že budú oslobodené, ako sa im často počas výsluchov sľubovalo, priznali 
nielen čarovanie a obcovanie s diablom, počas mučenia tiež nadiktovali mená svojich 
spoločníkov. Sľúbená im za to bola posmrtná spása duše. V stredoveku sa verilo, že práve 
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upálením hriešnej čarodejnice má dôjsť k očisteniu a spaseniu duše. Už v 16.storočí (1584) 
sa v slobodnom kráľovskom meste Prešporok konal proces proti neznámej žene a začiatkom 
17. storočia sa tiež uskutočnili dva procesy proti domnelým bosorkám.

Prvá známa bratislavská bosorka - Agáta Tóthová Borlobásová (Agatha Toott Borlobaschin) 
z Podunajských Biskupíc bola upálená 24. mája 1602 na hranici postavenej pred dnešnou 
Michalskou bránou, na rozhraní medzi Župným a Hurbanovým námestím. Agáta bola 
obvinená z obcovania s diablom, oslepenia ženy zašitím očí ropuchy, lietaniu na metle 
na čarodejnícky sabat a iných čarov. Už o pár dní nato sa konal v Prešporku ďalší proces 
(5.júna 1602) voči Alžbete, manželke Dionýza Nagsanna (Elizabetha Dionisy Haussfrav von 
Muckendorff). 

Bosorky boli nielen upaľované na hranici, v Bratislave ich topili i v dunajských vodách. 
Trest mal podobu Božieho súdu. Priznanie sa získavalo po krutom mučení - vinníka zbičovali, 
lámali mu prsty na rukách, týrali rozžeravenými uhlíkmi či španielskou čižmou, naťahovali 
na škripec. Za menšie zločiny sa trestalo pranierom alebo klietkou hanby.

Podľa Knihy priznaní slobodného kráľovského mesta Bratislavy bolo od roku 1602 
vynesených za približne 150 rokov asi 400 rozsudkov za bosoráctvo, hoci nie všetky sa končili 
smrťou na hranici, ale v hre bolo aj prepadnutie majetku a potupné vyhnanie domnelej 
bosorky za brány mesta, prípadne sňatie obvinenia. Pri nejednoznačných obvineniach 
z bosoráctva bol udelený aj pôst, odpustky či konanie skutkov kajúcnosti. Našťastie Prešporok 
nezažíval verejné divadlo spojené s upaľovaním bosoriek často. Obyvatelia Prešporku patrili 
k osvieteným občanom a v meste nebola téma dňa hon na čarodejnice. Väčšinu procesov 
proti bosorkám iniciovala stolica alebo panský súd. Mnohé obvinenia vychádzali zo sporov 
obyvateľov, zo závisti, či túžbe získať nelegitímnym spôsobom cudzí majetok. Medzi 
obvinenia z bosoráctva patrili napríklad tvrdenia svedkov, že domnelá bosorka obviazala 
krave rohy šatkou, nasypanie peria pod kravu, či tvrdenie svedka, že videl obvinenú ženu 
jesť v zime čerstvé marhule. K závažným tvrdeniam patrilo obvinenie z urieknutia a následná 
choroba, ktorá údajne zachvátila všetkých urieknutých. Z analýz obsahu vyšetrovaných 
osôb a súdnych procesov vyplýva najmä strach vtedajších ľudí pred javmi, ktoré nevedeli 
rozumom pochopiť a vysvetliť, strach pred neznámym a nepochopeným, ale dnes môžeme 
konštatovať, že vo veľkej miere boli v hre aj klasické stránky ľudskej povahy ako závisť, 
nenávisť, podozrievavosť a zlomyseľnosť. Podozrivými sa často stávali ženy venujúce sa 
ľudovému liečeniu (najmä v prípade ak ich liečenie nebolo úspešné). Človek v období 
ranného novoveku bol determinovaný vierou v množstvo nadprirodzených bytostí a ich 
schopností, prírodnými javmi, ktoré si racionálne nedokázal vysvetliť. Ak sa objavili správy, 
či obvinenia ženy, či muža z bosoráctva obyčajne to vyvolalo voči podozrivým negatívne 
emócie a reakcie okolia boli veľmi nepriaznivé, nastali hádky, nepokoje, aj preto sudcovia 
aj keď nezistili žiadne závažné prečiny, pre pokoj obyvateľov prikročili k vyhnaniu domnelej 
bosorky, či bosoráka za brány mesta. Stačilo, že človek sa vymykal zo všeobecne prijatého 
úzusu, napríklad mal telesné znevýhodnenie (hrb, pokrivenie tela, postihnutú končatinu), 
alebo sa vizuálne líšil od väčšiny (ryšavé vlasy, albinizmus, pehy, viditeľné materské 
znamienka, kožné výrastky, rapavá koža) a už sa šepkalo o bosoráctve.

Hrdelné tresty za čarodejníctvo sa skončili až za panovania kráľovnej Márie Terézie. V roku 
1756 dala cisárovná Mária Terézia miestodržiteľskej rade v Bratislave (vtedy Prešporok) 
príkaz súdne procesy s čarodejnicami zastaviť.
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Kto bola bosorka a bosorák?

Na Slovensku sa ľudia, vymykajúci z bežnej priemernosti volali napríklad veštec, 
vedomec, vražec, prorok, bača. Ich ženské pendanti boli nazývané bohyňa, vedomkyňa, 
veštica, vražkyňa a podobne. Ľudia, ktorí sa špecializovali na čiernu mágiu sa nazývali 
strigôň, striga, bosorák, čarodejník, bosorka, čarodejnica.

 Boli to polo ľudia – polo démoni a pripisovala sa im určitá nadprirodzená moc, či 
vlastnosť pomocou ktorej vedeli napríklad ovplyvňovať úrodu na poliach, privolávať živelné 
pohromy, pričarovať choroby či inak škodiť. V otázke čarovania, teda používania čiernej 
mágie sa verilo, že robili tieto činnosti za určitú úplatu. Pred polo démonmi sa ľudia snažili 
chrániť, ale niekedy potrebovali aj ich pomoc napríklad pri odstránení počarovania (vedeli 
odrábať), dokonca odrobili počarovanie tej istej obeti , ktorej ho na zákazku iného človeka 
privodili. Odrábaniu počarenia, či zbavenia negatívnych síl sa venovali aj ľudoví liečitelia, 
ktorí tiež poznali spôsoby odstraňovania čiernej mágie. 

Aj na Slovensku boli známe vrodené vlastnosti ženy - bosorky, či jej mužského pendantu 
- bosoráka, alebo v druhom prípade získané nadprirodzené schopnosti od bosorky, ktorá 
si dotyčnú osobu vyvolí a to najmä pred svojou smrťou (ba často až na smrteľnej posteli), 
pretože by inak nemohla zomrieť. Vyvolenou osobou pokračovateľkou v „bosoráckom 
remesle“ boli častejšie ženy ako muži. Boli to najmä staré dievky, bezdetné vdovy, alebo aj 
vlastné dcéry, ktoré bosorky zaúčali svojmu remeslu.

Služobníkmi diabla boli označovaní ľudia (muži aj ženy) o ktorých sa verilo, že majú 
schopnosť disponovať nadprirodzenou mocou prostredníctvom ktorej mohli ovplyvňovať 
napríklad úrodu na poliach, privolávať jej zničenie cez živelné pohromy (sucho, alebo naopak 
búrky a krupobitie), ale tiež mohli pričarovať choroby na ľudí i dobytok. Nadprirodzené 
vlastnosti bolo možné získať, alebo boli vrodené.

Hoci obvineniu z bosoráctva čelili tak muži ako aj ženy predsa určitému stereotypu 
čarodejnice sa nevyhli najmä ženy, podľa P. Dinzelbachera tu mohli zohrávať určitú rolu aj 
úkony pri narodení, (funkcia pôrodných báb - prvý kúpeľ dieťaťa, liečenie chorôb, detí aj 
dospelých), účasť žien pri zomierajúcom (a prvé úkony po skone človeka - umytie a oblečenie 
mŕtveho). 

Všetky spomínané oblasti boli často sprevádzané magickými rituálmi a prevažne 
ich vykonávali ženy. Podobne práve ženy majú zjavne väčšie dispozície k produkcii para 
normálnych javov (náboženské zjavenia). Aj preto boli a sú ženám priznávané magické 
schopnosti vo väčšej miere ako mužom. V rôznych lokalitách Slovenska ženy, ktoré boli 
vo všeobecnosti v prvej polovici 20-teho storočia označované majoritou ako bosorky 
pochádzali z vidieka z pomerne skromných sociálnych pomerov. Išlo o ženy zaoberajúce 
sa zažehnávaním chorôb, alebo ich zariekaním, respektíve o kombináciu oboch spôsobov, 
niekedy aj v súčinnosti s tzv. naprávaním kostí. Práve preto sa liečiteľská funkcia často 
dedila, aby sa určitý druh zárobku udržal v rodine a tiež svoju rolu zohrala aj viera, že ak 
sa s pravidlami zažehnávania, alebo s umením zariekavania oboznámia nesprávni ľudia 
dotyčná osoba stratí svoju moc liečiť. V povedomí ľudí medzi najobávanejšiu a najznámejšiu 
negatívnu činnosť bosoriek patrilo tzv. „odoberanie mlieka“ kravám a „porobenie“ 
urieknutie. Zo slovenského terénu sú známe aj predstavy o možnosti prevteľovania sa 
do niektorých zvierat najčastejšie do mačky, žaby, alebo do nehmotných podôb (hmla, para), 
čo umožňovalo bosorke ľahší prístup k obeti. Stretávame sa aj s predstavou o možnosti 
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identifikácie strigy prostredníctvom predmetov zhotovených a použitých v určitom čase 
vhodnom na spomínanú činnosť tzv. luciin stolček, či cedidlo. (Ľudia verili, že strídžie dni 
– dni medzi jeseňou a zimou, keď sa dni krátia a noci predlžujú väčšiu aktivitu prejavujú aj 
bosorky- vrcholia práve na Luciu preto sa robili napríklad tzv. Luciine stolčeky. na Luciu sa 
začal robiť stolček a práca sa mala rozvrhnúť tak, aby sa každý deň na stolčeku niečo urobilo 
a na štedrý deň mal byť stolček hotový. Kto si ho vzal na polnočnú a sadol si naň za oltár 
do magického kruhu urobeného trojkráľovou kriedou mal uvidieť všetky strigy z okolia a tie 
sa mu potom vyhýbali.)

Ďalšou indíciou svedčiacou že sa môže jednať o bosorku bolo tzv. bosorácke znamenie, 
(„punctum“, „stigma diabolicum“) ktoré mali na sebe tak muži ako aj ženy. Jednalo sa 
o nepravidelnosti kože, materské znamienka, respektíve iné dermatologické poruchy.

Ako ochrana proti bosorkám sa využíval najmä cesnak a mak plniace funkciu magických 
ochranných rastlín, ale tiež v chráme posvätené ochranné predmety - kríž, respektíve 
magický kruh robený posvätenou kriedou, či používanie svätenej vody, alebo vody 
z pútnických miest.

Bosorácke praktiky

Odoberať mlieko kravám - túto možnosť a schopnosť nachádzame tak u mužov ako i 
žien, pričom nie vždy išlo o bosorákov a bosorky, na túto činnosť stačil aj zlý úmysel 
dotyčnej osoby uškodiť druhým, čo v praxi znamenalo, že čarovať sa nepokúšali len tí muži 
a ženy ktorých majorita označovala za čarodejníkov, alebo sa tak označovali oni sami, ale 
aj mnoho bežných ľudí, pre ktorých boli predstavy o čarovaní pomerne všednou súčasťou 
života. Tradičným ochranným prostriedkom proti odoberaniu mlieka bolo nevpustenie žien 
a to aj susediek do maštale v určitý deň, keď sa predpokladala zvýšená miera schopnosti 
uškodiť, napríklad na Nový rok, v predvečer sviatku sv. Jána alebo počas splnu mesiaca, 
na Luciu. (Napríklad požičanie si vajíčka v prvý piatok v mesiaci bolo dôkazom, že sa použije 
na čarovanie). Bosorka sa snažila získať predmet z maštale, alebo aj domu, kde chcela 
škodiť. Stačil kúsok hliny z podlahy, trieska dreva, kvapka mlieka a podľa princípu similárnej 
i parciálnej mágie mohla bosorka škodiť. Často pritom išlo o priamu obyvateľku obce, ba 
dokonca o susedu.

Na prinavrátenie mlieka kravám sa volali liečitelia najmä bačovia , vedmy, bylinkárky, 
baby, v niektorých lokalitách si „odrábali mlieko“ aj sami domáci. Využívali pritom princíp 
similárnej mágie, že bosorka, či bosorák pocíti na svojom tele všetko to, čo sa bude 
robiť s počarovaným mliekom. Preto sa do hrnca s mliekom vhadzovali klince, špendlíky, 
nožnice, nôž - skrátka ostré predmety, ktoré mali dotyčného pôvodcu počarovania pichať, 
rezať, prosto robiť mu bolesť. Podobne to bolo aj s teriomorfnou podobou žaby, ktorú si 
mohla bosorka na seba vziať. Ak ju gazda vystriehol, keď vychádzala z maštale a ublížil 
jej, zranenia sa objavili aj na tele bosorky. Rôzne formy porobenia a urieknutia, ktoré 
ohrozovali zdravie ľudí, boli často iniciované objednávateľom za stanovenú finančnú 
čiastku. na Slovensku jestvovali oblasti, kam ľudia chodili za účelom dať „pobosorovať“, 
„porobiť“ nepriateľovi. Medzi pomerne známe regióny patrili Kysuce či Starý Hrozenkov. Pri 
vážnom podozrení na „porobenie“ sa vyhľadávali špecialisti, (ľudoví liečitelia) ktorí dokázali 
eliminovať a neutralizovať kúzlo. Negatívne účinky čiernej mágie sa neutralizovali najmä 
prostredníctvom modlitieb, svätenej vody, a ohňa. Elimináciou „porobenia“ sa zaoberali aj 
samotné bosorky. Často mohlo ísť o jednu a tú istú osobu - bosorku, ktorá za určitý finančný 
obnos prichystala „porobisko“ na dotyčnú osobu a zároveň postihnutému, ak prejavil záujem 
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a ponúkol finančný obnos, pomohla eliminovaním svojho vlastného kúzla. V niektorých 
lokalitách Slovenska primárne „bosorky“ fungovali ako liečiteľky aj keď príležitostne sa 
venovali škodiacim kúzlam, najmä porobeniu. Pri porobení sa využíval psychosomatický 
proces indukovanej autosugescie pri ktorom obeť vie o tom, že je očarovaná čo často 
spôsobilo reálne prejavy choroby, ba až smrť. 

Niektoré druhy ochorenia sa tiež pripisovali „porobeniu“ (“porobisku“). Išlo najmä o kožné 
ochorenia, rôzne kožné ochorenia, ktorých liečenie bolo zdĺhavé a pôvod nejasný. V takom 
prípade sa kombinovalo profesionálne liečenie - u lekára s návštevou liečiteľky, pretože 
profesionálna liečba a magické liečebné praktiky mali v ponímaní ľudí rovnaký význam 
a hodnotu a navzájom sa dopĺňali. Ich kumuláciou dochádzalo k väčšej pravdepodobnosti 
uzdravenia. 

Porobenie sa rovnako ako ľudí dotýkalo aj domácich zvierat, najmä bežne chovaných 
úžitkových zvierat ako sú sliepky, králiky, kone, kravy. Porobenie zvieratám malo za následok 
ich chradnutie až smrť. Za pôvodcov chorôb dobytka boli považované najmä známe ženy 
z dediny, ktoré boli lokálnou societou považované za nebezpečné a všeobecne prevládal 
názor, že sú bosorky. Často to boli osamelé ženy (staré dievky, vdovy), bylinkárky - liečiteľky, 
najmä tie, ktoré sa už niekoľko generácií venovali liečeniu. Prevládali (najmä u staršej 
generácie) predstavy o vzniku choroby či inej ujmy spôsobenej na zdraví, či majetku danej 
osoby negatívnym pôsobením závistlivých alebo žiarlivých ľudí, ktorí používajú magické 
praktiky so škodiacim úmyslom, alebo si za finančný obnos zjednávajú takého praktiky u 
bosoriek. 

Záver

Medzi najzachovalejšie predstavy na Slovensku patrí rozprávanie o bosorkách a ich 
negatívnej činnosti (poškodzovanie zdravia u ľudí i zvierat - tzv. „odoberanie“ mlieka), 
častá je viera v schopnosti bosoriek „urieknuť“ dieťa i dospelého a v schopnosť bosorky 
„porobiť“ druhej osobe. Porobenie patrí k oblasti mágie, ktorá je v našom kultúrnom 
regióne pravdepodobne najpoužívanejšia. 

Postihnuté osoby navštevujú veštkyne aj liečiteľov, pastierov (bačov), poprípade 
osoby venujúce sa odstráneniu choroby tzv. zažehnávaním (zažehnávačov, zažehnávačky, 
zariekačky), aby odhalili dotyčnú osobu snažiacu sa o poškodenie zdravia a majetku v danej 
komunite, ale tiež preto, aby „zlomili porobenisko“ a odvrátili tak jeho negatívny účinok. 
Ďalším spôsobom, ktorý sa pomerne často využíva, je pokropenie domu, ba aj jeho okolia 
(hospodárske budovy, záhrada, pole) svätenou vodou, využíva sa sila modlitby, a ohňa.

Široká škála magických predstáv a praktík v sebe zahŕňa prvky predkresťanské, 
kresťanské i synkretické a jej súčasťou sú i novodobé praktiky a predstavy. Vo vedomí ľudí 
táto diferenciácia nejestvuje, jednotlivé magické predstavy a praktiky sa spájajú, dopĺňajú 
a tvoria celok, v ktorom sa hľadá príčina jednotlivých javov a zároveň snaha privolať ich, 
alebo odstrániť. 

Aj keď niektoré spomínané javy je ešte možné zachytiť priamo v teréne, zrejme v priebehu 
krátkeho obdobia môže prísť k ich miznutiu z povedomia ľudí, prípadne sa transformujú 
do iných podôb.
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Bosorka letiaca na sabat (obraz Albrecht Durer (1471 – 1528) Witch Riding on a Goat)

Predstavy ľudí 16. storočia o sabatoch čarodejníc a obcovaní s diablom (obraz Hans Baldung 
(1480 – 1545) Die Hexen (original im Kupferstich – Kapinett Dresden)
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Predstavy ľudí o zhromažďovaní bosoriek (sabat), na ktorom čarujú a prilietajú naň na metlách 
i zvieratách (Hans Baldung, c.d.)

Bosorka horiaca v plameňoch (obraz lept Jan Luyken 1649 – 1712)
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V čase príchodu Slovanov v 6. storočí malo územie nášho hlavného mesta za sebou 

niekoľko tisícročný vývoj. Predchádzajúce osídlenie pripomínali len ruiny keltského mesta 

na Hradnom vrchu a stopy antickej zástavby v Rusovciach (rímska Gerulata).  

Slovania však boli civilizačne na nižšej úrovni, ako ich predchodcovia Kelti a Rimania; 

stavali len polozahĺbené jednopriestorové príbytky z dreva a hliny  

s ohniskami v rohoch (obr. 1).  

Vyhľadávali nížinné polohy v blízkosti riek. Dedinu tvorilo maximálne niekoľko desiatok 

obydlí s hospodárskym zázemím. 

U R B a N I S T I C K ý  v ý v o j  ú Z e M I a  
D N e Š N e j  B R aT I S l a v y  v  D o B e  S l o v a N S K e j

PhDr. Vladimír Turčan
Slovenské národné múzeum

Archeologické múzeum Bratislava
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Obr. 1 Rekonštrukcia slovanského príbytku (SNM – Archeologické múzeum Bratislava).

Podľa archeologických poznatkov (obr. 2) sa slovanskí migranti usídlili v priestore západnej 
časti Bratislavskej brány, kde bolo dosiaľ identifikovaných minimálne päť samostatných 
osadlostí1. Nevieme, či stáli súčasne – pre zaostalé agrotechnológie sa po čase na poliach 
vyčerpali živiny a roľníci sa posunuli o niekoľko kilometrov ďalej založiť novú dedinu. V 6. 
– 7. storočí stálo sídlisko aj v dnešnej Dúbravke, poloha Veľká lúka2. Dôvody, prečo prví 
Slovania osídlili prednostne západnú časť Bratislavskej brány, možno hľadať v prírodných 
podmienkach: našli tu dostatok vody, pôdu vhodnú na obrábanie a v okolitých lesoch potravu 
i kvalitné stavebné drevo (oproti dnešnému stavu bola takmer celá oblasť zalesnená). Iná 
osada stála na bližšie neidentifikovanom mieste v dnešných Vajnoroch. Vieme o nej podľa 
pohrebiska, objaveného pri železničnej stanici3. Dnes to znie neuveriteľne, ale kontakty 
medzi oboma oblasťami boli veľmi obmedzené. Z jednej dediny do druhej to bolo viac ako 
20 km lesnými prechodmi, vtedy celodenná cesta (nevieme navyše, či osada tohto ľudu sa 
nenachádzala až za močaristým Šurom, v tom čase rozľahlejším ako dnes). 

Etnické pomery sa zmenili po roku 568, keď do Karpatskej kotliny vtrhli nomádski Avari. 
V polovici 7. storočia dorazili aj do Bratislavskej brány. Vzhľadom na strategický význam 
regiónu tu operovali silné vojenské jednotky. O ich množstve svedčia pohrebiská (Devínska 
Nová Ves, Záhorská Bystrica, Podunajské Biskupice) s takmer 1 500 odkrytými hrobmi. 
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Medzi pochovanými sú samozrejme aj miestni Slovania. Sídliska stáli naďalej v západnej 
časti regiónu, v Devínskom Jazere. V časti Ďalšie Topolité sa rozkladalo sídlisko, z ktorého bolo 
objavených vyše 10 obydlí (na tú dobu väčšia dedina) a k nim prislúchajúcich hospodárskych 
stavieb. Bola to osada tzv. ulicového typu (obr. 3)4. Samozrejme že roztrúsené stopy po 
osídlení nachádzame na rôznych miestach, niekedy len v podobe črepov. Niektoré usadlosti 
včasného stredoveku už nikdy neobjavíme, pretože boli zničené neskoršou zástavbou.

Koncom 8. storočia boli Avari porazení Frankami. V Bratislavskej bráne narastal počet 
obyvateľov (nevieme do akej miery prirodzenou natalitou alebo migráciou). V nových 
podmienkach došlo k vzrastu moci slovanskej kmeňovej elity. Urbanistickým prejavom 
tohto procesu sa stali hradiská ako mocenské, kultové a obchodné regionálne centrá. 
V Bratislavskej bráne vyrástli štyri hradiská. Najvýznamnejšie z nich stálo na južnom výbežku 
Malých Karpát do Dunaja, prirodzenej dominante dnešnej Bratislavy. Mohutný fortifikačný 

Obr. 2 Urbanizmus Bratislavskej brány vo včasnom stredoveku na podklade mapy S. Mikovíniho z roku 1733, zohľadňujúcej 
prírodné pomery regiónu. 1: obývané územie v 6. – 8. storočí; 2: hradiská; 3 obývané územie v 9. storočí.

Obr. 3 Pôdorysy obydlí na sídlisku zo 7. – 8. storočia v Devínskom Jazere.
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Obr. 4 Devín – pôdorys a rekonštrukcia Obr. 5 Bratislavský hradný kopec – pôdorys a rekonštrukcia 
veľkomoravskej baziliky.

múr, postavený z dubových trámov, chránil vnútornú zástavbu, pozostávajúcu z príbytkov, 
hospodárskych stavieb a kresťanského kostola – trojlodnej baziliky s priľahlým cintorínom, 
vybudovanej ešte pred príchodom cyrilmetodejskej misie pravdepodobne staviteľmi 
z Dalmácie (obr. 4). Dodnes sa z veľkomoravskej zástavby zachovalo iba málo – základy 
spomenutého kostola (apsida bola už v stredoveku počas terénnych úprav odstránená), 
spodné časti jednopriestorovej pozdĺžnej budovy, zrejme sídla miestneho veľmoža 
a pozostatky obydlí pod dnešnou južnou arkádovou chodbou.5 Poznáme aj pôvodný názov 
hradiska: Brezalauspurc – tak je zapísaný v Soľnohradskýh letopisoch v súvislosti s bitkou 
medzi víťaznými Maďarmi a Bavormi, ktorá sa odohrala kdesi pod ním v roku 907.6 

Ako zázemie hradiska vznikla podhradská osada, resp. niekoľko menších usadlostí, 
postupne prepájaných rastúcou zástavbou. Osídlenie sa tiahlo od dnešného Trojičného 
námestia cez Hlavné námestie, Panskú ul. až po južné Podhradie (Žižkova ul.), kde 
sa v blízkosti Vodnej veže nachádzalo dunajské prístavište s nedávno objavenou halovou 
stavbou s plochou cca 90 m2, zrejme prístavným skladom7. Celé toto územie, až do polovice 
9. storočia zalesnené a takmer neosídlené, sa tak stalo počiatkom neskoršieho stredovekého 
mesta – hoci chatrče z dreva a hliny, kryté slamou, mali k mestským domom ešte ďaleko. 
Ďalšie tri hradiská boli vybudované na západnom okraji Bratislavskej brány (obr. 2). Bola 
to predovšetkým pevnosť na Devíne, v písomných prameňoch spomenutá ako Dowina8 
a ďalšie dve fortifikácie v katastri dnešnej Devínskej Novej Vsi, v polohách Nad lomom 
a Na pieskoch9. na najvyššom mieste hradiska Devín stál kostol (obr. 5) , pravdepodobne 
postavený ešte pred vznikom Veľkej Moravy10. Ostatné dve hradiská zrejme neboli trvalo 
osídlené. Možno slúžili ako zhromažďovacie priestory pre vojenskú hotovosť Veľkej Moravy. 
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Z archeologických výskumov pochádzajú aj svedectvá o existencii remeselných dielní 
hrnčiarov, spracovateľov kostí, kováčov. na Devínskej Kobyle bola dokonca objavená sklárska 
dielňa11.
Ani pád Veľkej Moravy a vpád príslušníkov staromaďarských kmeňov neznamenal koniec osídle-
nia. Kresťanské kostoly boli síce podľa archeologických poznatkov zbúrané, časť domov ľahla po-
polom, objavené boli dokonca jamy s nahádzanými ľudskými telami, avšak po vzniku Uhorského 
štátu dnešná Bratislava postupne prerástla v skutočné mesto. V roku 1291 panovník Ondrej III. 
udelil vtedajšiemu Prešporku mestské privilégiá...

Poznámky
1  G. Fusek: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra 1994, s. 167-173.
2  J. Hromada/T. Kolník: Sídliskové objekty s keramikou pražského typu v Bratislave-Dúbravke. Slovenská archeológia 39, 1991,  

s. 257-286.
3  Ľ. Kraskovská: Staroslovanské pamiatky z Bratislavy. Slovanská Bratislava I, 1948, s. 15-17.
4  Ľ. Kraskovská: Slovanské sídlisko pri Devínskom Jazere. Zborník SNM História 6, 1966, s. 73-92.
5  T. Štefanovičová: Bratislavský hrad v 9. – 12. storočí. Bratislava 1975. 
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10 A. Botek: Veľkomoravské kostoly na Slovensku. Bratislava 2014, s. 80-89.
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Počiatky vzniku moderných múzeí siahajú do druhej polovice 18. storočia, ktoré završujú 

obdobie zberateľstva a utvárania súkromných zbierok.  

Za prvé moderné múzeum je považované Britské múzeum v Londýne, založené v roku 

1753. Základom múzea sa stala súkromná zbierka lekára a vedca sira Hansa Sloana, 

postupne rozširovaná o ďalšie dary. V rámci Uhorska siahajú počiatky formovania múzeí  

do roku 1802, keď vďaka daru Ferenca Széchényiho bolo založené dnešné Maďarské 

národné múzeum v Budapešti, ktoré malo dokumentovať históriu a prírodu Uhorska. 

V Bratislave, vtedajšom Prešporku, vzniklo múzeum až s niekoľko desaťročným 

odstupom. S myšlienkou založiť múzeum sa však stretávame v Bratislave už v roku 1793,  

kedy Juraj Ribay navrhol založenie národnej učenej spoločnosti – Ústavu alebo slovensko-

českej spoločnosti Slovákov v Uhorsku (Institutum seu societas slavo-bohemica inter 

Slavos in Hungaria) a jej súčasťou malo byť aj múzeum.  

Tento projekt sa však nepodarilo realizovať a založenie národného múzea sa podarilo až 

v rámci Matice slovenskej (1863 – 1875) a Muzeálnej slovenskej spoločnosti (zal. 1893) 

pôsobiacich v T. Sv. Martine.

M ú Z e á  v  B R aT I S l a v e

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
Filozofická fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave



84

Prvé múzeum na Slovensku

Formovanie múzejníctva v Bratislave siaha do roku 1868, kedy vzniklo súčasné Múzeum 
mesta Bratislavy; spolu s múzeom Oravského komposesorátu (dnes Oravské múzeum 
P. O. Hviezdoslava; tiež založené v r. 1863) najstaršie múzeum na Slovensku.1 K vzniku 
múzea prispela aj nostalgia za obdobím, keď bol vtedajší Prešporok hlavným mestom 
Uhorska a aspoň prostredníctvom predmetov si obyvatelia mesta mohli pripomínať jeho 
významnú minulosť. Podnet na založenie múzea vzišiel od Spolku bratislavských lekárov 
a prírodovedcov a Bratislavského okrášľovacieho spolku. Základom prvotných zbierok 
boli prevažne dary obyvateľov mesta, a to hlavne predmety viažuce sa k jeho histórii, ale 
napríklad aj orientálne zbierky, ktoré venovali múzeu miestni cestovatelia. Múzejné zbierky 
boli uložené a vystavené na prvom poschodí Starej radnice a prvým správcom zbierok učiteľ 
kreslenia Jozef Könyöki-Ellenbogen (1829 – 1900), ktorý túto pozíciu zastával až do smrti. 
Pri príležitosti 150. výročia založenia múzea vydalo múzeum reprezentatívnu publikáciu, 
ktorá podrobne mapuje jeho históriu.2

Medzivojnové obdobie

Nová etapa v rozvoji múzejníctva v Bratislave nastáva po 1. svetovej vojne, keď sa uhorský 
Prešporok stáva československou Bratislavou a zároveň hlavným mestom Slovenska. 
Posilňovanie (česko)slovenského obyvateľstva a povedomia v meste mali podporovať 
aj v roku 1924 novozaložené múzeá – Zemedelské (ZM) a Slovenské vlastivedné (SVM), 
ktoré boli štedro dotované vládou. ZM (spolu s Lesníckym) sa zameriavalo na priblíženie 
poľnohospodárskej výroby na Slovensku, vrátane prírodných pomerov, lesníctva, 
zoológie, rastlinnej a živočíšnej výroby, poľnohospodárskej techniky a poľných prác, ako 
aj národopisné tradície, teda priblíženie spôsobu života prevažnej väčšiny vtedajších 
obyvateľov na Slovensku.

Pôsobenie SVM narážalo na nesúhlas vedenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti v T. Sv. 
Martine, ktoré tunajšie múzeum rozvíjalo ako Slovenské národné múzeum (SNM). Obe 
múzeá mali v podstate rovnaké územné zameranie – dokumentáciu územia Slovenska. 
na rozdiel od oficiálneho čechoslovakizmu, presadzovaného čs. vládou, malo SNM 
dokladovať osobitnú slovenskú kultúru nezávislú od českej, preto kládlo dôraz na „ľud 
a ľudovú kultúru“, teda na národopisné zbierky.3 Ani jedna inštitúcia sa nechcela vzdať 
niektorej z oblastí zbierkotvornej činnosti, napokon sa však dohodli, že „SNM je určené 
širokým vrstvám národa, SVM predne cieľom vedeckým“.4 Z oblasti výtvarného umenia 
sa SNM sústreďovalo na zbieranie „pietnych národných pamiatok“, kým SVM na diela 
„umeleckej galérie“.5 SVM zasa vo väčšej miere získavalo šľachtické a meštianske zbierky, 
z národopisných pamiatky neslovenského pôvodu (napr. zbierka habánskej keramiky). 

ZM a SVM v Bratislave sídlili od roku 1928 v novej funkčnej budove na Vajanského 
nábreží, ktorej architektom je Milan Michal Harminc. Vlastníkom budovy bolo ZM a na jeho 
výstavbu štedro prispela agrárna strana. Rozľahlosť budovy presahovala potreby múzea 
a v porovnaní so SVM malo aj nižší počet zbierok. SVM bolo v budove v prenájme, napokon 
sa však obe múzeá dohodli na spoločnej príprave expozície. Síce s vlastným označením 
exponátov, ale pre návštevníka predstavovala expozícia jeden komplex a približovala 
Slovensko v historickom kontexte rozvoja prírody a spoločnosti.6

Po istom období stagnácie sa začína výraznejšie rozvíjať aj mestské múzeum, ktorého 
správu prevzal v roku 1919 magistrát Bratislavy od Okrášľovacieho spolku. Výraznú zásluhu 
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na jeho činnosti mal Ovídius Faust (1896 – 1972), od roku 1920 jeho kustód a zároveň aj 
mestský archivár. V roku 1923 pod jeho vedením vznikli Vedecké ústavy mesta Bratislavy, ktoré 
združovali múzeum a archív. Vďaka Faustovým prieskumom vo vtedajších starožitníctvach 
a burzách sa podarilo získať do fondov týchto inštitúcií napríklad šľachtické armálesy či časti 
bratislavského antifonára, dnes pamiatky UNESCO zaradené do programu Pamäť sveta. Za 
20-ročie existencie prvej ČSR sa počet múzejných zbierok takmer strojnásobil: z 10-tisíc 
v roku 1918 na 27-tisíc v roku 1939. K zvyšovaniu a skvalitňovaniu múzejných zbierok 
prispeli i vtedajšie kustódky múzea Oľga Wagnerová a Alžbeta Güntherová-Mayerová, čo 
sa odrazilo v publikačnej a vydavateľskej činnosti múzea.

Okrem expozície dejín mesta v Starej radnici vznikli tiež v 30. rokoch nové špecializované 
expozície: Vinárske (dnes Vinohradnícke) múzeum, dokumentujúce tradície pestovania 
viniča a dorábania vína, a Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, založené v r. 1937 pri 
príležitosti 100. výročia úmrtia tohto hudobného skladateľa a bratislavského rodáka. 

2. svetová vojna

Počas 2. svetovej vojny sa Bratislava rozvíjala ako hlavného mesto Slovenskej republiky, 
politicky sa však rozvíjajúcej pod „ochrannou“ kuratelou Nemeckej ríše. Tieto vzťahy sa 
prejavili aj v kultúrnej spolupráci, vrátane múzejníctva. Ako naznačil aj predchádzajúci vývoj, 
existencia troch múzeí v jednej budove Zemedelského múzea sa ukazovala ako zbytočný 
luxus, preto boli Zemedelské, Lesnícke a Slovenské vlastivedné múzeum zlúčené v r. 1940 
do jednej múzejnej inštitúcie s názvom Slovenské múzeum (SM). Slovenské múzeum sa 
zameriavalo na múzejnú dokumentáciu územia vtedajšieho Slovenska, SNM v T. Sv. Martine 
zasa na dejiny Slovákov, vrátane zahraničných. Najväčšiu ranu utrpelo SM v júni 1944, keď 
počas ostreľovania rafinérie Apollo americkým letectvom bola zasiahnutá aj budova múzea 
a zničené zbierky uložené pod strechou.

V tomto období boli založené aj dve nové špecializované múzeá. Jedným z nich bolo 
Slovenské hygienické múzeum (zal. v r. 1940, otvorené 1941), umiestnené v budove Vodných 
kasární (dnes sídlo SNG). Vzniklo ako druhé múzeum vo svete s týmto zameraním. Prvé 
múzeum vzniklo v Drážďanoch, ktoré aj bratislavskému venovalo niektoré predmety. Ako 
vyplýva z názvu, zameriavalo sa problematiku zdravovedy, šírenie chorôb a ich liečenie.7 
Nechýbal však aj propagačný moment, ktorý mal poukazovať na vysokú úroveň ochrany 
zdravia a zdravotnej starostlivosti Slovenska, rozvíjajúceho sa pod nemeckým poručenstvom. 

Podobne propagandistický moment nechýbal ani pri myšlienke založenia Vojenského 
múzea (zal. 1941),8 ktoré malo približovať, aj keď skromné, slovenské vojenské tradície 
a úspechy slovenskej armády, zapojenej do útoku nemeckej armády voči ZSSR. Návštevníci 
si tu mohli prezrieť aj časť pozostalosti M. R. Štefánika, ktorú sa slovenskí predstavitelia 
usilovali získať z Prahy ešte koncom 30. rokov pri príležitosti sprístupnenia expozície 
v novopostavenej múzejnej budove v T. Sv. Martine. V múzeu tiež nechýbala vystavená 
sovietska vojenská technika, ukoristená v ZSSR. Len pre zaujímavosť, po oslobodení 
Bratislavy Červenou armádou v apríli 1945, túto u nás „odloženú“ techniku armáda 
opätovne zaradila do svojho vojenského arzenálu a využila ju pri ťažení ďalej na Berlín. Obe 
tieto múzeá „neprežili“ SR zanikli po obnovení ČSR.
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Rozvoj múzeí po 2. svetovej vojne

Po 2. svetovej vojne a obnove Československa nastáva nová fáza rozvoja múzejníctva. 
na základe zákona SNR č. 12/1949 boli poštátnené SNM v Martine a SN v Bratislave, ako 
významný krok k profesionalizácii slovenského múzejníctva. Ostatné spolkové, mestské i 
súkromné múzeá a galérie štát prevzal do svojej starostlivosti na základe zákona č. 68 z 12. 
júla 1951 o spolkoch a spolkovej činnosti. Prevažná väčšina múzeí sa stotožnila s poštátnením 
múzeí a ich zbierok, spojených aj pokračujúcou profesionalizáciou pracovníkov múzeí. 
Do rozvoja múzeí však negatívne zasiahla ideologizácia múzejníctva v duchu marxizmu-
leninizmu, spojená s udalosťami po Februári 1948. na druhej strane po 2. svetovej 
vojne nastáva výrazný rozvoj múzeí spojených s budovaním múzejnej a galerijnej siete 
zodpovedajúcej územnosprávnemu členeniu Československa (okresné, krajské a celoštátne 
múzeá ako tzv. vlastivedné či regionálne). Druhú líniu tvorili špecializované múzeá a galérie. 
Zavŕšením tejto fázy budovania múzeí je vydanie prvého Zákona č. 109/1961 o múzeách 
a galériách.9

V tomto období sa Bratislava stala sídlom dvoch múzejných inštitúcií s celoslovenskou 
pôsobnosťou: Slovenského národného múzea (SNM) a Slovenskej národnej galérie (SNG). 
SNg oficiálne vznikla v máji 1948, aj keď snaha o jej založenie siaha ešte do medzivojnového 
obdobia, keďže SNM v Martine a SVM v Bratislave budovali svoje zbierky výtvarného umenia. 
Tieto zbierky boli po založení SNG prevažne delimitované do jej zbierkového fondu. Sídlom 
SNG sa po úpravách stali Vodné kasárne, v 60. – 70. rokoch doplnené o nové výstavné krídlo 
obrátené smerom k Dunaju. Toto premostenie je dodnes otázkou diskusií medzi odbornou 
i laickou verejnosťou. Galéria v tomto období tak svojim návštevníkom prostredníctvom 
stálej expozície približovala vývin výtvarného umenia na území Slovenska od stredoveku po 
2. polovicu 20. storočia.

Sídlom SNM sa Bratislava stala až v roku 1961. na základe spomínaného zákona 
o múzeách a galériách sa dve múzejné inštitúcie – SNM v Martine a SM v Bratislave – 
zlúčili do jednej inštitúcie so sídlom v Bratislave. V rámci SNM vznikli štyri špecializované 
ústavy (od roku 1989 múzeá): v Bratislave prírodovedný, historický a archeologický 
(vyčlenený v r. 1969 z historického) a v Martine etnografický. Historický ústav – dnešné 
SNM-Historické múzeum (SNM-HM) sídli od roku 1968 na zrekonštruovanom Bratislavskom 
hrade. Spravuje približne 250-tisíc zbierkových predmetov z oblasti národných dejín, 
výtvarného umenia a kultúry, tradičných i umeleckých remesiel, numizmatiky, etnografie, 
vojenstva, hospodárstva či dejín zahraničných Slovákov. Viaceré zbierky múzea sú najväčšie 
na Slovensku: numizmatika, historický a ľudový textil, sklo a keramika, militárie, remeslá, 
historické tlače, sakrálne a ľudové výtvarné umenie. Múzeum vydáva špecializované 
periodikum: Zborník SNM – História. 

Ako už bolo spomínané, v roku 1969 sa zo SNM-HM vyčlenilo dnešné SNM-Archeologické 
múzeum. Základ zbierok tvoria predmety bývalého Slovenského vlastivedného múzea a jeho 
historicko-archeologického odboru a odboru pravekej archeológie. K významným kustódom 
zbierok patrila Ľudmila Kraskovská, archeologička, kunsthistorička a numizmatička. od roku 
1991 múzeum vydáva periodikum: Zborník SNM – Archeológia. 

V pôvodnej budove Zemedelského múzea na Vajanského nábreží zostalo sídliť 

SNM-Prírodovedné múzeum, ktoré v súčasnosti uchováva okolo 2,5 milióna zb. predmetov. 
Výsledky svojho vedeckého bádania publikuje v ročenke Zborník SNM – Prírodné vedy. Svoje 
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zbierky prezentuje v rámci expozícií Klenoty Zeme, Pravek života, Fauna Slovenska, Variácie 
sveta rastlín a Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme. Pri reinštalácii expozícií na prelome 1. 
a 2. desaťročia 21. storočia využili aj staršie obrazové diorámy ešte z pôvodnej expozície, 
ktorá v múzeu pretrvala približne polstoročie.

Výraznou zmenou prešlo v tomto období Mestské múzeum, dnes Múzeum mesta 
Bratislavy (MMB). Okrem pôvodných expozícií v Starej radnici, Vinohradníckeho múzea 
a Múzea J. N. Hummela sa v roku 1958 jeho súčasťou stalo Múzeum Janka Jesenského, 
založené v r. 1948 v priestore bytu, kde spisovateľ býval od r. 1929 do smrti v r. 1945. 
Múzeum uchováva pôvodné zariadenie bytu (pracovňa, hala, salón, spálňa). Po renovácii 
v roku 1967 bola v jednej miestnosti múzea zriadená expozícia venovaná dielu a životu 
spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej.

Výrazný rozmach zažívalo múzeum od 60. rokov. Založilo vedecký zborník s názvom 
Bratislava (1965 – 1973, obnovený v r. 1998) a postupne otváralo nové špecializované 
expozície: Famaceutické múzeum v priestore Lekárne u Červeného raka, Múzeum zbraní 
v Michalskej bráne, Múzeum hodín a Múzeum umeleckých remesie na Beblavého ulici či 
Ľudový dom vo Vajnoroch. Nielen národopisné tradície, ale aj tradície sociálneho zápasu 
a komunistických tradícií približovala expozícia v Dúbravke, rodisku vtedajšieho generálneho 
tajomníka KSČ a prezidenta ČSSR Gustáva Husáka. K ideovo poznačeným expozíciám patril 
Ilegálny domček KSČ na ulici Líščie nivy a plánované a pred rokom 1989 nedostavané 
Múzeum revolučného hnutia na Mikulášskej ulici, ktoré malo približovať dejiny socialistickej 
Bratislavy. na druhej strane vtedajšie vedenie múzea na čele s dlhoročným riaditeľom 
Šimonom Jančom založilo v priestore bývalej kaplnky Corporis Christi v 80. rokoch expozíciu 
cirkevného umenia.

Súčasťou MMB je aj NKP Devínsky hrad, v 70. rokoch sprístupnený verejnosti. V 50. a 60. 
rokoch prebiehal na hrade archeologický výskum a konzervácia murív. Dlhoročnou vedúcou 
archeologických výskumov bola Veronika Plachá, ktorej sa v 80. rokoch podarilo na hrade 
odkryť základy veľkomoravského kostola či bochník chleba z čias sťahovania národov, starý 
okolo 1 500 rokov. Archeologické zameranie má aj Múzeum Antická Gerulata v mestskej časti 
Rusovce. Je to jediná lokalita na území Slovenska, ktorá bola súčasťou Rímskej ríše a v 2. – 4. 
storočí n. l. sa tu nachádzal rímsky vojenský tábor, ktorý chránil jej severnú hranicu – limes 
Romanum. Múzeum je kombináciu prezentácie in situ a in fondo – návštevníci si tu môžu 
prezrieť časť zachovaných zvyškov rímskej architektúry na pôvodnom mieste a v priľahlej 

expozícii sa oboznámia o živote Rimanov v tejto bývalej súčasti Rímskej ríše.

Na prelome 50. a 60. rokov boli z MMB vyčlenené umeleckohistorické zbierky, ktoré sa stali 
súčasťou novozaloženej múzejnej inštitúcie – Galérie mesta Bratislavy. Pôvodne vznikla 1. 
1. 1959 ako stredisko Vlastivedného ústavu mesta Bratislavy a od roku 1961 je samostatnou 
inštitúciou. Popri SNG je druhou najväčšou umeleckou zbierkou na území Bratislavy, ktorá 
sa zameriava na výskum a nákup výtvarných umeleckých diel z Bratislavy a okolia. Svoje 
zbierky vystavuje vo dvoch mestských palácoch: Mirbachovom na Františkánskom námestí 
a Pálffyho na Panskej ulici.

Slovenské múzeá po roku 1989

Výrazným medzníkom vo vývoji múzeí priniesli politické zmeny po Nežnej revolúcii v roku 
1989. Zmenami prešlo financovanie múzeí, kompetencie medzi štátom a samosprávami, čo 
sa prejavilo aj v novom zákone o múzeách a galériách (č. 209/1998; v r. 2009 nahradený 
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zákonom č. 206). Zriaďovateľmi múzeí a galérií sa opäť po polstoročí stal nielen štát, 
ale aj ďalšie inštitúcie: mestá a obce, vyššie územné celky, ako aj iné právnické subjekty 
(napríklad nadácie či občianske združenia). Transformáciou prešli dovtedajšie a vznikli nové 
špecializované múzeá. Okrem prepadu návštevnosti postihli v 90. rokoch múzeá aj reštitúcie, 
ktoré priniesli vracanie nehnuteľností a zbierkových predmetov pôvodným majiteľom. 

Výraznou zmenou prešlo SNM. Ako sme už spomenuli, v rámci SNM pôsobili špecializované 
múzeá zamerané na určitý odbor – k Prírodovednému, Historickému, Archeologickému 
a Etnografickému múzeu v roku 1991 pribudlo aj Hudobné múzeum, ktoré sa vyčlenilo 
zo SNM-Historického múzea. Ďalej sa v rámci SNM vyčlenili špecializované múzeá 
dokumentujúce jednotlivé národnostné menšiny žijúce na území Slovenska (v Bratislave 
sa nachádzajú Múzeum židovskej kultúry, Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Múzeum 
kultúry Maďarov na Slovensku a Múzeum Chorvátov), ako aj tzv. hradné múzeá (napr. 
Múzeum Bojnice, Múzeum Betliar či Múzeum Červený Kameň).10 V súčasnosti tak SNM 
tvorí rozsiahly kolos a konglomerát 18 špecializovaných múzeí na celom Slovensku, z nich 
majú viaceré ďalšie vysunuté expozície.

SNG takisto zasiahli po roku 1989 výrazné zmeny. Galéria síce získala nové priestory 
vo vedľajšej budove Esterházyho paláca, pre nevyhovujúci stav Dedečkovho prestrešenia 
však prišla o časť výstavných priestorov. A napokon v druhom desaťročí tohto storočia sa 
začala komplexná rekonštrukcia budovy Vodných kasární, ktorej ukončenie a sprístupnenie 
pre verejnosť sa neustále posúva.

Múzeum mesta Bratislavy prešlo najvýraznejšou zmenou v rokoch 2008 – 2011, kedy 
prebehla komplexná rekonštrukcia priestorov Starej radnice a priľahlého Apponyiho 
paláca spojených s inštaláciu nových expozícií venovaných dejinám mesta, vinohradníckym 
tradíciám či historickým interiérom (s dôrazom na šľachtický interiér z 18. a meštiansky 
z 18. a 19. storočia). V tomto období uzavrelo expozíciu Múzeum umeleckých remesiel 
i (dočasne) Múzeum Janka Jesenského. na druhej strane ešte v 90. rokoch Bratislava 
znovuobjavila svojho významného rodáka, sochára Arthura Fleischmanna (1896 – 1990), 
ktorému zriadila v spolupráci s Nadáciou A. Fleischmanna v Londýne osobitnú expozíciu 

na Bielej ulici, v priestoroch jeho rodného domu.

Rezortné a podnikové múzeá

Novým trendom v múzejníctve je zakladanie rezortných a podnikových múzeí. Tento 
trend bol zavŕšením ešte uznesenia vlády SSR č. 200/1981 o zabezpečení komplexnej 
dokumentácie obdobia výstavby socializmu v SSR, čo je v podstate dnešnými slovami 
dokumentácia súčasnosti.11

Do 80. rokov siaha vznik Múzea obchodu, keď v roku 1982 v rámci vtedajšieho Ministerstva 
obchodu SSR bolo založené Dokumentačné centrum obchodu.12 Prvú stálu expozíciu 
múzeum sprístupnilo v roku 1990 v Ilave-Klobušiciach. Politické zmeny, hlavne reštitúcie, 
spôsobili jej zánik a presťahovanie expozície do Bratislavy. Múzeum od roku 2006 sídli 
v Podunajských Biskupiciach, v kúrii Linzbothovcov, ktorá bola rekonštruovaná pre potreby 
múzea. V podstreší budovy sa nachádza možno na prvý pohľad malá, ale veľmi zaujímavá 
a pútavá expozícia dokumentujúca históriu obchodu od 2. polovice 19. a začiatku 20. storočia, 
prvej ČSR, prvej SR a obdobie po roku 1945. Návštevníkov iste zaujmú reklamné tabule 
či zariadenie obchodu z 1. polovice 20. storočia. S pohostinskými službami sa návštevníci 
môžu oboznámiť nielen prostredníctvom exponátov, ale i v múzejnom minipivovare. 
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Hoci myšlienka založenia múzea dokumentujúca dejiny vzdelávania na území Slovenska 
siaha ešte do obdobia krátko po vzniku ČSR, špecializované Múzeum školstva a pedagogiky 
vzniklo až v roku 1970, pôvodne ako súčasť Slovenskej pedagogickej knižnice. Napriek 
mnohým snahám sa múzeu dodnes nepodarilo získať právnu subjektivitu, v súčasnosti 
je jeho nadriadeným orgánom Centrum vedecko-technických informácií SR. Múzeum 
zápasilo aj s nedostatkom vhodných priestorov, vrátane výstavných. Napokon v rokoch 
2000 – 2020 múzeum sídlilo v Petržalke, v jednom krídle strednej školy na Hálovej ulici, kde 
malo aj vlastnú expozíciu. V súčasnosti, kedy si múzeum pripomína 50. výročie založenia, 
sídli múzeum v nových priestoroch – budove školy z roku 1926 v Devínskej Novej Vsi, kde 
aktuálne pripravuje sprístupnenie novej expozície.

V 80. rokoch sa formovali aj počiatky dnešného Slovenského olympijského a športového 
múzea. Bolo zriadené v roku 1985 ako účelové zariadenie Slovenského ústredného 
výboru ČSZTV. od 1. januára 2015 je organizačnou zložkou Slovenského olympijského 
výboru.13 Múzeum doteraz nemá stálu expozíciu, ktorá by približovala dejiny športových 
a olympijských tradícií na území Slovenska. Jeden segment – históriu lyžovania – približuje 
expozícia v Kremnici. Múzeum však pripravuje množstvo špecializovaných výstav, s ktorými 
sa môžu návštevníci oboznámiť v jednotlivých slovenských múzeách (aktuálne napríklad 
výstava k 50. výročiu Majstrovstiev sveta v lyžovaní v severských disciplínach z roku 1970 
vo Vysokých Tatrách).

Začiatkom 90. rokov vzniklo Múzeum polície ako špecializované múzeum dokumentujúce 
históriu, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska pred rokom 1989 a činnosť 
Policajného zboru SR v súčasnosti. Čiastočne nadviazalo na Múzeum ZNB, ktoré zaniklo pod 
vplyvom politických zmien v roku 1989. Časť expozície sa venuje kriminalistike, dopravnej 
polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci policajných zborov.14 Múzeum sa vo výraznej 
miere orientuje na školskú mládež, protidrogovú výchovu, na kriminalitu mládeže, výchovu 
k právnemu vedomiu a dopravnú výchovu a disciplínu.

V júni 1999 otvorilo svoje brány pre verejnosť Múzeum dopravy, ktoré je organizačnou 
zložkou Slovenského technického múzea so sídlom v Košiciach. Nachádza sa v budove 
bývalých železničných skladov postavených na začiatku 20. storočia, v tesnej blízkosti 
hlavnej železničnej stanice. Impulzom na jeho založenie bolo 150. výročie spustenia parnej 
železnice na území Slovenska, keď prvý parný rušeň zastal v Bratislave počas svojej cesty 
z Viedne do Pešti 20. augusta 1848. Snahy o založenie múzea však majú hlbšiu tradíciu, keď 
jeho založenie podporovali ešte začiatkom 70. rokov slovenský klub zberateľov historických 
automobilov a motocyklov (dnes Veterán klub Bratislava) a dobrovoľnícke združenie Krúžok 
priateľov železníc. Napokon vzniklo v roku 1983 v Bratislave Múzejno-dokumentačné 
centrum v rámci Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave (od roku 2018 pôsobí ako 
samostatné Železničné múzeum Slovenskej republiky ako organizačná zložka Železníc 
SR). Múzeum dopravy približuje históriu dopravy na území Slovenska – cestnej, koľajovej 
a vodnej, s dôrazom na obdobie moderných dejín od 2. polovice 19. storočia, po budovaní 
železničnej dopravy. Historické automobily z počiatkov rozvoja automobilovej dopravy sú 
prevažne majetkom členov Veterán klubu a sprístupnené pre návštevníkov múzea. od roku 
2013 sa múzeum výraznejšie sústreďuje aj na dokumentáciu vodnej dopravy na Slovensku, 
hlavne na Dunaji, keď získalo do svojich zbierok remorkér Šturec postavený v roku 1937. 
Loď je umiestnená v Zimnom prístave v Bratislave, vďaka finančným príspevkom od štátu, 
občianskych združení a dobrovoľníkov prebieha jeho postupná obnova.15
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Hoci Slovenské plynárenské múzeum spravuje Slovenský plynárenský priemysel, na jeho 
založení má mimoriadnu zásluhu zberateľská činnosť Pavla Hrádka. Bolo založené v roku 
1996 pri príležitosti 140. výročia plynárenstva na Slovensku. V roku 1856 sa v Bratislave začal 
používať svietiplyn na verejné osvetlenie ako v desiatom meste na európskom a americkom 
kontinente. Múzeum nachádza sa v budove plynárne z roku 1936 na Mlynských nivách, 
v blízkosti sídla SPP. Okrem zachovaných dobových priestorov a technického zariadenia 
expozícia prostredníctvom približne 400 exponátov približuje využitie svietiplynu v minulosti 
a súčasné využitie zemného plynu.16 

Ďalším podnikovým múzeom je Vodárenské múzeum, ktoré sídli v technickej pamiatke, 
objekte prvej parnej čerpacej stanice v Bratislave postavenej na konci 19. a rozšírenej 
na začiatku 20. storočia so zachovaným pôvodným zariadením. Sprístupnené bolo v novembri 
2007 pri príležitosti 120. výročia vzniku mestskej vodárne (dnes Bratislavská vodárenská 
spoločnosť). Návštevníci sa tu môžu oboznámiť s kolobehom vody od jej čerpania, výrobu 
a distribúciu pitnej vody, ako aj jej odvedenie a čistenie až po návrat do prírody.17

Privátne múzejné inštitúcie

Výrazným kultúrnym počinom na území dnešnej Bratislavy bolo v roku 2000 otvorenie 
Múzea moderného umenia Danubiana v Čunove, ktoré vzniklo v priestore vodného diela 
na Dunaji. Múzeum vzniklo vďaka iniciatíve slovenského galeristu Vincenta Polakoviča 
a holandského zberateľa a podporovateľa umenia Gerarda H. Meulensteena. Po prvotných 
úvahách umiestniť múzeum v centre mesta sa jeho zakladatelia rozhodli pre netradičné 
riešenie, ktoré výrazným spôsobom prispelo k zatraktívneniu tohto priestoru. Kontrast čírej 
vodnej hladiny, vysokej oblohy a nekonečných brehov hrádze vytvárajú rámec pôsobivej 
architektúry, evokujúcej tvary rímskej galéry uviaznutej na plytčine. Okrem stálej expozície 
sa v múzeu pravidelne pripravujú atraktívne výstavy, vďaka ktorým patrí múzeum k novým 
vyhľadávaným lokalitám Bratislavy.18

Myšlienka predstaviť verejnosti svoje zbierky výtvarného umenia verejnosti viedla 
súkromných majiteľov k založeniu Galérie Nedbalka na Nedbalovej ulici otvorenej v roku 
2012. Je tu vystavených viac ako 500 diel najvýznamnejších slovenských umelcov. Ťažisko 
spočíva na slovenskej maľbe 20. storočia. Prízemie je určené aktuálnym výstavám, na ďalších 
poschodiach sú prezentovaní umelci z prelomu 19. a 20. storočia, cez výtvarnú modernu, 
skupina Mikuláša Galandu po súčasné umenie.19

Hudobné majstrovstvo Jána Cikkera (1911 – 1989) zasa približuje Múzeum Jána Cikkera, 
ktoré vzniklo v roku 2004 rozhodnutím Nadácie Jána Cikkera. Nachádza sa v rodinnej vile 
z obdobia funkcionalizmu vo Fialkovom údolí, kde umelec býval od roku 1967. Múzeum 
uchováva pôvodné priestory majstrovho bytu, pôvodná obývacia izba a jedáleň boli 
upravené na menšiu koncertnú či prednáškovú sieň.20

Milovníci vojenskej histórie si tiež nájdu v Bratislave svoje múzejné expozície. Vďaka 
viacerým občianskym združeniam sa v po roku 1989 opusteným a zanedbaným vojenským 
bunkrom, vybudovaným v druhej polovici 30. rokov v Petržalke na hranici s Rakúskom začala 
venovať opätovná pozornosť. V troch z nich: BS-4 Lány (Múzeum petržalského opevnenia), 
BS-6 Vrba a BS-8 Hřbitov sa nachádzajú múzejné expozície približujúce vojenskú tradíciu 
medzivojnového Československa, resp. obdobie 2. svetovej vojny.21 Okrem samotnej 
expozície v pôsobivých dobových priestoroch sa tu pre návštevníkov organizujú mnohé 
sprievodné podujatia.
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Z predloženého prehľadu múzeí môžeme vidieť, že za obdobie vyše 150-ročnej tradície 
formovania múzejných inštitúcií v Bratislave zapustila múzejná myšlienka hlboké korene. Za 
toto obdobie prešli múzeá a galérie výraznými zmenami, od čisto vedeckej, dokumentačnej 
k prezentačnej, so snahou sa čo najviac priblížiť záujmu verejnosti, resp. osloviť čo 
najširšiu verejnosť a získať ju pre svoju činnosť. Každý či už domáci alebo mimobratislavský 
návštevník si tu nájde múzeum/galériu podľa vlastného záujmu. Výrazný vzrast počtu 
múzeí zaznamenávame po roku 1989, keď sa otvorili výraznejšie možnosti aj na zakladanie 
profesijných inštitúcií, vrátane múzejných. Tento príspevok približuje aktuálny stav 
múzejných inštitúcií, ktorý o nejaký čas môže byť doplnený ďalším zaujímavým múzeum či 
expozíciou. 
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Narodila som sa v ďalekej Dolnej zemi, v malebnom mestečku Szarvas, kde M. R. Štefánik 
istý čas pobudol a tu aj maturoval. Neviem, ako a či vôbec táto okolnosť ovplyvnila môj 
život. Viem len, že Štefánik ako osobnosť ma vždy zaujímal – obdivovala som jeho hlad po 
cestovaní, poznávaní, študovaní a angažovaní sa v prospech iných – národa, spoločnosti, 
rodiny, lásky k domovine, kraju, rodisku. 

Všetko toto driemalo vo mne a hnalo ma v živote stále ďalej.

Ale vráťme sa na začiatok.

Keď moji rodičia v tej Dolnej zemi v Maďarsku po druhej svetovej vojne, tak, ako mnoho 
ďalších, dostali možnosť vrátiť sa k svojim koreňom na Slovensku, neváhali a pridali sa. 
Doviezli to najvzácnejšie – svoje štyri deti. Pravda, územie, kde dostali trvalý pobyt, bolo 
dvojjazyčné. Takže sme sa vlastne naučili ako deti okrem materinskej reči slovenskej i po 
maďarsky. Neskôr som študovala i ďalšie jazyky, čo mi v živote – pri mojej stále nepokojnej 
cestovateľskej vášni - veľmi pomohlo.

Po krásnom detstve v mestečku v cípe južného Slovenska ma štúdium a zamestnanie 
zavialo do väčších miest. Levice, Nitra, Praha, Bratislava... mi dávali rozlet, umožňovali 
študovať, poznávať, porovnávať minulosť, súčasnosť a vštepovať tieto vlastnosti i do sŕdc 
svojich detí či iných ľudí v mojom okolí počas pedagogickej praxe.

Šťastnou zhodou okolností som zakotvila v meste, ktoré ma od detstva priťahovalo. 
V Bratislave.

Prišla som sem žiť a pracovať ku koncu 60-tych rokov a trvalý pobyt tu mám presne 50 
rokov. Polstoročie s Bratislavou!

V tom čase to bola iná Bratislava. Ešte sme chodili na korzo, prechádzali sa po nábreží 
a zase späť pod Michalskú bránu, ešte stáli rôzne domčeky, krámiky, búralo sa a stavalo. 
Premávali električky so sprievodcami, na námestí SNP stálo kino vedľa kina,  Petržalka 
bola plná marhuľových sadov - bola to dedina so všetkým, čo k tomu patrí. Počúvali sme 
tranzistorové rádiá, kúpali sme sa pri Dunaji na kúpalisku Lido, z jedného brehu Dunaja 
na druhý premával Propeler. Po Starom moste sme prešli peši do lunaparku, kde to žilo 
atrakciami a detským džavotom. V Sade Janka Kráľa – prvom verejnom parku v strednej 
Európe, ktorý vznikol v roku 1775 zásluhou panovníčky Márie Terézie, sme si príjemne 
posedeli v cukrárni a počúvali promenádne koncerty. Tie - už vtedy krásne cudzokrajné stromy 

Mgr. Judita Mrázová

M o j e  P o l S T o R o č I e  S  B R aT I S l a v o U
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- tam stoja majestátne dodnes. Chodili sme do Divadla hudby a poézie na Laurinskej, do 
kúpeľov Grossling, nakupovali sme v obchodnom dome Dunaj, Kamzík, neskôr Prior.

V ruchu každodenných starostí , povinností v rodine, domácnosti, pri výchove detí i pri 
zaujímavej práci s deťmi a mládežou, sa modernizáciou menila i moja Bratislava. Rástla 
do hĺbky, šírky, rozpínala svoje krídla na všetky strany. na pravom brehu Dunaja vyrástlo 
sídlisko Petržalka, ktoré patrí medzi jedno z najväčších sídlisk v  strednej Európe. Prežívala 
som tu choroby svojich detí i choroby sídliska – veď chodníky okolo panelákov sme mali 
až po štyroch rokoch po nasťahovaní... Dnes na túto časť Bratislavy nedám dopustiť. Je tu 
všetko, čo k príjemnému životu v meste človek potrebuje.

Do centra mesta plného kultúrno-historických pamiatok, nádherných stavieb, palácov 
- cenných svedkov premien, prichádza denne veľa návštevníkov z domova i zo zahraničia. 
Pulzuje tu veľkomestský život a v ňom je nemenná iba nádherná rieka Dunaj. Plávajú po nej 
romantické, exkluzívne lode, ktoré privážajú do našej krásavice na Dunaji turistov z celého 
sveta. Obdivujú našich päť mostov - najmä unikátny a pre Bratislavu veľmi príznakový - Most 
SNP s kaviarňou UFO, odkiaľ je nádherný výhľad na Staré Mesto, Malé Karpaty i rakúsku 
stranu. Voda vo svojom koryte si plynie svojím tempom. Rada sa prechádzam po nábreží, 
sledujem prúd vody a spomínam...

Po rokoch strávených v produktívnom veku v zamestnaní som sa stala jednou z tých, ktorí 
sa i v poproduktívnych rokoch chcú naďalej vzdelávať, poznávať nepoznané, žiť a stretávať 
sa v kruhu seberovných. Zapísala som sa na Univerzitu tretieho veku pri UK v Bratislave. 
Lákali ma odbory, s ktorými som sa stretávala okrajovo alebo boli pre mňa malou neznámou.

Jedným z najzaujímavejších odborov, v ktorých som ako poslucháčka študovala, bol 
študijný odbor Dejiny a pamiatky Bratislavy. Tu som si prišla na svoje. Trojročný odbor 
lektori vo svojich prednáškach zapĺňali teóriou od osídlenia územia až po súčasný prudký 
rozmach. A v praxi nás previedli po meste a rozprávali, ako vznikli paláce, kto a kedy ich 
staval, ako sa tu žilo kedysi a na akú oblasť sa zameriavajú či využívajú dnes. Každá socha, 
priečelie, erby, vstupná brána... každý chrám, kostol, kaviareň či ulica má svoju históriu. Ako 
len zaujímavo vedela o tom všetkom rozprávať Dr. Sopušková, Dr. Oriško, úžasná etnografka 
Doc. Hlôšková!

Je veľmi potešiteľné, že tento odbor je stále vyhľadávaný a obsadzovaný poslucháčmi 
UTV najviac.

No nielen vzdelávacia, ale i spoločenská funkcia UTV je nesporne prínosom k činorodému 
prežívaniu seniorského veku. Tomuto cieľu slúži náš klub, ktorý v októbri 2019 oslávil 20. 
výročie svojho založenia. Som aktívnou členkou výboru klubu: vediem kroniku, každoročne 
prispievam a zostavujem spolu s redakčnou radou bulletin, spoluorganizujem kultúrno-
spoločenské podujatia, návštevy divadiel či koncertov, moderujem besedy a stretnutia.

Takýchto empatických altruistov je vo výbore, ktorý v súčasnosti vedie predseda Ing. Ján 
Hrouzek, CsC, i  medzi členskou základňou veľa. 

V priebehu dvadsaťročnej histórie klubu sme mali každoročne tristo až tristopäťdesiat 
členov. Aby naše podujatia boli čo najzaujímavejšie a najpestrejšie, pretransformovali sme 
klub na občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Aj 
preto, aby sme mohli byť príjemcami 2 % z daní, mať členské príspevky a prijímať sponzorské 
dary. Aj týmto spôsobom zabezpečujeme program pre členov klubu. 
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Významnou súčasťou podujatí klubu sú vychádzky po Bratislave, ktoré sme nazvali 
„Poznaj svoje mesto.“ Poslucháčkou UTV je i pani Edita Kiššová, odborná sprievodkyňa 
cestovného ruchu. Začíname zvyčajne pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí, pokračujeme 
Hviezdoslavovým námestím ku krásnemu Primaciálnemu palácu, obdivujeme budovy 
v centre mesta, ktoré odrážajú architektonické skvosty z obdobia renesancie, baroka, 
rokoka. Absolvovali sme vychádzky i známym Prešporáčikom so zastávkou pri Bratislavskom 
hrade, kde sme si veľa povedali o nástupe Habsburgovcov na Uhorský trón, o histórii 
hradu, o časoch jeho vyhorenia. Navštívili sme hrad Devín pod masívom Devínskej Kobyly, 
Ondrejský, židovský i evanjelický cintorín, synagógu, Mauzóleum Chatama Sofera, Gerulatu 
- Rusovce, neďaleké rakúske Carnuntum, Františkánsky kostol, Dóm sv. Martina... Pri 
prezidentskom paláci sme sledovali výmenu stráží a obdivovali jeden z najkrajších palácov 
v Bratislave. Tento rokokový palác dal postaviť v roku 1760 gróf Anton Grasalkovič, advokát, 
neskôr radca cisárovnej Márie Terézie. Celkom neďaleko je barokový palác z roku 1614 
na Námestí slobody, v ktorom je dnes sídlo Úradu vlády SR.

Bratislava sama osebe je bohatá na históriu. V priebehu stáročí menila svoju tvár. Je 
krásna v každom ročnom období. Ak si pamätáme jej podobu spred päťdesiatich rokov, 
prepadnú nás často nostalgické spomienky, ba priam „ spomienkový optimizmus.“ Niektoré 
premeny totiž bolia. Napr. pád PKO s ktorým sa spája aj moja mladosť.

Obraz mesta i jeho spoločenský život vždy ovplyvňujú ľudia. V našom meste vyrástlo, 
študovalo, pôsobilo a spája sa s ním veľa zaujímavých osobností, ktoré sa stali známymi po 
celom svete. V oblasti umenia, kultúry, techniky, vojenstva, spoločnosti. Napríklad Johan 
Nepomuk Hummel, Dynastia Dohnányiovcov, operná diva Edita Grúberová, operný spevák 
Peter Dvorský, hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, 
Ferenc Liszt, knieža Albert Sasko- Tešínsky, Arcivojvoda František Ferdinand, Manderla 
- staviteľ prvého výškového domu v Bratislave. Nemožno nespomenúť literátov ako Ján 
Smrek, Jozef Gregor Tajovský, celú generáciu štúrovcov i samotného Ľudovíta Štúra, 
skladateľov Jána Cikkera, Eugena Suchoňa... Mnohí majú v našom meste sochy, ich mená 
nesú ulice, námestia. 

V Bratislave prežívam pestrý bohatý život plný zážitkov, nezabudnuteľných chvíľ 
v divadlách, kinách, na koncertoch, v rušných uliciach, pri poznávaní histórie i zaujímavých 
ľudí. Som životu vďačná, že môžem byť súčasťou pulzu nášho hlavného mesta. 

Zo všetkých ciest, zájazdov, exkurzií a dovoleniek v zahraničí je môj návrat spojený 
s hrejivým pocitom: Som doma. Doma na Slovensku. Doma v Bratislave. Doma v tom 
neveľkom domčeku na juhu Slovenska, v ktorom som vyrástla.... Proste... doma.
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Moje prvé spomienky sú spojené s ojedinelými návštevami v Bratislave, navštevovali 
sme tetu, ktorá ležala na onkológii na Heydukovej ulici. Zastavili sme sa aj u maminej tety – 
Rozálii Leškovej, ktorá bývala na Radlinského ulici vedľa hasičov.

V roku 1969 som bola prijatá na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislave a dostala som pozvanie na brigádu, aby som dostala internát. 

Bývali sme v Mlynskej doline, vtedy boli postavené len bloky A a B, tam sme bývali. 
Čistili sme radiátory a priestory budúcej kuchyne a jedálne – priestory, kde sa teraz 

nachádza Univerzitné pastoračné centrum. Vo vstupnej hale vtedy dokončoval mozaiku Juraj 
Krén ( na jeseň zomrel) a pomáhali mu študenti. Pamätám sa len na jedno meno Dušan Nágel 
– terajší akademický maliar, ilustrátor a hral nejaký čas v Radošinskom naivnom divadle. 
Naša fakulta mala dekanát na Moskovskej ulici, kde ešte sídlili katedry botaniky a zoológie. 
Herbár sme mali na Révovej ulici (sídli tam doteraz). na základy poľnohospodárstva sme 
chodili do budovy Univerzity – učil nás staručký prof. Petrov – pôvodom Rus, ktorý nám 
hovoril, že zažil ešte cárske časy – pamätal si na nejakú návštevu cára v ich škole. Potom 
sa sťahoval z univerzitnej budovy na Šmeralovu ( v priestore dnešného najvyššieho súdu), 
kde sídlila katedra chémie a bola tam telocvičňa). Sťahovali sme knihy, ktoré sme nanosili 
do výťahu a keďže som mala najnižšiu váhu šupli ma do výťahu, aby som stlačila gombík 
na prízemie. Výťah sme ale preťažili, takže som nevedela otvoriť dvere a spolužiaci museli 
zháňať údržbárov, aby ma odtiaľ vyslobodili. 

Geografiu sme mali na Rajskej ulici – pri vtedajšom Priore, ale napr. meteorológiu sme 
mali na Trnavskom mýte, prednášky z astronómie s prof. Plesníkom na Lafranconi Takže 
sme veľa cestovali, jedno cviko končilo na Trnavskom mýte a zároveň nám začínalo napr. 
na Révovej. Boli to úžasné dobrodružstvá. Najviac si spomínam na cestovanie električkou 
č.5, bola ešte s plošinou a sprievodcom... Keď sme išli okolo Univerzitnej budovy tak 
v zákrute zatáčala a ako bolo v BA zvykom, vyskakovali alebo naskakovali sme z nej, keď 
v zákrute spomalila. 

Keďže som začínal v roku 1969, ešte bolo trochu voľnej atmosféry – stihla som vstúpiť 
do Zväzu vysokoškolákov Slovenska (zostala mi aspoň legitimácia), lebo vzápätí ho zrušili. 
Nemali sme v študijnom programe žiadne povinné ideologické predmety, ale neskôr 
nám ich vsunuli, takže sme ich do konca štúdia museli absolvovať. Našťastie sme nemali 
z toho štátnice, to pribudlo až neskôr. Ale nebolo to tak prepracované a zabehnuté, ako 

Beáta Miklošová

M O J A  B R AT I S L A V A
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neskôr v čase normalizácie. Pamätám že Dejiny MRH nás prišiel taký mladý asistent skúšať 
na internát Horskom parku. V prvom ročníku sme napr. mali logiku, ktorú už ďalší rok zrušili. 
Z fakulty muselo odísť viacero učiteľov, bohužiaľ, tým, že som bola v prvom ročníku som ich 
nepoznala. 

Počas štúdia som bývala v 1. ročníku na Suvoráku (dnešná Dobrovičova ulica)- na izbe 
nás bolo 6 a mali sme poschodové postele, v 2. ročníku na Novom Horskom – ten bol vtedy 
dievčenský internát a horný internát bol chlapčenský a tam bola aj jedáleň. Populárne bolo 
vysielanie internátneho rozhlasu, kde sa hrali pesničky na želanie a posielali rôzne odkazy. 
Fungovali návštevné hodiny a vrátnice, ale niekedy sa dalo vrátnikov podplatiť. Posledné 
3 roky som bývala v Mlynskej doline, kde bolo asi v tom čase najmodernejšie bývanie. 
Bývala som na druhom poschodí pri UNIC klube, kde sa konali rôzne akcie, diskotéky so 
živou hudbou, a bol tam raz aj na chvíľu Karel Gott – mal v BA nejaké vystúpenie, tak sa 
na chvíľu zastavil pozdraviť študentov. Potom zmizol na nejakú súkromnú párty) Keďže sme 
bývali vedľa – po akciách sme tam upratovali. Tak som si zarobila nejaké korunky a spolu so 
štipendiom som si žila celkom dobre. Dokonca som si založila cestovnú vkladnú knižku, tak 
som finančne odbremenila rodičov. 

V tom čase stál stravný lístok 2,60 Kčs, električenka sa dala kúpiť na konkrétne trate 
a myslím, že to stálo okolo 5 Kčs a celosieťová ak si dobre pamätám asi 45 Kčs. Ubytovanie 
stálo podľa toho, kde Ste bývali a v Mlynskej doline okolo 30 Kčs na mesiac. V poslednom 
ročníku práve začali odovzdávať atriáky, ktoré dostala Vysoká škola technická, čo prinieslo 
veľké oživenie medzi študentkami v Mlynskej doline. Doteraz premávajúca 39 do Mlynskej 
doliny bola vždy beznádejne plná. Vtedy ešte jazdila cez tunel a po Obchodnej ulici. Cesta 
cez Mlynskú dolinu bola úzka, skôr prašná. V zákrute pri odbočke do doliny bola populárna 
študentská krčma Slovák. V roku 1973 už začali otvárať Prírodovedeckú fakultu v dnešných 
priestoroch, tak sme využívali skratku do školy cez cintorín v Slávičom údolí, čo urobilo 
z cintorína skoro korzo a ozývali sa hlasy ľudí proti tomuto prechádzaniu študentov cez 
cintorín. Samozrejme oprávnene, čo sme vtedy ako študenti nevnímali. Po ukončení štúdia 
som odišla z Bratislavy, aby som sa sem po 13 rokoch vrátila natrvalo. Bratislavu milujem 
a prirástla mi k srdcu. 
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M ô j  M a lý  K ú S o K  D U N a j a

PhDr. Katarína grunwald, M. a.

Keď som bola pred niekoľkými rokmi v Donaueschingene na liečení, jedného dňa som sa 
vybrala na prechádzku do kniežacej palácovej záhrady. Bola som ohromená a takmer bez 
slov, keď som sa zrazu ocitla pri umeleckom lemovaní prameňa Dunaja, ktorý sa nachádza 
v parku medzi mestským parkom a mestským kostolom. Dunaj pramení pri Martinskapelle 
v divokej a osamelej oblasti Schwarzwaldu. na začiatku sa nazýva Brege, v Donaueschingene 
sa napája na Brigach a vzniká Dunaj. A odtiaľ ho čaká dlhá cesta, cez 10 krajín európskeho 
kontinentu a 2840 km, kým sa vleje do Čierneho mora. Aké šťastie pre nás, že sa z jeho 
prítomnosti môžeme tešiť aj v Bratislave.

Bratislava, moje rodné mesto, sa spája s riekou Dunaj. Zavriem oči a nechám sa unášať 
vo svojich myšlienkach ďaleko, veľmi ďaleko do detstva, kde sme ako deti stáli na brehu 
Dunaja a čakali, kým nás propelerka odvezie na opačný breh Dunaja, do Petržalky. V lete 
tam bol lunapark, predávali cukrovú vatu, z ktorej sme boli všetci ulepení. Z druhej strany 
Starého mosta bolo kúpalisko Lido, dunajská voda bola čistejšia a my sme sa mohli v nej 
vyšantiť. Boli sme deti a boli sme šťastní. 

Keď sme boli starší, občas sme prešli cez Starý most, zastavili sme sa v strede mosta 
a pozreli sa na dominantu mesta, Bratislavský hrad, a sledovali vlny vzniknuté z brázdiacich 
lodí a snívali o tom, že raz budeme na jednej z nich, čo by nás odviezla do ďalekého sveta. 
Ďaleký svet sa mi zdal rovnako záhadný ako hlboká, čierna voda Dunaja, na ktorú som sa 
dívala.

Prechádzky popri Dunaji boli a stále sú veľmi pekné. Veľakrát som prešla pešo od Starého 
mosta, popri Univerzite Komenského, Mestského múzea, galérie až po PKO. Alebo na druhej 
strane Dunaja v Petržalke, popri divadle Aréna, kaviarňach a reštaurácii Leberfinger. 
Ak budete pokračovať v prechádzke pri Dunaji, uvidíte rybárov alebo ľudí, ktorí si chcú 
oddýchnuť alebo zašportovať v krásnej dunajskej prírode.

Večer, keď sa zotmie, môžete vidieť svetlá na ukotvených lodiach, ktoré sa odrážajú 
vo vode a poskytujú zvláštny pocit šťastia. Niektoré lode slúžia ako malé divadelné pódiá 
alebo tanečné sály, niektoré sa používajú ako výletné lode pre turistov alebo ako obchodný 
transportér medzi podunajskými krajinami. Hranica je otvorená, rovnako ako dopravné 
pruhy. V dnešnej dobe nie je problém ísť do Budapešti alebo Viedne popri zrúcanine hradu 
Devín, ktorý bol osídlený už za čias Keltov a Veľkomoravskej ríše. na oboch stranách Dunaja 
sa nachádzajú moderné kancelárske budovy a obchodné centrá. Stavajú sa viac hviezdičkové 
hotely, ktoré môžu hosťom, ktorí chcú obdivovať krásy mesta na Dunaji, ponúknuť všetok 
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luxus. Dva brehy Dunaja spája päť mostov. Možnostiam a slobode už nič nestojí v ceste. Až 
žiaľ na stromy, ktoré sa musia vyrúbať a obrábané zelene, ktoré musia tejto moderne urobiť 
priestor. Tieto zmeny majú veľký vplyv na biodiverzitu, pričom sa zabúda na jednoduchú 
otázku, dokedy nám budú zelené pľúca okolo Dunaja schopné dodávať kyslík? Kedy konečne 
pochopíme, aké dôležité sú lesy a parky v mestách a mestských aglomeráciách?

A tak kráčam ďalej, dýcham čerstvý vánok, fúkajúci od vody a znova a znova sa zastavujem, 
aby som sledovala lode, ktoré pomaly miznú za horizontom. Je preto prirodzené vymýšľať 
si príbehy, hľadať legendy a uvedomovať si vplyv takej mocnej rieky. Rieka, ktorá sa 
zapísala do histórie, ovplyvňovala ľudské životy, zúčastňovala sa na obchode, vojnách, ale 
aj na športe a kultúre. Rieka, ktorá spája národy a ktorú nedokázalo zničiť žiadne politické 
dianie.

Z otázky, aký je život tam v ďalekom svete, sa stala pre mňa realita. Vydala som sa 
legálnou cestou do Nemecka, kde som prežila 36 rokov. Porodila som dve, dnes už dospelé 
deti, ktoré žijú v Nemecku. V Mníchove som študovala na Ludwig Maximilián Univerzite, 
neskôr som pracovala v IT oblasti.

Tým, že som bola v Nemecku legálne, keď to bolo časovo možné, cestovala som za 
rodinou do Bratislavy. A práve preto som nikdy nestratila puto k tomuto mestu, mestu 
plnom histórie, temných uličiek a miest, kde som prežila svoju mladosť. Bývali sme pod 
Slavínom, čo ma inšpirovalo chodiť na prechádzky po okolí, na Kalváriu alebo na hrad. 
Milujem pohľad z hradu na panorámu Dunaja a na mosty, ktoré lemujú brehy rieky. 

Pri mojich návštevách som mala príležitosť navštevovať kultúrne podujatia, diskutovať 
s umelcami o ich situácii ako aj sledovať a porovnávať život na Slovensku a v Nemecku. 
Pozorovala som, ako sa krajina pozitívne vyvíja, ale ako sa mení aj prístup ľudí medzi sebou. 

Vyrastala som v umeleckej rodine. Moja mama bola sólistka opery SND, otec univerzitný 
profesor, doktor hudobných vied. Už od útleho detstva som vyrastala v umelecko-
intelektuálnom prostredí, ktorého vplyv ma sprevádza mojou celoživotnou cestou. 
Pamätám sa na stretnutia umelcov u nás doma, na ich rozhovory o divadle, knihách atď. 
Práve vplyvom vtedajšej politickej situácie sme sa stretávali doma, kde sa preberalo dianie 
na kultúrnej a politickej scéne. 

Už ako malá som chodievala každú nedeľu do divadla, na balet, operu. Hlavne, keď 
spievala moja mama. Vraveli mi, že raz, keď mama spievala Madame Butterfly ma ako 
malé dievčatko slušne vyviedli z divadla, pretože keď Butterfly urobí hara-kiri, začala som 
hlasno plakať, že teraz už nemám mamičku. Spomienok by bolo veľa, na obdobie mladosti 
až do dospelosti a môjho vycestovania do Nemecka. 

Pamätám sa aj na dobu, keď sme stáli v rade vlastne na všetko. Alebo keď sa nám podarilo 
zohnať niečo ´´pod pultom´´. Jedného dňa počas mojej návštevy som bola so sestrou 
na nákupe v mäsiarstve. Prišla som na rad a predavačka mi dávala mastné a nepekné mäso. 
Ohradila som sa, no odpoveď predavačky znela: ´´Nepáči sa vám, ďalší´´. Ešte šťastie, že 
za mnou stála moja sestra, ktorá mohla pre nás urobiť nákup. A ktorá sa od srdca musela 
zasmiať z danej scény. Spomínam si na časy, keď som každú návštevu mala auto plné ovocia 
a iných potravín, alebo toaletného papiera. Všetky tieto detaily patria do spomienok 
o mojom živote v Bratislave.

Žiaľ väčšinou nemám dobré spomienky na hraničný prechod. Odhliadnuc od doby čakania 
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a prehliadky auta ma zarážal a až urážal spôsob jednania colníkov s cestujúcimi. Chápem, 
že pracovať na colnici, vidieť, ako ľudia dennodenne odchádzajú do krajiny, do ktorej oni 
z príčiny ich povolania nemohli, reagovali ako reagovali. Našťastie, časy sa zmenili a dnes 
majú všetci možnosť vycestovať do vytúženej destinácie. Ani ja nie som výnimkou, s tým 
rozdielom, že mne bola daná možnosť cestovať podľa chuti celý môj doterajší život. Pochodila 
som veľký kus sveta, ale moja srdcovka vždy bola, je a bude – moja rodná Bratislava. Po 36 
rokov môjho druhého domova, Mníchova, kde som mala spokojný život, vrátila som sa 
domov, kde chcem prežiť jeseň môjho života. 

Po návrate do Bratislavy som sa dozvedela o Univerzite tretieho veku. Mala som šťastie, 
že po podaní prihlášky som bola bez dvojročného čakania, čo je bežná doba čakania, prijatá 
do prvého všeobecného ročníka. V ten rok v máji zomrela moja mamička, takže návštevy 
prednášok na UTV mi spestrili môj vtedajší program. UTV pri UK v Bratislave mi dala a dáva 
možnosť navštevovať prednášky podľa môjho záujmu, ako napr. Muzeológia, Divadlo 
a hudba v premenách času a momentálne Dejiny výtvarnej výchovy. Lektori sú odborne 
vysoko fundovaní, čo sa odráža na vysokej úrovni prednášok. 

Navštevovala som aj kurz anglickej konverzácie. Jedného dňa tam prišla vtedajšia 
riaditeľka UTV, Dr. Hrapková, ktorá hľadala dobrovoľníkov-študentov hovoriacich po anglicky 
a eventuálne aj po nemecky zúčastniť sa európskeho projektu EFOSEC. UTV CĎV UK je 
členom EFOS, Európskej Federácii Starších študentov na Univerzitách, na ktorej prebiehal 
menovaný projekt. Tak som sa stala členom EFOS, kde som už medzičasom niekoľko rokov 
generálnou sekretárkou. Cieľom EFOS je ochrana záujmov starších študentov na univerzitách 
v Európe. EFOS je aj členom Výboru pre starnutie pri OSN vo Viedni. Zástupcami EFOS pri 
OSN vo Viedni je Dr. Nadežda Hrapková a ja, Dr. Katarína Grunwald. 

A tak namiesto dôchodcovského života v Mníchove mi Bratislava a UTV dali ďalšiu šancu 
na aktívny život plný nových poznatkov, vedomostí a zážitkov, na pocit uspokojenia, že 
sme našou prácou dali do povedomia verejných činiteľov problematiku seniorov nie ako 
margalizovaných, ale ako plnohodnotných občanov spoločnosti. 

A ako sa hovorí, v správnom čase som bola na správnom mieste. Ja som sa tejto šanci 
chytila a ďakujem osudu, že sa to odohráva práve v mojom rodnom meste v Bratislave. 
Zatiaľ tieto aktivity nie sú spomienky, je to realita, ktorá sa raz stane spomienkou. Krásnou, 
živou, ktorá navždy ostane súčasťou mňa a môjho života.
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Madame Butterfly (súkromný archív autorky)

Bratislavské lido (súkromný archív autorky)
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 Som Bratislavčan. Nielen preto, že som sa tu pred vyše sedemdesiatimi rokmi narodil a že 
tu celý život so svojou rodinou žijem (takých nás tu je ešte stále dosť) ale najmä preto, že 
voči Bratislave pociťujem osobitnú, pomerne tažko opísateľnú náklonnosť. Páčia sa mi Tatry, 
Liptov a vlastne celé Slovensko, ale aj Praha a ďalšie české historické mestá, Viedeň so svojou 
gracióznosťou a nakoniec všetky prírodne krásne a architektonicky a historicky zaujímavé 
miesta na celom svete. Ale Bratislavu mám jednoducho rád.

 Neraz si spomeniem ako nadšene som každoročne odchádzal na prázdniny k starým 
rodičom na Liptov za novými skúsenosťami, poznatkami ale aj hrami, ktoré sa v nadväznosti 
na tamojšiu prírodu a miestne zvyklosti a pomery dosť odlišovali od tých našich bratislavských. 
Nezabudnuteľným však pre mňa ostáva šťastný pocit, keď som z vlaku cestou späť zahliadol 
tenkú vežičku starého televízneho vysielača na Kamzíku ako prvého znaku, že som znova 
v Bratislave. Ten pocit sa ešte umocnil prvým nádychom pri vystupovaní z vlaku, v ktorom 
som zacítil typický bratislavský odór. Áno, tu som doma.

 Samozrejme, že celé prázdniny som neminul na hôrne hry a filtrovanie pľúc čistým 
liptovským vzduchom. Bratislava totiž skýtala taktiež množstvo zábavy pre všetky detské 
a mládežnícke kategórie. Aj keď sa priestor medzi Račianskym mýtom a Krížnou (predtým 
Steinerovou a predtým Krížnou) ulicou nemusel zdať ideálny pre zdravý a bezpečný vývin 
mladej generácie, opak bol pravdou. Koncom päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia 
totiž Bratislava skutočne takmer končila na úrovni Račianskeho mýta, Šancovej (predtým 
Malinovského a ešte predtým znova Šancovej) ulice a Trnavského mýta. V tomto priestore 
sa však nachádzal aj blok starších domov Unitas, postavený v dvadsiatych rokoch 20-teho 
storočia. Tesne za nimi boli v období druhej svetovej vojny vybudované pomerne rozsiahle 
betónové protilietadlové kryty. Tie boli pre nás so svojimi prielezmi, tunelmi, šachtami 
a rebríkmi úplným eldorádom rôznych hier približne do roku 1955. Keď bol celý komplex 
zlikvidovaný ostali sme na chvíľu bez obľúbenej adrenalínovej zábavy. To však netrvalo dlho, 
pretože susediaca továreň BEZ (Bratislavské elektrotechnické závody) využili jamy po krytoch 
na vybudovanie protipožiarnych nádrží, ktoré mali zhodou okolností presne rozmery 25 
metrového plaveckého bazéna a navyše sa našiel priestor aj pre menší detský bazén. Neboli 
tam síce sprvoti žiadne šatne ani sociálne zariadenia, ale ani „unitasárom“ ani nám, čo sme to 
mali cez ulicu to vôbec nechýbalo, najmä keď bol vstup z týchto dôvodov voľný. Celý areál mal 
na starosti jeden pán, ktorý svojimi organizačnými schopnosťami dokázal vždy zaktivizovať 
dostatok pracovitých rúk pri výmene vody v bazénoch, ich čistení, chlórovaní a celkovej 
údržbe ich okolia. Deti, mládež ale aj dospelí z blízkeho okolia mali o letnú zábavu postarané. 

jUDr. vladimír Boroviak

S o M  B R aT I S l a v č a N
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Dá sa povedať, že jedna generácia počas existencie tohto zariadenia (cca 10 rokov) mala 
zabezpečený nadštandardný plavecký výcvik vrátane ďalších športových aktivít (volejbal, 
minifutbal, badminton...). Nikdy, čo ja viem tam nenastal žiadny vážnejší úraz ani nevznikla 
žiadna epidémia. Prišiel však čas, kedy pán správca musel odísťdo dôchodku, jeho náhradník 
sa nenašiel, navyše hygienik poukázal na chýbajúce hygienické zariadenia a aj voda sa začala 
z dôvodu prasklín strácať a bla, bla, bla... bazén sa nenapustil, priestor sa uzavrel a roprávky 
bol koniec. Viac sa tam už nikto neokúpal. Škoda!

Keďže ročné obdobia nikto nezrušil a letá s prázdninami sa pravidelne opakovali, museli 
sme hľadať v blízkom aj širšom okolí iné vodné plochy vhodné na ochranu pred uškvarením 
sa na asfalte pod bratislavským pražiacim slnkom. Kúpalisko Tehelné pole malo pre nás jedinú 
adrenalínovú atrakciu v podobe desať metrovej skokanskej veže. Problém bol, že v tom čase 
to bolo jediné oficiálne povolené kúpalisko v Bratislave a v teplých letných dňoch praskalo vo 
švíkoch pod náporom vodomilných Bratislavčanov. Chcem tým povedať, že pohyb v bazénoch 
sa dal porovnať skôr s pobytom v mestskej hromadnej doprave v čase rannej špičky než s našimi 
pôvodnými rekreačnými vodnými aktivitami v našom obľúbenom bazéniku v Unitase. Skúšali 
sme aj Kuchajdu, od ktorej nás však odradili reči agentúry JPP („Jedna pani povedala“), že vraj 
tamojšia voda je nakazená priesakmi z kanalizácie a blízkych chemických závodov. Konečným 
riešením trávenia voľného času pri vode sa tak na dlhé roky a prakticky až doteraz stali Zlaté 
piesky na východnom konci Bratislavy.

Isteže celé leto nebolo vždy iba slnečné a teplé. V takom prípade prichádzali na rad 
nekonečné minifutbalové turnaje na vnútornom dvore alebo priamo na bočných uliciach, po 
ktorých prechádzali autá iba sporadicky. na dvore tvorili futbalové brány smetné nádoby, tzv. 
„miskýble“ a na ulici bolo výhodnejšie na bránkové tyče použiť ubyčajné dve tehly, ktoré pri 
prechádzaní auta nebolo potrebné oni odkladať z cesty. Stačilo sa iba uhnúť na kraj cesty a keď 
auto prešlo, pokračovalo sa v hre ďalej. Veľké zápasy dohodnuté so spolužiakmi z okolitých 
ulíc sa hrávali na väčších priestoroch napr. na Sokolskej lúke (dnes tam stojí nákupné stredisko 
Centrál), na Firšnáli (Nám. slobody) alebo v záhrade pionierskeho paláca (dnes prezidentský 
palác)

V zimnom období sa futbalová lopta vymenila za menšiu tenisovú loptičku, do rúk sa 
vzali hokejky a futbal sa na rovnakom ihrisku/ulici zmenil na hokejbal. Keď sa zima vydarila, 
teda keď primrzlo, kurič Ivánek (tak ho všetci prezývali) za niekoľko večerov polievania dvora 
vyrobil na našu veľkú radosťcelkom slušné klzisko, na ktoré sme chodili obutí v korčuliach 
priamo z bytu. Táto prax sa realizovala na všetkých dvoroch v okolí a možno povedať, že vďaka 
nej napr. v našom dome nebolo dieťa, ktoré by nevedelo stáť na korčuliach. Keď sa oteplilo 
a ľad sa roztopil pokračovali sme v pravidelnom korčuľovaí na zimnom štadióne (teraz ZŠ O. 
Nepelu), ktorý bol v tom čase jedinou umelou ľadovou plochou v Bratislave. Podotýkam, že 
v tom čase, teda v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch kolieskové inline korčule ešte nikto 
nepoznal, takže kočulovanie bol výlučne zimný šport. Zimný štadión však okrem športového 
zariadenia plnil aj funkciu spoločenskú. V zimnom období totiž nahrádzal v lete obľúbené 
bratislavské korzo, kde sa stretávala, zoznamovala a zabávala veľká časť mládeže. Takže 
v lete na korze a v zime na „zimáku“ mladý človek vždy stretol niekoho známeho a nuda bol 
neznámy pojem.

Keď napadol sneh, každý briežok sa stal sánkarskou dráhou. Sánkovalo sa na Firšnáli ale aj 
priamo na uliciach, ktoré boli na tento účel dopravnou značkou vyčlené, napr. Smrečianska ul. 
Za tunelom na Kolibu bola známa lúka „Papajka“ na ktorej sa to sankármi len tak hemžilo. Cez 
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zimné prázdniny alebo nedeľu (víkendy ešte neboli) sa za dobrou sánkovačkou oplatilo ísť až 
na Cvičnú lúku poblíž Kamzíka. Lyžiarskym disciplínam sa v Bratislave vzhľadom na snehové 
podmienky moc nedarilo, zato spomenuté korčuľovanie, hokej a sánkovanie našu kondíciu 
udržiavalo na podstatne vyššej úrovni ako je to u dnešnej mládeže.

Určite tu treba povedať, že celá naša mladosť nespočívala iba v činnostiach vyššie 
uvedených. Skôr by som ich označil za okrajové alebo doplnkové popri školských a študijných 
povinnostiach ale aj záujmovým mimoškolským aktivitám. Ale kto rád spomína na to, že sa 
musel naviac učiť cudzie jazyky, cvičiť hru na hudobný nástroj alebo sa potiť v športových 
kluboch.

V doterajšom texte som vymenoval zopár letných aj zimných spoločných aktivít, ktorých 
sme sa na jednom spoločnom dvore ako deti a neskôr aj stredoškoláci zúčastňovali v rámci 
svojho voľného času. Nezainteresovaný čitateľ by o týchto príbehoch mohol povedať že nie 
sú ničím zvláštne ani mimoriadne a že obdobné spomienky má určite mnoho iných ľudí. 
Určite áno. Ale až zverejnený obsah týchto mojich konkrétnych spomienok objasňuje význam 
slovného spojenia „...ťažko opísateľná náklonnosť voči Bratislave...“ uvedenom v prvom 
odseku. 

Vždy, keď stretnem niektorého z priateľov, ktorí uvedené skutočnosti prežívali so mnou, 
zaspomíname si na niektoré z nich a na záverečnú otázku „ako sa nám žilo v Bratislave?“ 
máme spoločnú jednoznačnú odpoveď: Dobre!
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Kto by nepoznal Kapitulskú ulicu v Bratislave. V centre historického jadra, opradenú 
bohatou históriou.

Dlhý čas, nielen v socializme, bola dosť zanedbávaná, ošarpaná, s chátrajúcimi domami 
a padajúcou omietkou. Taký bol žiaľ, prvý dojem, kto prešiel touto ulicou. Až po bližšom 
pozorovaní sa dalo zistiť aké sú tu významné miesta a budovy.

Mala som to šťastie bývať 9 rokov na tejto ulici. Hoci tam bolo veľa viditeľných nedostatkov, 
nesťažovala som si. Z bytu na prvom poschodí bol vďačný výhľad na Bratislavský hrad, 
a z protiľahlej strany domu výhľad na Klariskú vežu v gotickom slohu. A ten vzácny kľud, 
ticho, bol pre rušné mesto priam balzamom na dušu. Autá tam mali zakázaný vjazd, okrem 
domácich, ktorí tam bývali. Náš byt bol pekný 2-izbový, s rozlohou sa takmer vyrovnal 
súčasnému 4-izbovému. Tie 2 izby s vysokými oknami a dvojkrídlovými dverami robili 
dojem starých panských bytov.

Bývalo sa tam dobre. Všade bolo blízko a dalo sa ísť pešo: do obchodov, na korzo, 
do parkov i k Dunaju. Vyrástli mi tam obe deti z plienok, kde si otĺkali svoje malé kolienka 
na kamennej dlažbe – mačacích hlavách, tak sme to volali, ktorými bola vydláždená celá 
ulica, i priľahlé susedné uličky – na vŕšku, Farská, Prepoštská.

Ľudia sa navzájom celkom dobre poznali a všetci sme sa zdravili. Bývali tam viaceré 
významné osobnosti: pán profesor Albrecht, herečka Soňa Ulická, významní cirkevní 
predstavitelia.

Náš obytný dom susedil práve s domom a záhradou pána prof. Albrechta. Bola to záhrada 
nie síce veľká, ale plná zelene a kvetov. Často sa tam usporadúvali koncerty s profesorovými 
študentami, ktoré sme si radi vypočuli. Nerušilo nás to. Práve naopak , bol to umelecký 
zážitok – zadarmo, pri otvorenom okne alebo na pavlači. Tie staré domy boli väčšinou 
s pavlačami, z ktorých sa vchádzalo do jednotlivých bytov. Bolo to typické pre dvory starého 
mesta. na poschodí sme bývali len 4 rodiny. Veľmi dobre sme spolu vychádzali. Aj dnes si 
na nich s láskou spomínam.

V jednom z tých bytov býval len jeden pán – novinár, rozvedený, často pod vplyvom 
alkoholu, ale taký neškodný. Bol to celkom príjemný a chytrý človek – v triezvom stave. Žiaľ, 
sme ho každý týždeň aspoň raz prekračovali na schodišti spiaceho opitého. Raz mu pomohli 
dvaja neznámi mladíci dostať ho z Carltonu domov. Neoplatilo sa mu to. Vykradli ho. Zvykli 
sme si, že chodil k nám často niečo si požičať: napr. , keď si potreboval čosi navariť /zemiaky, 
vajcia, cibuľu.../.

Bc. alžbeta Rappová

ž I v o T  N a  K a P I T U l S K e j  U l I C I
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V našom dvore, skrytom za širokou bránou z ulice, boli na prízemí slušné priestory, kde 
sídlila redakcia Línia. Bolo tam len pár ľudí, ako jedna rodina. A v spodných oknách , z ulice, 
v dosť malých priestoroch bývala rómska muzikantská rodinka. Bezproblémoví slušní ľudia.

Hneď oproti nášmu domu, sídlil vtedy Klub dôchodcov – v pekne zrenovovaných 
priestoroch. Radi tam chodili starčekovia, hrávali šachy, mali tam aj kultúrny program. Neraz 
cez otvorené okno sa ozývala príjemná hudba – celkom fajn zážitok a bezplatný.

V tých časoch, keď sme tam bývali, mala Kapitulská ulica veľmi podareného poštára. 
Veselý, zhovorčivý vtipný pán, Lojzi sa volal. Pochádzal zo Záhoria a hovoril tým milým 
záhoráckym nárečím. Veľmi sme ho mali radi. Bol slušný, úctivý a pri odovzdaní pošty – 
do rúk, nikdy nezabudol povedať dobrý vtip alebo veselú príhodu. Tieto dve si najlepšie 
pamätám:

- Jak sem včera neseu poštu temu vašemu súsedovi čo si tak rád hrkne, on mi otevreu 
jak ho buh stvoriu. Tak sem sa lakeu a cuveu. Ale šak on mi s takým mauim pipisákem-
prndolákem nic nespraví mysleu sem si a byou po strachu. Už sem sa víc nebau.

- A u suseda oproci, ludé boží, skočiua na mna blecha, v lufce sa okociua , a ja sem ich 
domu doneseu asi dvacet. Moja stará ma skoro vyhodziua ,že tak moc teho ona doma 
chovat nebude.

Naša Kapitulská ulica je historicky zaujímavým miestom v hlavnom meste. Osídlenie je 
doložené archeologickými objavmi z mladšej doby kamennej a z obdobia Keltov.

Od 13. do 18. storočia, pochádzajú z Kapitulskej ulice nálezy keramiky, kamennej dlažby 
i tehlových dlážok či sídliskových objektov. Okolo Dómu sv. Martina sa v spomínanom 
období rozprestieral prikostolný cintorín, z ktorého sa archeologicky podarilo zachytiť 
pravdepodobne ohradu.

Obyvateľmi ulice v rôznych historických obdobiach boli okrem kanonikov sklenári, 
organista, mešťania, tesári, zámočníci, stolári, murári, kováči, hrnčiari, obuvník, krajčír, 
medovnikár, hrobári a bieli mnísi.

 Ulica vznikala v 13.- 15. storočí a patrí medzi najstaršie ulice Bratislavy. Bola predovšetkým 
sídlom katolíckych kňazov, a takmer všetky budovy tam vlastnila cirkev. Postupne bola 
osídlená kanoníkmi, teda kňazmi. Každému bol pridelený jeden dom, rezidencia, a spolu 
tvorili komunitu, tzv. kapitulu. 

Dodnes tam sídli Teologická fakulta , oproti nej Prepoštský palác a budova Collegia 
Emericana. Bola to ulica vyššej cirkevnej spoločnosti.

Na nádvorí Teologickej fakulty je kamenná socha sv. Alžbety Durínskej, ktorá bola 
patrónkou žobrákov, vdov , sirôt, a chorých ľudí. Práve ona mimoriadne upútava pozornosť 
domácich i zahraničných turistov.

Ulica neniesla od začiatku pomenovanie Kapitulská. Vystriedalo sa ich viacero: v histórii 
sa spomína napr. Pfaffengasse /ulica kňazov/, Kirchengasse /čiže ulica pri kostole/, neskôr 
Kapitelgasse. Súčasný názov získala až po roku 1921, ktorý vznikol poslovenčením starších 
názvov.

Kapitulská vždy bola a je ulicou kňažstva.
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Už od stredoveku tu prekvitalo vzdelanie. Bola tu prvá škola v meste, označovaná ako 
gymnázium. Chodili tam nielen kňazi ale aj deti mešťanov. Neskôr tam bola prvá právnická 
fakulta /premiestnená z Trnavy/. Stala sa základom pre vznik Alžbetínskej univerzity – 
predchodcu dnešnej Univerzity Komenského.

Dom na Kapitulskej č. 1 pridelila rímsko-katolícka cirkev rodine riaditeľa Cirkevného 
hudobného spolku pri Dóme sv. Martina, ktorým bol Alexander Albrecht. Bol skladateľom, 
dirigentom i pedagógom. Dom Albrechtovcov sa stal kultúrnym centrom ich rodiny. 

Jeho syn Ján /prezývaný Hansi/ bol muzikológom, estetikom a učil na neďalekej Vysokej 
škole múzických umení.

Hansi, ktorého neodmysliteľná postava s klobúkom patrila ku koloritu Kapitulskej ulice, 
zomrel v roku 1996.

Obnova Albrechtovho domu sa stala prioritou na tejto ulici, pre jeho zachovanie ako 
centra kultúry, výtvarného umenia, literatúry a konania prednášok.

Atmosféra tejto ulice je taká neuponáhľaná, tichšia. Dvory sa tam zachovali aj so 
záhradami, sochami, či fontánkami, lebo tam nebol k nim prístup. Všetko tam dýcha 
históriou, avšak dosť zanedbanou.

Volali ju aj „Ulička duchov“, lebo pôsobila veľmi pokojne, vyľudnene. Neboli tam nikdy 
žiadne obchody, kaviarne ani reštaurácie. Nikdy tam neboli žiadne krčmy.

V posledných rokoch tu začalo organizovať občianske združenie na „Obnovenie 
Kapitulskej ulice“ Jarné i Jesenné Kapitulské dvory - pre verejnosť, čím sa sprístupňujú 
cirkevné i súkromné dvory v tejto lokalite i dvor s interiérom Domu Albrechtovcov.

Tento jedinečný nápad pomôže urýchliť obnovu pamiatok organizovanou zbierkou, 
a popri kultúrnom a umeleckom programe sa tam môžu návštevníci dozvedieť aj oveľa viac 
o histórii Kapitulskej ulice.

Známy je tam aj Dom Čárskych s romantickým balkónikom - známych to bratislavských 
chirurgov. Nachádza sa v dotyku s katedrálou svätého Martina.

K významným, ale žiaľ , najošarpanejším budovám patrí uprostred ulice Esterházyho 
palác, zaradený aj medzi najväčšie ruiny v meste. Ide o štvorkrídlový palác postavený 
v prvej polovici 17. storočia v neskororenesančnom štýle, na ktorého dvore pôsobil istý čas 
hudobný skladateľ Joseph Haydn. Z paláca však dnes veľa neostalo – predné krídlo paláca 
sa nezachovalo a zvyšok stavby je vo veľmi zlom stave.

Niekedy sa uvažovalo o rekonštrukcii tohto paláca pre účely Archívu hlavného mesta 
Bratislavy . Z nádvoria Eszterházyho paláca pochádza množstvo archeologických nálezov. 
Najčastejším z nich bola keramika.

Kvôli svojmu vzhľadu si dokonca zahral /tento „palác“/ aj kulisy vo filme Peacemaker, kde 
Bratislava suplovala zbombardované Sarajevo.

Uličku charakterizuje stará kamenná dlažba, historické domy a tiché zákutia, takže sa 
nemožno čudovať, že sem často mierili i kroky filmárov. Vďaka nedávnej zanedbanosti 
mnohých objektov si Kapitulská zahrala najmä vo filmoch vojnových, akčných alebo 
katastrofických sci-fi, /spomenutý Peacemaker/. 
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Kapitulská ulica sa stala zaujímavou pre natáčanie i ďalších filmov, ako napr. : Jaškov sen, 
Šepkajúci fantóm, Prekliaty služobník lásky.... 

Z posledných známych filmov je to Mária Terézia. Príchod panovníčky do Dómu sv. 
Martina sa objavil hneď v prvej časti série filmu.

Ulica je časťou kráľovskej cesty po ktorej smerovali prvé kroky panovníkov po 
korunovačnom obrade v blízkej Katedrále sv. Martina. Tá je najkrajším zavŕšením Kapitulskej 
ulice.

V súvislosti s touto ulicou bývajú tiež zmieňované nespochybniteľné schopnosti 
komunistov. Nikto iný by vraj nedokázal za štyri desaťročia vlády zmeniť korunovačnú cestu 
uhorských kráľov a kráľovien, na rozbité, posprejované a chátrajúce ruiny, pripomínajúce – 
i neskutočným neporiadkom a zarastenými dvormi – nejaký tábor barbarských kočovníkov.

Je ale potešujúce, že toto hodnotenie bude časom len zlou spomienkou, nakoľko sa stále 
pokračuje s opravami fasád so zvýrazňovaním nových fragmentov.

 Naše odsťahovanie z Kapitulskej ulice 

Keď manžel získal primariát v Malackách, museli sme sa z Bratislavy odsťahovať. Opustili 
sme byt v centre mesta, kde som prežila krásne roky rozrastajúcej sa našej rodinky, a kde 
som sa cítila šťastná. Odchádzajúc natrvalo z mesta mi celú cestu tiekli slzy až do goliera, 
- nechcelo sa mi ísť bývať z mesta na dedinu. Tak mi pripadali vtedy Malacky. Nikoho som 
tam nepoznala, akoby som išla do vyhnanstva. Po troch mesiacoch sa moje city a pocity 
skľudnili – veď všade žijú ľudia, pomyslela som si. A začala som si zvykať, prispôsobovať 
sa. Žijeme v Malackách cez 35 rokov. Nežije sa tu zle, len do hlavného mesta treba vždy 
cestovať: autom, vlakom, autobusom. Ani to mi už vlastne nevadí. 

Som na dôchodku.

Len moje dve deti odtiaľ zutekali: dcéra do Bratislavy, syn až do Prahy. Ich mestské duše 
potrebovali cítiť ruch a dych veľkomesta. 

Všetko je tak ako má byť!
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Písal sa rok 1960, keď som sa ani nie 20-ročná vydala a začala spolu s manželom bývať 
na študentskom internáte v Horskom parku. Manžel absolvoval Lekársku fakultu Univerzity 
Komenského. Ako vzorný študent a pokračujúci asistent na Lekárskej fakulte dostal možnosť 
bývať naďalej na internáte aj so svojou manželkou, teda so mnou. Život v študentskom 
domove bol prekrásny, veselý, plný lásky, priateľstva. Platili pravidlá spolužitia, ktoré 
bolo potrebné dodržiavať. Kto ich dodržiaval, mal veľa priestoru na sebarealizáciu. Boli 
sme mladí, oplývali sme elánom a spriadali sme plány do budúcnosti. Boli sme zaľúbení 
a priestor na prejavy lásky v tejto prekrásnej časti Bratislavy boli priaznivé.

Chodili sme do okolia na prechádzky, do parku. Cítili sme sa súčasťou okolitej prírody, 
a preto sme rešpektovali pravidlá správania sa v prírode. Park bol ošetrovaný, starali sa oň 
lesníci z lesnej správy. Spriatelili sme sa s lesníkom Paľkom Ševčíkom. Ako zanietený lesník 
poznal potreby lesa a so svojím kolektívom mal dobrý systém jeho udržiavania. Počas tých 
rokov vďaka premyslenej práci položil základy vzhľadu zelene, z ktorej sa Bratislavčania 
tešia do dnes. Najviac spomienok sa mi vynára na každodenné putovanie cez Horský 
park a Hlbokú cestu do práce a späť. Bol to denný rituál prejsť Hlbokou cestou, radostná 
prechádzka, cesta bola udržiavaná. Aj my, obyvatelia tejto lokality sme sa zúčastňovali na jej 
údržbe a skrášľovaní. Pridali sme ruku k dielu aj pri zimnej údržbe, odpratávali sme sneh. 
Nebolo potrebné robiť nábor, ale všetko išlo aktívne z vlastného presvedčenia. Udržiavaná 
bola aj Železná studienka, kam sme rovnako chodili na vychádzky, za oddychom.

S manželom pochádzame z malých evanjelických dediniek, a tak sme chodievali 
do Evanjelického kostola, ktorý sa týčil nad Hlbokou cestou. Spomínam si na malý obchodík 
či mliekareň na Gorazdovej ulici, ktoré boli najbližšie k študentskému domovu. Radi sme 
tam chodievali. Oproti býval náš krajan z Gemera Michal Jakabčic s manželkou Vierkou 
Žilinčanovou. Michal, pochádzajúci z Klenovca, bol rovesník môjho. Často sme sa stretávali 
a debatovali. Sme pyšní na to, ako sa Michal Jakabčic, velikán nášho výtvarného umenia, 
preslávil v zahraničí. Tešili sme sa z toho, že okrem iných ocenení, v roku 1983 dostal zlatú 
medailu na Jesennom salóne v Paríži. Radi sme sa zúčastňovali ako jeho vernisáží, tak 
vernisáží jeho manželky Vierky Žilinčanovej. 

Ale vrátim sa späť ku spomienkam na život v študentskom domove v rokoch 1960-
1962. Počas týchto rokov naplnených láskou, sme sa zamýšľali, ako ďalej s bývaním. 
Šetrili sme, doteraz mám záznamy o vtedajších výdavkoch, kde som do haliera všetko 
zapisovala. Pochádzali sme z chudobných rodín. Manžel bol synom baníka, moji rodičia dreli 
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na družstve, mama ako dojička, otec ťažko pracoval na poli. Nebolo sa na koho spoliehať 
s finančnou pomocou. Šetrili sme, kde sa dalo. Spomínam si, ako sme dokúpili na internátnu 
izbu rozťahovací gauč a poličky na knihy. Nábytok sme prevážali hore Hlbokou cestou 
na káričke. Boli sme hádam najšťastnejší, keď sme zistili, že čakáme naše prvé dieťa, bola 
to naša vytúžená Katka. Z našetreného a pôžičky sme si kúpili prvý družstevný byt v terajšej 
mestskej časti Ružinov. Presťahovali sme sa do Ružovej doliny na vtedy Schiffelovu, dnes 
Sklenárovu ulicu. O necelé dva roky sme boli šťastím naplnení, narodil sa nám syn, ktorý 
dostal po otcovi meno Martin.

Mestská časť Ružinov bola v tom čase vlastne stavenisko. Obytné domy boli postavené 
po Bajkalskú ulici. Ďalej pokračovali rodinné domy v Prievoze. Za Prievozskou ulicou sa 
rozprestierali záhrady, kam sme chodili k Bulharom, ktorí pestovali zeleninu. 

Za Bajkalskou ulicou začala prebiehať výstavba sídliska Štrkovec. Lúky, kam sa manžel 
s deťmi chodievali hrávať, sa zmenili na rozsiahle stavenisko. Boli sme svedkami toho, ako 
bagrovaním vznikli dve štrkové jazierka. 

Roky plynuli, byt v Ružovej doline nám bol malý, a tak sme sa presťahovali do Dúbravky, 
neskôr do Karlovej Vsi, avšak stále nás to ťahalo späť do Ružinova, kam sme sa nakoniec opäť 
presťahovali. Sme hrdí Bratislavčania. Ja 60 a manžel viac ako 70 rokov. Sme hrdí na krásne 
hlavné mesto. Radi chodievame na prechádzky, spomíname na roky mladosti a sledujeme, 
ako sa mesto vyvíja. Obľúbili sme si aj novo vybudované časti Bratislavy, kde sme si našli 
mnohé pekné zákutia na stretnutia s priateľmi. 
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Ja na prechádzke v Ružinove s našimi deťmi Katkou a Martinkom v roku 1965  
(súkromný archív autorky)
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Ja na prechádzke s deťmi v centre Bratislavy v roku 1966 (súkromný archív autorky)

S manželom a deťmi na prechádzke v Ružinove v roku 1964 (súkromný archív autorky)
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Narodila som sa a žijem v najväčšom meste Slovenska, v jedinom na svete ležiacom 
na hranici troch štátov v Bratislave, v časti mesta, ktorá bola za hranicami prvotných hradieb 
a zvyškami starých stavieb, kde boli vinohrady málo domov, senný trh ai, Postupom času 
pribúdali ulice, domy, štvrte. 

Bývala som v časti „Staré mesto“, a to najprv na Gottwaldovom námestí, (teraz námestie 
Slobody), po 10 rokoch sme sa presťahovali do väčšieho bytu na ulicu Obrancov mieru 
(teraz Štefánikova ulica,). História tejto ulice bola veľmi zaujímavá na začiatku 20. storočia 
bola pomenovaná po generálovi M. R. Štefánikovi až do 50-tych rokov, keď bola z politických 
dôvodov premenovaná na ulicu Obrancov mieru. V rokoch 1968-69 opäť sa jej vrátil názov 
na Štefániková ulica a na budove SAV sa objavila busta M. R. Štefánika. Po roku 1970 bola 
19 rokov ulica Obrancov mieru a od roku 1989 je to opäť „stará dobrá“ Štefánikova ulica. 
Záver z toho je, že v mojom občianskom preukaze som mala 3 adresy a pritom som bývala 
stále na tej istej ulici a v tom istom dome.

Námestie Slobody, pred bývalým arcibiskupským palácom (teraz Úrad vlády SR), kde 
bola veľká plocha konali sa tu vojenské cvičenia, vojenské prehliadky, miestne ľudové 
zábavy, predstavenia cirkusu, ai. Neskôr túto plochu upravili na trávnik a vysadili stromy, 
stromoradia podľa toho je názov „Firšnál“. V päťdesiatych rokoch 20.st. postavili na jednu 
stranu „Firšnálu“ Poštový úrad a oproti nemu budovu Slovenskej technickej univerzity. Za 
ňou sa nachádza celá ulica domov, niektoré malé rodinné, ale aj poschodové, tieto susedili 
s domami na Jozefskej ulici, boli nižšie aj vyššie, my sme bývali v 4-poschodom dome skoro 
oproti vchodu na univerzitu. Bol to malý byt na prízemí, teraz sa tam nachádza lekáreň 
Thomas. Doteraz si pamätám ten výhľad z izby cez zamrežované okno na ulicu. Dom mal 
svoju kotolňu, práčovňu a sušiareň. Bývali tu aj naši spolužiaci, s ktorými sme sa hrávali 
spolu so sestrou , či už na chodníku pred univerzitou, v tom čase tadiaľ málokedy prešlo 
auto, prípadne motorka, neskôr tam natiahli troleje a teraz ulicou okrem áut prechádza aj 
trolejbus. Hrávať sme sa chodili aj na Firšnál. od roku 1980 sa na námestí nachádza najväčšia 
fontána v Bratislave a je to zóna pre relax, stala sa aj miestom, kde sa ľudia stretávajú 
a vyjadrujú svoje názory a postoje k dianiu sa v spoločnosti, je to „strategické miesto“ pri 
úrade vlády. 

V lete sme spolu s rodičmi aj denne chodili do blízkeho „Pionierskeho parku“ ( záhrady 
Grassalkovičovho paláca). V  čase môjho detstva od roku 1953 bol park úplne iný, v parku 
bol futbalový štadión, tartanová dráha, tenisové kurty, rôzne hojdačky, šmykľavky a pri 
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vchode z Banskobystrickej ulice sa nachádzali klietky, v ktorých boli opice, nejaké vtáčiky. 
V kúte parku pri tenisovom kurte sa nachádzal aj malý bazén. V malom domčeku pri vchode 
býval strážca v parku. Okrem atrakcií počas školských prázdnin tu bolo stále dosť akcií, ako 
napr. športové akcie, premietali sa filmy pravidelne boli ohňostroje, hudba a hlavne bolo 
veselo a veľa ľudí.

Samozrejme nemôžem vynechať Grassalkovičov palác, ktorý dal postaviť gróf Anton 
Grassalkovich v 18.storočí. V období socialistického štátu slúžil ako Ústredný dom pionierov 
a mládeže Klementa Gottwalda na záujmovú činnosť mladých ľudí. Boli tu krúžky zamerané 
na kultúru a šport, kde chodilo veľa detí. Vznikol tu známy spevácky súbor „Slniečko“ a veľa 
mladých ľudí mohli rozvíjať zručnosti, ktoré potom mohli uplatniť vo svojej profesii. Po 
politickej zmene v roku 1989 zmenil svoje poslanie a stal sa z neho Prezidentský palác, aj 
s parkom upraveným vo francúzskom štýle, dopĺňa ju jazdecká socha Márie Terézie a fontána 
„Radosť zo života“, je prístupný verejnosti. V spodnej časti parku sa nachádza krásna aleja 
stromov, ktorá vznikla na základe iniciatívy prezidenta Schustera, stala sa trvalou tradíciou. 
Pri oficiálnych návštevách prezidentov a významných predstaviteľov iných štátov vždy 
posadili strom, pri ktorom je uvedené meno aj dátum. Je príjemné si nájsť čas a prejsť sa 
v parku touto alejou. 

V mojej časti mesta som mala blízko aj do základnej školy na Námestie 1.mája. 
V stredoveku to bolo Senné námestie, budova školy je v blízkosti Grassalkovičovho paláca, 
v žltej budove školy sa zhruba pred 100 rokmi nachádzala rímskokatolícka chlapčenská škola 
sv. Štefana a dievčenská škola sv. Margity. Keď sme chodili do školy mávali sme vyučovanie 
aj v každú druhú sobotu a vyššie ročníky museli chodievať na vyučovanie na smeny, t.j. 
jeden týždeň doobeda a druhý poobede, lebo v okolitých uliciach bolo v tom čase veľa 
detí. Okolo školy bola väčšia záhrada, kde rástli rôzne kvety, o tie sme sa starali v rámci 
pracovného vyučovania. Za školským plotom sa našli aj hroby vojakov, hlavne ruských, 
ktorých pozostatky premiestnili po dostavbe Slavína a ponechali tam len pamätnú tabulu. 
Postupom času ľudia zo stredu mesta odchádzali bývať do iných častí Bratislavy, prípadne 
mimo Bratislavu, nakoniec škola nemala dosť žiakov, tak v 80 až 90-tych rokoch 20. 
storočia začala provizórne slúžiť vysokoškolským študentom Prírodovedeckej fakulty UK. 
Momentálne je tam Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Hlavná dopravná tepna celého Prešporka bola Štefániina cesta (Štefánikova ulica), po 
ktorej mestská električka spájala nielen viaceré ulice starého mesta, ale aj s postupne 
pribúdajúce nové štvrte ako Nové mesto, Vinohrady, Rača, Karlova Ves ai s hlavnou 
železničnou stanicou. Postupne tu postavili viaceré paláce ako Pisztóriho, Palugyayov 
spoločne s pivnicami ai strelnica aj dodnes môžeme vidieť mnohé krásne domy postavení 
od začiatku 20.storočia. Samozrejme sa všetko mení a  Štefánikova ulica je stále tepnou 
Bratislavy, ale už doprava sa preorientovala hlavne na autobusy, trolejbusy a autá. Nespája 
už len časti mesta s hlavnou železničnou stanicou, ale prepája Bratislavu s diaľnicou západne 
na Prahu a juhovýchodne na Viedeň ai. Časom vidno zmeny aj na iných uliciach, mnohé 
budovy pribúdajú. Už tu nie je toľko obchodíkov, škôl, kaviarní ako kedysi a aj viaceré obytné 
domy sa zmenili na banky, hotely, kancelárie. Pribúdajú nákupné centrá, zábavné centrá. 
Mení sa obraz mesta.
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Letná bratislavská univerzita seniorov (archív CĎV UK)

Letná bratislavská univerzita seniorov (archív CĎV UK)
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Pochod seniorov, klub UTV (archív CĎV UK)

Stretnutie poslucháčov UTV s primátorom hl.mesta SR Bratislava M. Vallom  (archív CĎV UK)
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Účastníci vzdelávania v rámci programu Erasmus+ SELID (archív CĎV UK)

Letný rekondično-ozdravovací pobyt seniorov (archív CĎV UK)
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Slávnostná promócia absolventov UTV (archív CĎV UK)

Ukážky paličkovania, medzinárodná konferencia seniorov, Primaciálny palác (archív CĎV UK)
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Slávnostné otvorenie 30-teho akademického roka UTV (archív CĎV UK)

Pamätná medaila rektora UK udelená UTV k 30-temu výročiu (archív CĎV UK)
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Zostavovatelia: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave 

   Mgr. et Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., Mgr. Dana Havranová

Vydavateľ:   Univerzita Komenského v Bratislave

Tlač:  KO & KA spol. s r.o. 

Náklad:  100 kusov

Rok:  2020




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Blank Page
	Blank Page



