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Stanovy občianskeho združenia Club Abbellimento

Milí Stupavčania a priatelia nášho mesta,

držíte v rukách prvé číslo ročenky Clubu Abbellimento. 

Naše združenie má za cieľ mapovať a propagovať  kultúr-

ne dedičstvo mesta Stupavy. Radi by sme aj s Vašou pomo-

cou   napĺňali toto poslanie.  Myslíme si, že Stupava má 

bohatú históriu, plnú zaujímavých príbehov. Presvied-

čame sa o tom pri našej práci takmer každodenne. Preto 

sme sa rozhodli vydávať pravidelne ročenku, v ktorej by 

sme ponúkli Stupavčanom pestrú mozaiku z dejín mesta 

a jeho blízkeho okolia.  Veríme, že tieto informácie nájdu 

svojho čitateľa a prebudia záujem nielen o veci minulé, 

ale i tie prítomné. Naplní sa tak stále aktuálne  antické 

príslovie o histórii, ktorá je učiteľkou života. 

Radi by sme sa na tomto mieste poďakovali všetkým, 

ktorí nám v našom úsilí pomáhajú. Do našej zbierky sme 

získali kópie historických fotografi í a pohľadníc mesta 

ako aj cenné nahrávky spomienok pamätníkov. Títo 

vzácni ľudia sa stávajú spolutvorcami ročenky, vďaka 

ich ochote sme mohli doplniť články často unikátnymi 

fotografi ami.  Znovuobjavené nech je teda svedectvom  

o dobách minulých a zároveň zdrojom poznania pre 

súčasníkov.  

Milan Greguš

Ďakujeme primátorovi mesta Stupava Ing. Jánovi Belešovi 

za fi nančnú podporu na vydanie ročenky. 

Ďakujeme PhDr. Jane Oršulovej a Mgr. Jozefovi Lenhartovi 

za obetavú pomoc pri zostavovaní ročenky a stupavskému farárovi 

vdp. Felixovi Mikulovi za ústretovosť v našom bádaní. ISBN 80-969426-5-4
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Zakladanie okrášľovacích spolkov v bývalom Uhorsku 

spadá do druhej polovice 19. storočia. Vznikali najmä vo 

väčších mestách, ale stopy po ich existencii nájdeme aj 

v menších slovenských mestečkách. Zakladateľmi a  členmi 

týchto spolkov boli významné osobnosti, ktoré prejavili zá-

ujem o kultúrne dianie, históriu a  zveľadenie svojho mesta. 

Spomedzi viacerých spolkov takéhoto zamerania môžeme 

spomenúť Bratislavský okrášľovací spolok, založený v roku 

1868. Zameriaval sa na výskum, ochranu kultúrnych pamia-

tok a  zelene v meste, zakladal a  upravoval nové parky a bol 

aj iniciátorom založenia Mestského múzea v Bratislave.1 

Podrobnosti o založení a začiatkoch činnosti Okráš-

ľovacieho spolku v Stupave sa doteraz nepodarilo zistiť. 

V literatúre sa uvádza, že bol založený už v roku 1910,2 

jeho činnosť sa však intenzívnejšie rozvinula po roku 1918. 

Hlavnou postavou spolku bol miestny lekár Adolf Eduard 

Zimprich (1884 – 1961), dlhoročný predseda, neskôr čestný 

predseda spolku. Podľa dvoch zachovaných stanov z rokov 

1932 a 1933 sa vo funkciách spolku striedali okrem A. E. 

Zimpricha aj židovský obchodník Richard Mittler, učiteľ Jo-

zef Krištoffy (1895 – 1966) a poštový úradník Richard Popp 

CLUB ABBELLIMENTO
NÁSTUPCA OKRÁŠĽOVACIEHO SPOLKU V STUPAVE

Združovanie ľudí rovnakého záujmu je staré ako ľudstvo samo. V Stupave, rovnako v minulosti ako aj dnes, pôsobia via-

ceré záujmové organizácie a združenia. V prvej polovici 20. storočia tu vyvíjal úspešnú činnosť stupavský Okrášľovací 

spolok. Počas svojej asi tridsaťročnej existencie sa podarilo vtedajším členom spolku vykonať viacero akcií zameraných 

na  zveľadenie Stupavy. Spolok, rovnako ako jeho členovia, upadol po svojom zániku do zabudnutia. Po viac ako polstoro-

čí sa snažíme oživiť a napĺňať myšlienky  svojho predchodcu.  

(1873 – 1935). Z  iného dokladu sa dozvedáme, že Jozef 

Krištoffy vstúpil do Okrášľovacieho spolku v roku 1921.3 

Rovnako nám zatiaľ nie sú známe okolnosti zániku spolku; 

predpokladáme, že existoval minimálne do roku 1939. Počas 

činnosti spolku jeho členovia iniciovali mnohé významné 

podujatia. V roku 1924 dali postaviť pomník občanom Stupa-

vy padlým v prvej svetovej vojne. Na návrh Okrášľovacieho 

spolku upravila obec veľkým nákladom stred Hlavnej ulice, 

prekrytý bol aj potok pretekajúci jej stredom a vysadené boli 

nové stromy. V roku 1932 spolok zakúpil a osadil uprostred 

Hlavnej ulice verejné hodiny s barometrom a s vyznačením 

nadmorskej výšky. Začiatkom 30-tych rokov 20. storočia boli 

jeho členovia iniciátormi pomenovaní nových ulíc v miest-

nej časti Agátky a v okolí dnešného Námestia SNP. V roku 

1933 navrhoval A. E. Zimprich vybudovať letné kúpalisko 

v priestore dnešnej Kúpeľnej ulice. Projekt sa nepodarilo 

uskutočniť, zostala po ňom len pamiatka v názve ulice. Spo-

lok sa staral aj o udržiavanie a výsadbu novej zelene v obci. 

Veríme, že časom sa podarí v archívoch alebo v súkrom-

ných zbierkach objaviť nové informácie o činnosti Stupav-

ského okrášľovacieho spolku, ktorý v medzivojnovom ob-

Milan Greguš

Hlavná ulica v Stupave. Na návrh Okrášľovacieho spolku v tridsiatych rokoch 20. storočia prekryli potok a upravili okolie gaštanovej aleje.



dobí zohral v živote nášho mesta významnú úlohu a právom 

patrí do histórie Stupavy. 

Myšlienka obnoviť činnosť Okrášľovacieho spolku v Stu-

pave vznikla v druhej polovici 90-tych rokov 20. storočia. Ob-

čianske združenie sa podarilo založiť až koncom roku 2004. 

Zakladajúci členovia sa rozhodli zmeniť pôvodný názov 

pre jeho romantizujúci, archaický a v súčasnosti nie veľmi 

vhodný význam. Na návrh akad. mal. Milana Kubíčka bol 

prijatý názov Club Abbellimento; symbolom klubu sa stala 

socha adorujúceho anjela z kaplnky kaštieľa v Stupave. Poctu 

talianskemu autorovi sochy sme vyjadrili talianskym názvom 

abbellimento, čo v preklade znamená skrášlenie. Združenie 

bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 25. novembra 

2004. Do výboru združenia boli zvolení títo Stupavčania:

predseda: Milan Greguš;

podpredseda: Prof. PhDr. Ján Horecký DrSc.;

tajomník: Ing. Svetozár Prokeš;

pokladník: Mgr. Gabriela Prokešová;

člen výboru: akad. mal. Milan Kubíček.

Na schôdzi 12. júna 2005 bol do klubu prijatý ďalší 

člen, pán Jozef Kráľ z Marianky. Členovia sa rozhodli viesť 

občianske združenie ako výberový klub, ktorého cieľom 

nebude budovať širokú členskú základňu. Radi však privíta-

me nových členov, ktorí majú odborné vedomosti z oblasti 

histórie a dejín umenia, jazykové vedomosti, ako aj literárny 

talent. Vďaka ochotným Stupavčanom sme zhromaždili vyše 

tisíc historických fotografi í a pohľadníc, ktoré zachytávajú 

minulosť Stupavy. Zaznamenali sme osobné spomienky 

pamätníkov a začali sme budovať zbierku predmetov, ktoré 

dokumentujú minulosť Stupavy a jej obyvateľov. Všetkým sa 

chceme aj týmto spôsobom poďakovať a zároveň vyzývame 

ďalších spolupracovníkov na záchranu kultúrneho dedičstva 

nášho mesta. Získané poznatky chceme pravidelne uverej-

ňovať v ročenkách nášho klubu, ktorej prvý zväzok dostáva-

te do rúk. O činnosti a poslaní občianskeho združenia Club 

Abbellimento podrobnejšie hovoria naše stanovy, ktoré 

uverejňujeme v závere tejto našej prvej ročenky. 

Poznámky

1  Mannová, E.: Spoločenský život. In: Zborník Mestského múzea 

v Bratislave X. Bratislava, Mestské múzeum 1998, s. 133.

2  Erdélyi, V., Mader J.: Stupava – kapitolky z miestnych dejín. Stupava 

1969, s. 69. 

3  Písomná pozostalosť po stupavskom učiteľovi Jozefovi Krištoffym. 

Za jej poskytnutie ďakujem Ladislavovi Krištoffymu. 

Adolf Eduard Zimprich (1884 – 1961), dlhoročný predseda 

Okrášľovacieho spolku v Stupave 

Jozef Krištoffy (1895 – 1966), člen Okrášľovacieho spolku v Stupave 

Pomník Stupavčanom padlým v prvej svetovej vojne, postavený 

zásluhou Okrášľovacieho spolku v roku 1924 
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V roku 1867 sa stal vlastníkom stupavsko-pajštúnského 

veľkostatku gróf Alojz Károlyi (1825 – 1889). Náročnou 

prestavbou kaštieľa v rokoch 1867 – 1880 v duchu eklektiz-

mu budapeštianskym architektom Miklósom Yblom (1814 

– 1891), bola prestavaná aj kaplnka. Na želanie manželky 

Alojza Károlyiho Františky, rod. Erdődy (1842 – 1927), bola 

v kaplnke pochovaná ich dcéra Geraldína (1870 – 1880), 

ktorá zomrela počas desaťročného pobytu rodiny Károlyiov-

cov v Londýne (1878 – 1888), kde Alojz Károlyi pôsobil ako 

vyslanec. Stupavská kaplnka sa tak stala pietnym miestom 

manželov, a preto bol upravený aj jej interiér. Do kaplnky 

PLASTIKA ANJELA 
V KAPLNKE STUPAVSKÉHO KAŠTIEĽA

Najväčšiu časť nášho myšlienkového sveta zaberajú spomienky na tých, ktorí tu s nami boli, ale museli nenávratne odísť. 

A práve pre tieto spomienky už staré civilizácie začali stavať pietne a kontemplatívne priestory – mauzóleá, ktoré slúžili 

na uloženie telesných ostatkov svojich milovaných príbuzných. Tento kult úcty k mŕtvym prevzali od pohanov aj kresťania, 

ibaže mauzóleá nahradili pohrebné kaplnky. Ich zasvätenie a výzdoba sa spájajú s osobným patrónom rodu, a okrem 

smútku a úcty odzrkadľujú aj majetnosť pozostalých. Aj na Slovensku vzniklo v minulosti niekoľko takýchto memoriál-

nych a pietnych objektov, ktorých architektúra a interiérová výzdoba majú vysokú umeleckú hodnotu. Sú to pohrebné 

kaplnky a mauzóleá popredných šľachtických rodín (Pálffyovci, Andrássyovci, Szerdahelyovci, Brunswickovci a pod.), 

ktoré vznikli ako samostatné objekty, alebo ako súčasť šľachtického sídla. Takýto pietny priestor sa nachádzal aj v Stupave 

a vznikol adaptáciou kaštieľskej kaplnky, ktorá sa stala miestom posledného odpočinku predčasne zomrelej, milovanej 

dcéry Alojza Károlyiho. Žiaľ, z jej mimoriadne cennej sochárskej výzdoby sa našim neúctivým správaním k mŕtvym 

a k umeleckým hodnotám dodnes zachovalo iba torzo.

previezli zo svojho  kaštieľa v Slovenskom Mederi dve plas-

tiky klaňajúcich sa anjelov.1 Plastiky stáli pravdepodobne po 

stranách oltára, ich autorom bol taliansky sochár Odoardo 

Fantacchiotti. 

Odoardo Fantacchiotti sa narodil v roku 1809 v Ríme. 

Celý svoj umelecký život prežil vo Florencii, kde študoval na 

akadémii u profesora Aristodema Costoliho (1803 – 1871). 

Čoskoro získal uznanie za svoje alegorické a poetické žánrové 

postavy Láska a Vernosť, Musidora, Nádej, Eva, Amor a Psy-

ché a Modliaci sa anjel.2 Tvoril v štýle neoklasicizmu, za jeho 

najväčšie sochárske dielo sa považuje náhrobok hudobného 

skladateľa Luigiho Cherubiniho (1760 

– 1842) v kaplnke Salviati vo Florencii. 

Náhrobok dokončený v roku 1869 

tvorí postava Harmónie korunujúca 

skladateľovho génia. Ako úspešný 

sochár sa presadil aj jeho syn Cesare 

Fantacchiotti (1844 – 1922). Diela Odo-

arda a Cesara Fantacchiottiho vlastnia 

v súčasnosti viaceré múzeá a galérie. 

Zatiaľ nepoznáme okolnosti zís-

kania Fantacchiottiových plastík do 

majetku Alojza Károlyiho. Je známe, 

že Odoardo Fantacchiotti vystavoval 

svoje diela v Kráľovskej akadémii v 

Londýne v rokoch 1879 – 1880,3 teda 

už v čase Károlyiho pobytu v Londýne 

a v roku úmrtia Geraldíny. Z toho 

možno usúdiť, že Károlyi si zakúpil, 

prípadne objednal plastiky anjelov od 

Fantacchiottiho priamo v Londýne. 

Z pôvodných plastík dvoch anje-

lov sa v kaštieli zachovalo len torzo 

jedného z nich. Predstavuje anjela 

bez hlavy, pravej ruky a krídiel. Na 

sokli sochy je vysekaný nápis v ta-

liančine: ODOARDO FANTACCHIOTTI 

SCOLPIVA IN FIRENZE `L ANNO 1862. 

(Odoardo Fantacchiotti, vysekané 

akad. mal. Milan Kubíček
Milan Greguš

Dvojica anjelov od Odoarda Fantacchiottiho zo zbierky Múzea umenia v Cincinnati, vľavo 

Adorujúci anjel, vpravo Modliaci sa anjel

pamiatky

3
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vo Florencii roku 1862.) Napriek torzovitosti je táto socha 

nádherná i teraz a je pravdepodobne jediným sochárskym 

dielom tohto autora na Slovensku. 

Torzo sochy je signované, má rozmery 116 x 67 x 91 cm 

(v x š x h ). Radí sa do okruhu umeleckej školy talianskeho kla-

sicistického sochára Antonia Canovu (1757 – 1822), jedného z 

najväčších klasicistických sochárov Talianska. Plastika anjela 

stelesňuje neoklasicistický ideál, jeho charakteristickou črtou 

je majstrovské opracovanie mramoru s vysokým leskom. 

Záhyby rúcha, pod ktorým je cítiť telo, sú priam neskutočne 

prepracované. Pod vylešteným povrchom pulzuje život, mra-

mor presvetlený do hĺbky dodáva plastike životnosť, typickú 

pre umelecké majstrovstvo Antonia Canovu a žiakov jeho 

umeleckej školy. 

Odoardo Fantacchiotti vytvoril viacero typov anjelov. 

O pôvodnom výzore anjela v kaplnke stupavského kaštieľa si 

tak môžeme vytvoriť predstavu podľa podobných plastík. Pre 

hlavný oltár kostola v Cincinnati (USA, štát Ohio) Fantacchiotti 

vytvoril v roku 1849 plastiky Klaňajúceho a Adorujúceho 

anjela. V súčastnosti sú majetkom Múzea umenia v Cincinnati 

(Art museum Cincinnati).4 Sú z carrarského mramoru a majú 

podobné rozmery ako zachovaný stupavský anjel.5 Podľa sklo-

nu zachovanej ľavej ruky stupavského torza ide typologicky o 

modliaceho sa anjela. 

Poškodením plastiky a stratou druhého anjela v kaplnke 

stupavského kaštieľa prišlo naše mesto o významnú umelec-

kú pamiatku. Pravdepodobne sa tak stalo už po oslobodení v 

apríli 1945 alebo neskôr po vyhorení pravého krídla kaštie-

ľa v roku 1947. Opustený a nestrážený kaštieľ sa stal rajom 

vandalov, ktorí neušetrili ani kryptu pod kaplnkou kaštieľa. 

Vlámali do krypty, kde zničili telesné pozostatky Geraldíny 

a jej matky Františky, rod. Erdődyovej (1842 – 1927).6

Táto takmer neznáma plastika je cenným exponátom z 

pôvodného zariadenia kaplnky kaštieľa, ktorý bol po druhej 

svetovej vojne zničený a zaslúži si odborné zreštaurovanie. 

Club Abbellimento, na návrh akad. maliara Milana Kubíčka, 

prijal plastiku anjela za svoju značku. 

Poznámky

1  Molnár, L.: Ľudovít Károlyi – vzorný poľovný hospodár. Bratislava, 

PaPress 2001, s. 45. Tu sa uvádza, že sochy pochádzali z dielne talian-

skeho sochára Canovu. Slovenský Meder spolu s kaštieľom bol vlast-

níctvom Károlyiovcov od roku 1736. Szabó, I.: Kultúrna minulosť 

Palárikova. Nové Zámky, Crocus 1997, s. 122.

2  Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XI. Leipzig 1915, s. 253 

– 254. 

3  Tamže, s. 253.

4  http://www.cincinnatiartmuseum.com/cincywing/tour_patrona-

ge.shtml.

5  Zatiaľ poznáme len rozmery Adorujúceho anjela – 137 x 63,5 x 88,9 

cm.

6  Stupava, Zpráva zo služobnej cesty konanej do Stupavy dňa 12. 6. 1956. 

Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava. 

Fotografi e anjelov z Múzea v Cincinnati sú prevzaté z internetovej 

adresy http://www.cincinnatiartmuseum.com/cincywing/tour_pat-

ronage.shtml.

Detail plastiky Modliaci sa anjel od Odoarda Fantacchiottiho 

zo zbierky Múzea umenia v Cincinnati 

Torzo plastiky  Modliaci sa anjel od Odoarda Fantacchiottiho 

v stupavskom kaštieli
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Ignác Gond sa narodil 31. júla 1841 v Beluši (okr. Pú-

chov). Jeho pôvodné meno bolo Ignác Opatril, priezvisko 

si zmenil po roku 1874.1 Dôvody na zmenu boli zrejme osob-

ného charakteru a súviseli s jeho postupom v pedagogickej 

kariére.2 

Základnú školu (nemeckú) navštevoval v Novom Jičíne 

na Morave,3 odkiaľ rodina Opatrilovcov zrejme pochádzala. 

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Nitre, teológiu na univerzi-

te v Pešti. Za kňaza bol vysvätený 31. júla 1869, po vysviacke 

pôsobil tri roky ako kaplán v Trenčíne. V januári 1872 sa stal 

prefektom na seminári v Nitre, o rok neskôr profesorom na 

tunajšom vyššom gymnáziu.4 Vyučoval latinský jazyk a his-

tóriu, krátko i maďarský jazyk. V tomto období začína písať 

články o histórii, pamiatkach a archeologických nálezoch 

v Nitrianskej župe, ktoré publikoval v miestnych novinách.5

V roku 1881 prijal ponuku vychovávateľa v rodine 

stupavského grófa Alojza Károlyiho (1823 – 1889).6 Mal na 

starosti výchovu jeho jediného syna Ľudovíta (1872 – 1965). 

Alojz Károlyi bol diplomatom a od roku 1878 pôsobil ako 

uhorský vyslanec v Londýne. Počas jeho štvorročného pôso-

benia v Anglicku sa tu spolu s jeho synom zdržiaval aj Ignác 

Gond. Ich dobré vzťahy predznamenali ďalšiu spoluprácu. 

Keď v roku 1884 rezignoval stupavský farár Mikuláš 

Teöreös z postu správcu farnosti, gróf Alojz Károlyi, ako 

patrón stupavskej farnosti, dopomohol získať uprázdnené 

miesto Ignácovi Gondovi. Stupavskú faru prevzal 1. januára 

1885 a stal sa jej administrátorom. O deväť mesiacov neskôr 

bol menovaný za jej farára. 

Popri pastoračnej činnosti sa Ignác Gond venoval aj 

svojmu koníčku – histórii a archeológii. Bol nadšeným 

zberateľom starožitností, zaoberal sa dejinami Stupavy. 

Napísal prácu Stomfa mezőváros története (Dejiny mesteč-

ka Stupavy), ktorá však zostala v rukopise, v šesťdesiatych 

rokoch 20. storočia sa ešte nachádzala vo farskej knižnici. 

V súčasnosti je nezvestná. Zostáva malá nádej, že sa nájde 

pri dôkladnom triedení a následnom novom uložení stupav-

skej farskej knižnice.7 

Veľkú pozornosť venoval aj rímskej stanici v Stupave. 

V rokoch 1890 – 1892 tu podnikol niekoľko výkopov. Hneď 

na začiatku výkopových prác sa mu podarilo odkryť a iden-

tifi kovať bazén kúpeľa.8 Nález vzbudil pozornosť. Bol totiž 

dôkazom, že sa tu pôvodne naozaj nachádzal rímsky tábor. 

Na výkopové práce sa 23. augusta 1890 prišiel pozrieť 

i tajomník archeologickej spoločnosti Dr. Ján Szendrey, 

kustód budapeštianskeho múzea Dr. Jozef Hampel a brati-

slavský inžinier Enea Grazioso Lanfranconi (1850 – 1895).9 

V tento deň vykopali ešte nasledujúce predmety: rímsky 

peniaz s obrazom cisára Hadriána, dýku zo železa a veľa 

kolkovaných tehál. Najviac boli zastúpené kolky XIV. légie, 

menej XV. légie a jedna tehla s kolkom XIII. légie. 

V nasledujúcom roku 1891 plynulosť výskumných prác 

výrazne obmedzilo nepriaznivé daždivé počasie a miestni 

sedliaci, ktorí za zaujatie pozemkov, na ktorých sa výskum 

realizoval, začali požadovať vysoké nájomné. V prácach sa 

nedalo pokračovať. Zvrat nastal až vďaka fi nančnej pomoci 

(200 forintov), ktorú Gondovi poskytol popredný a známy 

mecenáš archeológov a bádateľov Enea Grazioso Lanfran-

coni. Z peňazí sa prenajal pozemok domu č. 210 a susedom, 

ktorí dovolili kopanie, prisľúbili dvojnásobok využívaného 

pozemku. Zároveň bola na tie roky, v ktorých sa bude v ko-

paní pokračovať, ponúknutá peňažná kompenzácia.

IGNÁC GOND 
STUPAVSKÝ FARÁR  

Aj Stupava má, rovnako ako iné mestá a mestečká, svoje osobnosti. Ľudí, ktorí sa z vlastného záujmu ponorili do dávnych 

dejín mesta, aby nám objasnili minulosť a posilnili naše sebavedomie. Napriek tomu, že odviedli nezanedbateľný kus 

práce, nič o nich nevieme. Zabudli sme na nich, a hoci si nenárokovali na úctu, právom im patrí. Takouto osobnosťou je aj 

niekdajší stupavský kňaz Ignác Gond.

Stupavský kňaz Ignác Gond (1841 – 1910) 

Milan Greguš



6

osobnosti

Kopať sa začalo 17. augusta 1891 po skončení poľno-

hospodárskych prác. Odkryté boli ešte ďalšie dva menšie 

bazény, časť základov budovy a dlažby (pavimenta). Pri vyko-

pávkach sa našlo koliesko a ihla z bronzu, kúsok náhrdelníka, 

železný kľúč dlhý 23 cm. Našlo sa aj väčšie množstvo črepín 

z nádob, niekoľko klincov, zlomok kamennej sekery a črepi-

ny z rímskej lampy. Z mincí sa podarilo nájsť niekoľko strie-

borných kusov z dôb Antonia a cisárov Hadriána a Deciusa. 

Ignác Gond svoje nálezy a poznatky spracoval a 31. janu-

ára 1892 ich s úspechom prezentoval v Bratislave na pred-

náške učenej spoločnosti Toldy kör.10 Návštevníci prednášky 

si mohli prezrieť kreslené mapy výkopov a niektoré nálezy. 

Vo výkopových prácach sa pokračovalo aj v roku 1892. 

Na lokalite pracovali štyria kopáči. Napriek niekoľkodňové-

mu úsiliu sa im nepodarilo odkryť nič nové. Výskum sa riadil 

praktickým pokusom, ktorý mal dokázať možné optické 

spojenie medzi stupavskou rímskou stanicou a neďalekou 

rímskou stanicou Carnuntum v Rakúsku. Pokus bol jedno-

duchý, spočíval v pozorovaní zábleskov svetla odrážaných 

zrkadlom zo Stupavy v rakúskom Carnunte.

Pätnásť nadšencov sa vybralo do rakúskeho mesteč-

ka Deutsch-Altenburg, kde kedysi stála rímska stanica 

Carnuntum. Hodnovernosť pokusu zaručovali poprední 

a vážení Stupavčania. Z nich možno menovať stupavského 

lekára MUDr. Eduarda Heima,11 železničného inžiniera Jána 

Scheidera, notára Jána Šmelíka, richtára Ľudovíta Nagya,12 

poslucháča medicíny Eduarda Geiringera a devínskeho fa-

rára Štefana Springera.13 Na stupavskej rímskej stanici v do-

hodnutý čas, o 10. hodine predpoludním, odrážal slnečné 

lúče pomocou zrkadiel nasmerovaných na Carnuntum brat 

Ignáca Gonda,14 ktorý viedol na stupavskej fare hospodár-

stvo. Pokus sa vydaril. Všetci pätnásti svedkovia v Carnunte 

videli v uvedenú hodinu dva jasné svetelné body. Týmto 

Ignác Gond dokázal, že vojaci z týchto táborov sa mohli 

medzi sebou v priaznivom počasí dorozumievať svetelnými 

signálmi.15 Pre zaujímavosť možno uviesť, že vzdušná čiara 

medzi obidvoma tábormi meria asi 24 km. Výsledky pokusu 

uverejnili vo viacerých rakúskych, maďarských a niekoľkých 

zahraničných časopisoch.16 

Ignác Gond sa živo zaujímal a zbieral všetky archeologic-

ké nálezy zo Stupavy a okolia, či išlo o náhodne nájdené alebo 

pochádzajúce z jeho vlastných výkopov. Je známe, že časť ná-

lezov odovzdal budapeštianskemu múzeu.17 Vyššiemu kráľov-

skému katolíckemu gymnáziu v Bratislave18 daroval do jeho 

múzejných zbierok viaceré predmety. Školské múzeum bolo 

založené asi v roku 1897, jednotlivé exponáty venovali štedrí 

darcovia. Neskôr boli prizvanými odborníkmi preskúmané a 

zatriedené podľa jednotlivých vedných odborov. Zbierka slú-

žila pedagógom a žiakom pri vyučovaní.19 Do zbierky egypt-

ských pamiatok daroval Ignác Gond skamenelinu skarabea. 

Skarabeus bol upravený na amulet, po dĺžke bol prevŕtaný 

tak, aby sa mohol nosiť zavesený na krku. Na spodnej časti 

mal skarabeus hieroglyf thlk (thrk). Nápis označoval egypt-

ského kráľa 15. dynastie – Taharku (panoval 690 – asi 664 

rokov pred Kristom). Do oddelenia zbierok z  kamennej doby 

venoval kamennú sekeru nájdenú v Stupave, úlomky kamen-

nej sekery, kamenné kladivo, vreteno a gombičky z vápennej 

hliny (pravdepodobne išlo o tkáčske závažia). Do oddelenia 

bronzových pamiatok daroval sekeru, náramky a dvojsečný 

hrot šípu, všetko výrobky z bronzu, ďalej železný štvorsečný 

Pravdepodobná rekonštrukcia rímskej stanice v Stupave
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Hrob Ignáca Gonda na starom rímskokatolíckom cintoríne v Stupave 

Foto: Milan Greguš, 2005

hrot šípu a formu na odlievanie. Do oddelenia rímskych 

a gréckych pamiatok venoval tri železné kopije (pri jednom 

je uvedená dĺžka 12 cm, pri druhom je poznámka, že mal od-

lomený hrot) a jeden bronzový bodec (dlhý 12,5cm), železnú 

pinzetu s pohyblivým prstencom, bronzovú opaskovú sponu 

a poškodenú striebornú opaskovú sponu s gombičkou. Spony 

boli zdobené a pokryté silnou patinou. Do zbierok daroval 

aj veľký železný kľúč, ktorý podľa Gonda pochádzal z rímskej 

stanice v Stupave, kde ho i vykopal. Ďalej daroval poškodený 

sivý kľúč (?) z terakoty (mal zlomené uško), sklenenú nádobu 

(vysokú 7 cm) a rímsku tehlu (šírka 45 cm, dĺžka 50 cm) s kol-

kom XIV. légie cisára Marka Aurélia (LEG XIIIIGMV).

Mestskému múzeu v Bratislave daroval z inventára 

stupavského kostola dve vzácne kožené kazule zo 17. sto-

ročia.20 

Ignác Gond bol veľkým zberateľom rôznych umelecko-

historických predmetov. V jeho zbierkach sa nachádzalo21 

evanjelium habánskych anabaptistov zo Sobotišťa a ich 

epištoly z roku 1591, vzácne a zaujímavé medirytiny zná-

zorňujúce Krista na kríži, unikátny svätý obraz vytlačený 

striebrom na kožu, obraz sv. Hieronyma od Riberu,22 43 

vzácnych starých kresieb, asi 200 medirytín, drevorezieb 

z prvej polovice 16. storočia, viacero rôznych rytín, viac ako 

200 malieb – miniatúr, drobnokresieb svätých obrázkov na 

pergamene, zoznam členov a zákonov Spolku Blahoslavenej 

Panny Márie Carmelskej, ktorý pôsobil na území od Bratisla-

vy až po Skalicu, album pavlínov z Marianky zo začiatku 16. 

storočia atď. Ďalší osud tejto zbierky po Gondovej smrti ne-

poznáme.23 V súčasnosti sa na stupavskej fare tieto predmety 

nenachádzajú. 

Gond bol i dopisovateľom budapeštianskej akadémie 

vied. Ako znalec a horlivý zberateľ starožitností podporoval 

národného umelca Ferdiša Kostku, aby pracoval v duchu 

starostupavských džbankárskych prác. Sám vybral a poslal 

niekoľko Kostkových výrobkov do Magyar kereskedelmi 

múzea a v roku 1896 na výstavu do Budapešti.24 

Z pozostalosti po Ignácovi Gondovi sa vo farskej knižnici 

v Stupave nachádza niekoľko anglických knižných titulov,25 

ktoré si priniesol z pobytu v Londýne.

Zrejme pod jeho vplyvom sa prebudil záujem o históriu 

a archeológiu aj u stupavského kaplána Ferdinada Šándor-

fi ho26 (kaplán v rokoch 1886 – 1887). Ten neskôr sám pod-

nikal archeologické výskumy (Smolenice, Čachtice, Dolný 

Lopašov) a nálezy publikoval v odborných článkoch. Bolo 

by zaujímavé bližšie osvetliť vzájomné vzťahy a spoluprácu 

amatérskych archeológov a zberateľov starožitností pôso-

biacich na Záhorí koncom 19. storočia. Patria medzi nich, 

okrem spomínaných kňazov Ignáca Gonda a Ferdinanda 

Šándorfi ho, aj Móric (Mór) Spitzer (1849, Malacky – 1924, 

Viedeň),27 archivár grófa Ľudovíta Károlyiho v Stupave 

Václav (Venczel) Honz28 a ďalšie, dnes takmer zabudnuté 

osobnosti Záhoria.

Ignác Gond bol stupavským farárom – dekanom až do 

svojej smrti. Zomrel náhle na zlyhanie srdca vo veku 69 

rokov, 14. marca 1910 v Stupave. Pochovať ho prišiel proto-

notár a ostrihomský kanonik Štefan Rosíval.29 Pochovaný je 

Kostol sv. Štefana kráľa v Stupave, dvadsiate roky 20. storočia 
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na starom katolíckom cintoríne v Stupave, v prvom hrobe po 

pravej strane, na ceste od hlavnej brány k centrálnemu krížu. 

Na miesto stupavského farára nastúpil I. Gond ako 44-ročný 

a pôsobil tu 26 rokov. Stupavčania na svojho bývalého kňaza, 

milovníka histórie a znalca dejín Stupavy, už zabudli. Svedčí 

o tom jeho zanedbaný hrob na stupavskom cintoríne. 

Poznámky
1  Na pôvodné meno Opatril upozorňujú aj autori: Erdélyi, J., Mader, J.: 

Stupava. Stupava 1969, s. 50; V schematizme Nitrianskej arcidiecézy 
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Opatril.
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Opatril, bližšie o ňom viď ďalej v texte. Pozri Schematismus Cleri 

dioecesis Nitrensis pro anno... 1879, s. 64.

3  Magyar írók élete és munkái, III. kötet. Budapest 1894, s. 1278.

4  Stupava, matrika zomrelých, 1910, pag. 43, nom. 20. Némethy, L.: 

Series parochiarum et parochorum arcidioecesis Strigoniensis ab 

antiquissimis emporibus. Estergom 1894, s. 248. 

5  - A nyitrai főgymnasium nyitramegyei régiség gyüjteménye. Nyit-

ram. Közlöny 1875;

  - A nyitrai r. k. főgymnasium nyitramegyei régiséggyüjteménye. 

Nyitrai Közlöny III., 1872, č. 14 – 15, 18;

  - Az uj papnovelde Nyitrán. M. Allam 1878. Nyitrai Közlöny III., 

1872, č. 22 – 23;

  - Etwas über Alterthümer-Sammlungen. Neutra-Trench. Zeitung 
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  - Roskoványi Ágoston nyitrai püspök élete. Nyitram. Közlöny 1876;
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leletek. Nyitriai Közl. III., 1878, č. 2;

  - Nyitra vármegyének földrajzi és természeti leirása. A nyitrai r. k. 

főgymn. 1878 – 9 tanévi tudósitványa.
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Mú Stupava. 

9  Erdélyi, V., Mader, J.: Stupava, kapitoly z miestnych dejín. Stupava 

1969, s. 19.

 Enea Grazioso Lanfranconi i jeho otec Antonio Lanfranconi (1810 

– 1875) boli zberateľmi starožitností. Pozri: Tkáč, F.: Lokalita Lan-

franconi. Bratislava 1/1983, s. 60; Slovenský biografi cký slovník III. 

Martin, Matica slovenská 1989, s. 348. 

10 Toldy kör – Toldyho spolok, maďarizačný kultúrny spolok založený 
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11 MUDr. Eduard Heim (1852 – 1922), odpis náhrobného kameňa na 

starom rím. kat. cintoríne v Stupave.
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odpis náhrobného kameňa na starom rím. kat. cintoríne v Stupave. 
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15  Erdélyi, V., Mader, J.: c. d., s. 20.

16  Kronika Stupavy I., 1960, s. 62 – 66. Zapisovateľ František Tóth 

neuviedol prameň, z ktorého čerpal. Je nanajvýš pravdepodobné, 

že uvedené podrobné údaje sú prevzaté z Gondovho rukopisu o de-
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17  Erdélyi,V., Mader J.: c. d., s. 17, 50. 

18  Ide o dnešné gymnázium na Grösslingovej ulici v Bratislave, po-

stavené v rokoch 1906 – 1908 podľa projektov budapeštianskeho 

architekta Edmunda Lechnera v secesnom  štýle. Hamšíková, J., 

Zvarová, Z.: Secesné gymnázium na Grösslingovej ulici. Vitajte 

v Bratislave, 2/2002.

19  Podľa článku A. Šefčákovej Egyptská ľudská mumifi kovaná hlava 

na Slovensku (Pamiatky a múzeá, č. 3/2003) bolo školské múzeum 

založené v roku 1897. Prvý súpis darovaných predmetov do zbie-

rok školského múzea bol uverejnený v práci A Pozsonyi kir. kath. 

főgymnsium értesitője az 1899/1900 iskolai évről. O rok neskôr 

bol v tejto výročnej správe uverejnený podrobnejší a roztriedený 

zoznam predmetov. Gondovo darovanie predmetov gymnaziálnemu 

múzeu uvádzajú aj: Sborník kultúrnej práce, vlastivedný sborník 

okresu Bratislavského a Malackého, diel I. Bratislava 1930, s. 38; 

Erdélyi V., Mader J.: c. d., s. 17.

20  Zuzana Francová v svojom článku uvádza, že kazule daroval Ignác 

Gond Mestskému múzeu v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Keďže 

Ignác Gond zomrel v roku 1910, bude potrebné tento údaj znovu 

preveriť. Francová, Z.: Tri kožené kazule v zbierkach mestského 

múzea. Pamiatky a múzeá, č. 2/1994, s. 23 – 24.

21  Podľa publikácie Magyarország vármegyei és városai. Pozsony vár-

megye. Budapest, Apollo b. d. s. 112.

22  V origináli uvedené „Ribeira“. Zrejme ide o maliara Jusepe Riberu, 

zvaného aj Spagnoletto (1588 – 1652/6) a jeho rytinu Svätý Hiero-

nym. Ottův slovník naučný XXI. Praha, s. 683 – 684, heslo Ribera.

23  Vo farskej knižnici sa nachádzajú viaceré knihy signované Ignácom 

Gondom. Venujú sa náboženským témam, dejinám cirkvi i právu. 

Pre neusporiadanosť farskej knižnice nebolo možné zatiaľ urobiť 

hlbší prieskum. Okrem iného tu je kompletne zachovaný Corpus 

Juris Hungarici. Gond ho odkúpil od bratislavského antikvariátni-

ka Sigmunda Steinera, o čom svedčí priložený pokladničný lístok. 

Prieskum bol vykonaný v roku 2003. Autor článku našiel v roku 

2001 dve knihy z 18. storočia v bratislavskom antikvariáte Steiner. 

Podľa zápisu Ecclesie Stomfensis, patrili do stupavskej farskej 

knižnice. Na sklonku roka 2003 neboli ešte predané, ich cena sa 

pohybovala v rozmedzí 15 000 – 20 000 Sk. Je pravdepodobné, že 

z knižnice bolo odcudzených viacero kníh a podobne asi dopadla 

i časť zbierky po Ignácovi Gondovi.

24  Landsfeld, H.: Z dějin stupavské keramiky. Sedmdesátka národního 

umělce, džbánkáře Ferdinanda Kostky. 1948, s. 26.

25  Zatiaľ boli nájdené tieto tituly: Newman, J. H.: Present position of 

catholics in England. London 1851; Newmann, J. H.: Two Essays. Lon-

don 1881; Monley, H.: First sketch of English Literature. London 1883.

26  Ferdinand Šándorfi  uverejnil v Archaeologiai Értesitő (1890, X., s. 

93) článok Stomfavidéki régiségek (Stupavské starožitnosti).

27  Šíp, V.: Zabudnutý nestor archeológie, Spitzer Móric. Naše Záhorie, 

2/1994, s. 7 – 8); podľa Erdélyi V., Mader, J.: c. d., s. 17, Spitzer kopal 

v roku 1889 pred Gondom na rímskej stanici v Stupave.

28  Správu o výkopoch napísal v článku Über die Spuren der einstigen 

Römer-Kastelle zu Stampfen und Mast. Grenzbote, 14. 6. 1889.

29  Stupava, matrika zomrelých, 1910, pag. 43, nom. 20. Štefan Rosíval 

(Roszival) pôsobil v rokoch 1868 – 1870 v Stupave ako kaplán. 
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Kúriu pôvodne postavila šľachtická rodina Troyerovcov 

niekedy koncom 18., resp. začiatkom 19. storočia. Konkrétny 

písomný záznam o jej vzniku nemáme. Ďalšími vlastníkmi 

boli Maurerovci, ktorým patrila takmer sto rokov a obývali 

ju až do roku 1946. O tomto rode a vlastníckych vzťahoch 

viažucich sa ku kúrii už existuje viac doložiteľných informá-

cií. Zo zachovanej písomnej pozostalosti posledného majite-

ľa kúrie Adolfa Maurera, ktorú tvoria hodnoverné rodové 

dokumenty, zmluvy a súkromné listy, môžeme aj po rokoch 

spoľahlivo a presne vystopovať vlastnícku anabázu objektu. 

Najzaujímavejším dokumentom v pozostalosti sú ručne kres-

lené rodostromy majiteľov kúrie, a to dvoch stupavských 

šľachtických rodov – Troyerovcov a Maurerovcov.1 

Rod Troyer von Aufkirchen

Troyerovci sú starý šľachtický rod, ktorý pochádza z Ti-

rolska. Vzišiel z mestského prostredia, prví známi členovia 

pôsobili ako zámožní mešťania v mestskej správe. V roku 

1491 polepšil panovník Maximilián I. Hieronymovi Troyero-

POSLEDNÝ STUPAVSKÝ BARÓN
ŠĽACHTICKÉ RODINY USADENÉ V STUPAVE

Pre starých Stupavčanov pomenovania Barónové alebo Na barónovom nie sú neznáme. Sú pre nich nostalgickým návra-

tom do nedávnej minulosti  mesta i podvedomým udržiavaním rýchlo zanikajúcej histórie Stupavy. Ide o názvy označu-

júce konkrétnu mestskú lokalitu, územie, ktoré kedysi patrilo stupavskému barónovi. Pôvodne tu stála šľachtická kúria 

s rozsiahlym hospodárskym dvorom a záhradou. Zachovala sa doteraz a spolu s prístavbou stojí na Agátovej ulici č. 7. 

Dnes je to už len torzo pôvodnej kúrie. Časť barónovej záhrady bola po roku 1948 vyvlastnená, rozparcelovaná, zastavaná, 

a objekt kúrie znehodnotila necitlivá prestavba. Pôvodne to bol zaujímavý architektonicko-urbanistický komplex, ktorý 

dnes patrí k posledným historicky cenným stavbám Stupavy.   

vi zu Kitzbül rodový erb a jeho potomkovia, synovia Krištof, 

Baltazár a Gašpar, znovu získavali povýšenie do šľachtické-

ho stavu. Dôvodom bola Krištofova udatnosť, ktorú preuká-

zal v boji proti tureckým vojskám pri Konštantínopole. 

Rod sa neskôr rozčlenil do viacerých línií, pričom každá 

získala odlišný predikát. Tirolská a nemecká vetva nadobud-

la v roku 1660 barónsky a v roku 1696 dokonca grófsky 

titul. Jedným z najvýznamnejších členov rodu bol Ferdinand 

Július Troyer (1698 – 1758), olomoucky biskup a kardinál.2 

Gašparova vetva získala predikát zu Aufkirchen, podľa 

mestečka v Korutánsku. Zakladateľom uhorskej vetvy Troye-

rovcov bol Gašparov syn Joachim, ktorý pracoval v službách 

Fuggerovcov ako prefekt červenokamenského panstva.3 Jeho 

syn, taktiež Joachim, si vzal za manželku Alžbetu Dietricho-

vú, dcéru stupavského šľachtica Martina Dietricha. Po prvý 

raz sa spomína v urbári mestečka Stupava z roku 1592 ako 

držiteľ slobodnej kúrie, ktorá mala jeden a pol usadlosti.4 

Joachim Troyer získal ženbou podiel na dietrichovskej 

kúrii a usadil sa v Stupave.5 Spomínaná dietrichovská kúria 

Milan Greguš 
Mgr. Jozef Lenhart

Okolie troyerovskej kúrie, pohľad zo západu pred rokom 1930
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bola podľa miestneho učiteľa a znalca dejín Stupavy Jozefa 

Krištoffyho na Hlavnej ulici č. 30.6 V roku 1869 budovu7 od-

kúpila od penzionovaného generála Fodora Prokoppa obec 

Stupava a zriadila v nej obecnú ľudovú školu. Budova slúžila 

nepretržite školským účelom až do roku 1980, po roku 1989 

prešla do súkromného vlastníctva. 

 Na starom rím. kat. stupavskom cintoríne, juhozápadne 

od hlavného kríža, sa dodnes nachádza niekoľko náhrob-

níkov, ktoré patria členom rodu Troyer von Aufkirchen. So 

štyroch zvetraných náhrobníkov, vytvorených v rozpätí 19. 

storočia, sa podarilo identifi kovať tieto mená a údaje o po-

chovaných osobách:

-  Jozef Troyer (1730 – 1820), prísediaci súdnej tabule Bra-

tislavskej župy a stupavský provízor;

-  Alžbeta Troyerová, rod. Soberová (1748 – 1830), manžel-

ka Jozefa Troyera;

-  Leopold Troyer (6. 8. 1783 – 10. 7. 1850); 

-  Antónia Troyerová (27. 6. 1823 – 13. 1. 1847), dcéra Leo-

polda Troyera a Terézie, rod. Petényiovej. 

Troyerova kúria v Stupave, stav v roku 2005 

Foto: Milan Greguš, 2005

Troyerova kúria v Stupave. Stav pred prefasádovaním, šesťdesiate roky 20. storočia. 
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Pôdorys kúrie 

Zakreslil: Jozef Lenhart, Milan Greguš, 2005

Stupavskí Troyerovci spočiatku patrili medzi významné 

rodiny mesta s pomerne dobrým majetkovým zázemím. 

V prvej polovici 18. storočia však prišli v Stupave takmer 

o všetky majetky. Dôvodom bolo nerozvážne hospodárenie 

a následné exekúcie. V 19. storočí význam rodiny upadol8 

a v polovici 19. storočia stupavskú kúriu Troyerovcov získa-

va sobášom šľachtic Eduard František Maurer von Kronegg, 

ktorý pochádzal z Čiech. 

Rod Maurer von Kronegg

Maurerovci patria medzi nižšiu šľachtu, ktorá pôvodne 

žila v Tirolsku. V roku 1677 udelil cisár Leopold I. Matthia-

sovi Maurerovi a jeho potomkom erb a titul von Kronegg zu 

Ungarshofen. Na prelome 17. a 18. storočia sa rod rozdelil 

na štyri línie: botzenskú (Tirolsko), freiburskú (Švajčiarsko), 

viedenskú a  regenburskú (Bavorsko). Najživotaschopnejšia 

bola viedenská vetva, ostatné v 18. storočí vymreli. Vieden-

skú líniu založil Johann Jakob Maurer von Kronegg (1674, 

Botzen – 1712, Viedeň), ktorý mal desať detí. 

Z viedenskej vetvy pochádzal aj Eduard František Mau-

rer von Kronegg. Narodil sa 15. marca 1821 v  dedine Hři-

vice (západné Čechy). Okolnosti, za ktorých sa zoznámil so 

stupavskou barónkou  Matildou Troyerovou zu Aufkirchen 

und Thurn, nepoznáme. Matilda bola v tom čase už vdovou 

po Vojtechovi Buoczovi, stupavskom panskom úradníkovi 

s modrou krvou.9 Svadba sa konala 9. apríla 1854 v stupav-

skom farskom kostole.10 Svadobná hostina bola v nevesti-

nom dome (dodnes zachovaná kúria), kde manželia ostali 

aj bývať. Ešte v tom istom roku sa im narodila dcéra Matilda, 

v roku 1856 syn Adolf František a v roku 1860 posledné 

dieťa – syn Oskar František. Otec si svoje deti veľmi neužil, 

zomrel pomerne mladý, 11. júla 1870 vo veku 49 rokov. 

Súrodenci Matilda a Oskar František sa po založení 

vlastných rodín z rodiska odsťahovali, v Stupave ostal bývať 

s matkou len prostredný syn Adolf František.11 V roku 1904 

matka zomrela a štyri roky po jej smrti sa vo Viedni oženil 

s vdovou Stanislawou Marcellou Peschlovou, rodenou Sa-

kowitzovou, ktorá pochádzala z Poľska.12 Pre úplnosť treba 

dodať, že v čase sobáša mal Adolf František už 48 rokov 

a uzavrel morganatický zväzok, t. j. zobral si za manželku 

ženu nešľachtického pôvodu. Pravdepodobne aj to bol jeden 

z dôvodov, prečo sa oženil až po matkinej smrti, na prahu 

päťdesiatky. Manželstvo však ostalo bezdetné. Stanislawa 

zomrela v Stupave 4. novembra 1938,13 jej manžel Adolf 

František 11. februára 1946.14 Obaja sú pochovaní v maure-

rovskej hrobke na stupavskom cintoríne.

Zakresklenie pôvodnej fasády 

Kresba: Milan Kubíček, 2005
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 Hrobka Maurerovcov sa nachádza na starom rímskoka-

tolíckom cintoríne, vľavo od vstupnej brány. Tvorí ju jedno-

duchý mramorový lichobežníkový pylón. V jeho hornej časti 

je umiestnený rodový erb a pod ním jednoduchý nemecký 

nápis. Pripomína, že na tomto mieste odpočíva rodina ríš-

skych slobodných pánov Maurer von Kronegg. Murovaná 

krypta je prekrytá kamennými platňami a ohraničená niž-

ším kovaným zábradlím. 

Úpadok stupavského maurerovského majetku sa začal 

už za života „posledného baróna“ Adolfa Františka. Žil 

utiahnutým životom a s pribúdajúcim vekom už nestačil 

udržiavať rodinný majetok. Počas druhej svetovej vojny 

mala dokonca vo dvore kúrie sklad a predajňu svojich vý-

robkov fi rma Arma. Kúriu a k nej prináležiaci pozemok po 

Adolfovi Františkovi Maurerovi získala Anna Horváthová, 

ktorá slúžila v rodine Maurerovcov. 

Po roku 1950 bol pozemok kúrie už značne zmenšený. 

Neskôr (v roku 1964) postavili na západnej strane parcely 

kultúrny dom. Južnú hranicu pozemku dnes tvorí potok 

Stupávka, ktorý v minulosti tiekol stredom záhrady. V šesť-

desiatych rokoch 20. storočia bola v budove bývalej kúrie 

umiestnená prevádzka na šitie dámskych kabeliek fi rmy 

Kožatex, sídlo tu mala aj opravovňa rádioprijímačov a te-

levízorov komunálnych služieb. V šesťdesiatych až osemde-

siatych rokoch 20. storočia využívala dvor kúrie ČSAD ako 

parkovisko pre nákladné autá. Budova kúrie v súčasnosti 

chátra a príležitostne ju obývajú bezdomovci. 

Kúria

Podľa zachovanej fotografi e kúrie zo šesťdesiatych rokov 

20. storočia a predovšetkým jej stavebnej analýzy možno 

vznik objektu datovať na začiatok 19. storočia. Na fotografi i 

spoznávame dodnes zachovanú rozmernú prízemnú budovu 

v pôvodnom architektonickom riešení. 

Keď smrťou Vavrinca Dietricha v roku 1641 vymrel rod 

stupavských Dietrichovcov po meči, ich kúria (v súčasnosti 

známa ako stará obecná škola) pripadla ako odúmrť pa-

novníkovi. Ten ju obratom ešte v tom istom roku daroval 

grófovi Pavlovi Pálffymu, majiteľovi stupavského panstva. 

Jeho potomkovia kúriu v nasledujúcich desaťročiach pre-

najímali svojim správcom. Pálffyovci sa snažili sceliť svoje 

pozemky, a preto vykupovali drobné podiely od dedičov 

dietrichovských dcér z bývalého dietrichovského majetku.15 

Zrejme vtedy kúpili aj vyženený troyerovský podiel na kúrii 

a Troyerovci sa rozhodli postaviť si pre seba novú kúriu. 

Pôvodne si dal stavebník (Jozef alebo Leopold Troyer) 

postaviť svoje vidiecke šľachtické sídlo na okraji mesta, vo 

voľnej, urbanisticky ešte nestvárnenej krajine, uprostred 

svojich majetkov. V riešení vychádzal z fi lozofi e barokového 

životného štýlu a koncipoval ho ako uzavretú hospodársku 

usadlosť s dominantným postavením rozmernej prízemnej 

blokovej architektúry kúrie. K nej sa pripájal uzavretý dvor 

obstavaný vysokým kamenným múrom so vstupnou bránou 

a rad hospodárskych budov. 

Klasicisticky pôsobiaci objekt kúrie je vo svojom archi-

tektonickom riešení poznačený prelínaním stavebných štý-

lov. Doznievajúci barokový sloh je evidentný predovšetkým 

v blokovej hmote stavby. Príznačná je pre ňu vysoká, nad 

murovanými štítmi zrezaná stanová strecha. Štíty sú pre-

razené dvojicou kruhových okenných otvorov, typickými 

barokovými volskými okami, ktoré zabezpečovali osvetlenie 

povalového priestoru. Strechu pôvodne dopĺňala a architek-

túru zmalebňovala trojica mohutných komínových telies 

(dnes odstránené).

Hlavné priečelie s jedenástimi okennými otvormi, roz-

miestnenými v rytme 1 – 9 – 1, dotvárala plasticky vystupu-

júca arkatúra. Tvorili ju medziokenné pilastre, nad oknami 

prepojené poloblúkmi. Stavebník pri riešení fasády použil 

architektonické tvaroslovie známe a používané už v baroku, 

charakteristické pre jeho klasicistickú líniu (analógie na 

domoch v Bratislave). Slepá arkáda sa neskôr stala jedným 

z typických znakov klasicistického slohu. Plochu nadoken-

ných segmentov pôvodne vypĺňal motív plastickej štvorcípej 

hviezdy. Priestor nad stredným (šiestym) oknom zaujal 

kamenný rodový erb. Tým sa zároveň zdôraznila hlavná os 

priečelia a objektu sa priznal status šľachtického sídla.

Detail okennej mreže s tepanými pozinkovanými štvorlístkami

Foto: Milan Greguš, 2005
Pôvodná kľučka, klasicizujúci barok, sekundárne umiestnená na 

dverách prístavby 

Foto: Milan Greguš, 2005
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Slepá arkáda rámovala aj okenné otvory po bočných 

stranách kúrie a pravdepodobne dekorovala i fasádu orien-

tovanú do dvora. Vytvárala tak akýsi architektonický „plášť“ 

budovy a zbavovala ju robustnosti. 

Hlavný vstup do kúrie bol z dvorovej strany. Na základe 

analógií sa domnievame, že ho tvorila reprezentačná prí-

stavba, resp. vstup bol iba zvýraznený architektonickým 

orámovaním v ploche fasády na spôsob portikusu. Symetric-

kým umiestnením na strednú os tvoril protipól k šľachtické-

mu erbu na hlavnom priečelí. Neskôr ho prekryla prístavba 

čeľadníka, dodatočne rozšírená o hospodárske stavby.

Zatiaľ čo exteriér kúrie bol neuváženými zásahmi 

znehodnotený, jej pôdorys sa zachoval bez väčších zmien 

vo svojej pôvodnej skladbe. Našťastie utilitárne úpravy vy-

nútené zmenou užívania výraznejšie neznehodnotili pôvod-

né dispozičné riešenie objektu a tak stupavská troyerovská 

kúria predstavuje dnes ojedinelý, historicky cenný doklad 

funkčného riešenia malomestského šľachtického sídla.

Kúria je riešená ako jednotrakt so spojnou chodbou 

prechádzajúcou v podĺžnej osi celou budovou, v línii s dvo-

rovým múrom. Na západnej strane ústi do hospodárskych 

priestorov – komory, kuchyne, ku vstupu do pivnice a na 

povalu, na protiľahlej (východnej) strane, do obytných 

miestností s rovnakou pôdorysnou skladbou. Chodba tvorí 

hlavnú komunikačnú spojnicu kúrie a sú z nej riešené samo-

statné vstupy do trojice vzájomne nepriechodných, pravde-

podobne reprezentačných izieb. Zároveň sa z nej vykurovali 

izbové kachle.

Troyerovský erb, detail náhrobku na starom rímskokatolíckom 

cintoríne v Stupave

Foto: Milan Greguš 2005

Napriek tomu, že výplne dverných otvorov sa nezacho-

vali, vieme si urobiť veľmi konkrétnu predstavu o výzore 

interiérov. Pôvodné okná boli zapustené v nikách a mali 

mrežovú výplň, ktorú v krížení prútov zdobili tepané 

pozinkované štvorlístky. Okná boli skriňové, s atypickým 

uzatváracím kovaním. Ich celkové riešenie poznáme z dvoch 

pôvodných okien, dodnes zachovaných v objekte. Obvodové 

steny prechádzali do stropu oblým fabiónom, ktorý po obvo-

de vytváral širokú vystupujúcu pásku. Podlahu v reprezen-

tačných miestnostiach tvorila dosková dlážka vyskladaná do 

jednoduchých štvorcových geometrických obrazcov na spô-

sob šachovnice (dodnes zachovaná). Podobne sa zachovalo 

aj pôvodné dláždenie chodby opukovou dlažbou.

Na povale boli nájdené fragmenty kachlíc, ktoré po-

chádzajú z troch rôznych kachľových pecí zabezpečujúcich 

vykurovanie kúrie. Podľa typu glazovania možno predpo-

kladať, že v dvoch prípadoch ide pravdepodobne o kachle 

vyrobené stupavskými hrnčiarmi, kachlice s tyrkysovou 

farebnosťou sú z kachlí cudzej proveniencie. Pôvodne stáli 

v rohoch reprezentačných miestností.

V objekte sa zachovalo aj mnoho ozdobných prvkov – kla-

sicistické zámkové štítky, baroková skriňová zámka s mušľovou 

kľučkou, kovanie okenných krídel, historizujúce tepané zvody 

rín a pod., čo by umožňovalo kúriu úspešne revitalizovať. 

Architektonické riešenie vstupnej brány nepoznáme.

Jediné, čo zatiaľ zostáva jednoznačne nezodpovedané, je 

datovanie kúrie. Jej minimálne dispozičné zmeny hovoria iba 

o jednej, aj to len účelovej stavebnej úprave, ktorá zasiahla 

Hrobka Maurerovcov na starom rímskokatolíckom cintoríne 

v Stupave

Foto: Milan Greguš, 2005
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viac exteriér ako interiér. To, že v architektonickom riešení 

sa neobjavil tympanón, typický prvok meštianskej i palá-

covej klasicistickej architektúry, navodzuje domnienku, že 

troyerovská kúria vznikla už koncom 18. storočia a neznámy 

staviteľ ju aktuálne riešil v duchu klasicistického baroka. 

V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bola kúria necitlivo 

upravovaná. Pôvodné úzke okná boli vybúrané a okenné 

otvory rozšírené. Spolu s výmenou okien bola až na tehlu 

otlčená vonkajšia fasáda, hĺbku slepých arkád upravovali 

maltou a objekt dostal jednotný hladký povrch z hrubej 

omietky. Zaškrabaný povrch omietky klincovým hrebeňom 

nasvedčuje o zámere ukončiť prefasádovanie brizolitom. 

Tento krok sa už neuskutočnil. Spolu s pilastrami slepej 

arkády bol odstránený aj plastický erb Troyerovcov, pôvod-

ných vlastníkov kúrie. Umiestnený bol v oblúkovom vlyse 

nad prostredným oknom hlavného priečelia. Neodborným 

snímaním sa erb rozlomil na niekoľko častí. Vtedajší vlastní-

ci kúrie ho však odložili a zostal zachovaný dodnes. 

Neodborné prefasádovanie a zmena okenných otvorov 

podstatným spôsobom zmenila vzhľad priečelia kúrie. Upra-

vovatelia úplne znehodnotili klasicistickú fasádu a prispeli 

k zníženiu hodnoty historického objektu. 

Budovu kúrie aj s priľahlým pozemkom odkúpilo v roku 

2005 mesto Stupava. Súčasne sa objavili aj úvahy o jej asaná-

cii. Je však žiaduce, aby sa bývalá kúria zachovala aj do bu-

dúcnosti. Okrem budovy bývalého veľkého majera, hostinca 

Srdiečko, bývalého Obecného domu v Máste a zemianskej 

kúrie na Hlavnej ulici ide o poslednú svetskú barokovú bu-

dovu v Stupave (s výnimkou kaštieľa). Viac ako dvestoročná 

história niekdajšej troyerovskej kúrie si zaslúži väčšiu pozor-

nosť Stupavčanov o to viac, že mesto má už takmer celkom 

Barón Adolf František Maurer von Kronegg (1856 – 1946), posledný 

šľachtický vlastník kúrie

zlikvidovanú historickú zástavbu. Troyerovská kúria je už 

v meste ojedinelým solitérom a jediným dokladom tohto 

typu panského sídla v mestskom prostredí aj v širšom slo-

venskom kontexte. Po dôkladnejšom umelecko-historickom 

prieskume a citlivej obnove by mohlo mesto získať zaujíma-

vý a cenný objekt na kultúrne využitie. Vrátiť objektu to, 

čo mu bolo neuvážene zobraté, by bolo nielen kultúrnym 

prejavom, ale aj dôkazom našej vyspelosti a úcty k lokálnej 

histórii. Obnovením kúrie a jej novou náplňou môžeme naj-

lepšie preukázať vzťah k svojmu mestu a ďalším generáciám 

Stupavčanov natrvalo prezentovať lokalitu, dnes už známu 

iba z pomenovania Na barónovom. Otvorená voľná plocha 

na mieste bývalého dvora a záhrady (južne od kúrie) by sa 

mohla nazvať Troyerovo námestie. 

Poznámky
1  Za zapožičanie dokumentov ďakujem Miroslavovi Balúchovi.

2  Pochádzal z českej vetvy Troyerovcov, s predikátom von Troyer-

stein. Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století. Praha, Česká 

katolická charita 1987, s. 144 – 157.

3  Pongrácz, D., Strešňák, G., Ragač, R., Tandlich, T., Federmayer, F.: 

Šľachta Bratislavskej stolice. Bratislava, Agentúra Luigi 2004, s. 

422.

4  Marsina, R., Kušík, M.: Urbáre feudálnych panstiev I. Bratislava, SAV 

1959, s. 524.

5  Federmayer, F.: Dva zabudnuté rody z južného Záhoria. Záhorie, č. 

2/2002. 

6  Krištoffy, J.: Zo života Stupavy. Devín, č. 5/1933.

7  Zatiaľ nie je jasný súvis medzi renesančnou dietrichovskou kúriou 

a budovou bývalej obecnej ľudovej školy. 

8  Pongrácz, D., Strešňák, G., Ragač, R., Tandlich, T., Federmayer, F.: c. 

d., s. 422.

9  Ide o stupavského slúžneho V. Buocza, ktorý poslal v roku 1848 

udanie do Bratislavy na stupavského kaplána Ignáca Juračku. Jurač-

kova nevinná poznámka, v ktorej bagatelizoval význam úradného 

nariadenia mu priniesla nespravodlivé väznenie, v ktorom o vlások 

unikol poprave. Hallon, P.: Nová kniha o Lábe. Láb 1999, s. 81. 

10  Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häu-

ser, teil B. 1935.

11  Zatiaľ nevieme nič bližšie o ďalších rodinných príslušníkoch 

obývajúcich kúriu a ich dedičských záležitostiach. V kúrii zomrel 

2. marca 1928 Adolfov brat Oskar Maurer (narodený roku 1860), 

manžel Henriky, rod. Brunerovej. Bydlisko má uvedené v lokalite 

Kőzepiszkáz vo Vesprímskej župe. Stupava, matrika zomrelých, 

1928, pag. 168, no. 6. Archív rím. kat. úradu v Stupave. 12. júla 1939 

tu zomrela aj Matilda Maurerová (narodená roku 1853), vdova po 

Alfrédovi Maurerovi. Stupava, matrika zomrelých, 1939, pag. 16, 

no. 18. Archív rím. kat. úradu v Stupave.

12  Stupava, matrika zomrelých, 1938, pag. 14, no. 39. Archív rím. kat. 

úradu v Stupave.

13  Tamtiež.

14  Stupava, matrika zomrelých, 1946, pag. 48, no. 6. Archív rím. kat. 

úradu v Stupave.

15  Federmayer, F.: Dva zabudnuté rody z južného Záhoria. Záhorie, č. 

2/2002.
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Stupavský farský Kostol sv. Štefana kráľa prešiel v druhej 

polovici 18. storočia výraznou prestavbou. Kostol už nepo-

stačoval všetkým veriacim, a preto s fi nančnou podporou 

patróna kostola Štefana II. Jozefa Pálffyho z Erdődu1 bol 

v rokoch 1763 – 17662 rozšírený a prestavaný v barokovom 

slohu.  Hlavnú loď kostola vtedy rozšírili o bočné lode, na 

južnej strane prestavali pôvodnú cintorínsku Kaplnku sv. 

Anny a pripojili ju k bočnej lodi.  Na severnej strane, kvôli 

symetrii, pristavali novú Kaplnku sv. Michala archanjela. Kos-

tol tým získal novú priečnu loď, transept. Podstatne zväčšené  

bolo aj  sanktuárium,  východné zakončenie hlavnej lode. 

Pamiatkou na túto nákladnú prestavbu sú dve pamätné 

tabule osadené po stranách sanktuária. Na evanjeliovej strane 

je osadený erb Leopolda II. Štefana Pálffyho s vojenskými tro-

fejami, na epištolovej strane je textová tabuľa.

chr

riadku je zakomponovaný rok 1763, v druhom 1764, 

v treťom 1765 a v štvrtom 1766; uvedené roky vymedzujú 

čas prestavby. Autorom textu bol vtedajší stupavský farár 

Gašpar Helmuth. 

Prepis latinského textu: 

VNO VITAE SOLATIÔ E IOSEPHAE E COMITIBVS A WALD-

STEIN PROGENITA EXVTVS, VOVIT,  / ET ECCLESIAM HANC 

HONORI SANCTI STEPHANI INCLITAE HVNGARIAE APOSTOLI 

PONERE CEPIT, / ILLVSTRI VERÔ, ET PARIS SANGVINIS WIL-

HELMAE AB OGILFFI IR[R]E VOCABILI SOCIETATE IVNCTVS, 

CONTINVAVIT / AT LIBERALI QVOQVE MANV ILLVSTRE 

HOC OPVS, VT VISITVR, EINIVIT, CONCLVSIT, AC ABSOLVIT 

IPSE / EXCELLENTISSIMVS AC ILLUSTRIS[S]IMVS DOMINVS 

LEOPOLDVS II. E COM[IT]IBVS PÁLFFY AB ERDŐD PERPETVVS 

IN VÖRÔSKO, ARCIS BO / ROSTYANKEO, ET DOMINII

S

-

PAMÄTNÁ TABUĽA
V KOSTOLE SV. ŠTEFANA KRÁĽA V STUPAVE

Inventáre cintorínov a kostolov, ich chátrajúce náhrobky a pamätné tabule predstavujú významný  prameň informácií. 

Pre nezrozumiteľnosť latinského, nemeckého alebo maďarského textu niekedy ani netušíme, akú cennú informáciu 

skrývajú, či akú udalosť pripomínajú a zvečňujú. Nápis vysekaný do kameňa však svojou vlastnou rečou aj po rokoch 

sprítomňuje dôležité udalosti alebo osobnosti histórie.  

Pamätná tabuľa osadená na epištolovej strane sanktuária v Kostole sv. Štefana kráľa v Stupave

Foto: Milan Greguš, 2004

Milan Greguš
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SAR]Æ, ET REG[A]LÆ AP[OSTOL]ICÆ MA[IES]T[A]TIS CAME 

/ RARIVS ACTVALIS INTIMVS CONSILIARIVS, GENERALIS 

CAMPIMARESCHALLVS, VNIVS LEGIONIS PEDESTRIS ORDINIS 

HVN / GARICI COLONELLVS, COMITATVS POSON[IENSIS] 

PERPETVVS COM / MES INSIGNIS ORDINIS SANCTIS STEPHA-

NI REGIS AP[OSTO]L[I]CI CRVCIS MAIO / RIS EQVES SACRÆ 

REGNI HVNGARIÆ CORONÆ CONSERVATOR NEC NON PER 

HVNGARIAM SVPREMVS ARMORVM PRÆFECTVS / DILECTVS 

DEO ET HOMINIBVS / CVIVS MEMORIA IN BENEDICTIONE ERIT, 

ET NON EXTINGVETVR VNQVAM LVCERNA LIBERALITATIS EIVS 

/ TACEANT HOMINES, LOQVENTVR OPERIS HVIVS LAPIDES ET 

CLAMABVNT / RECORDAMINI PRIORIS ECCLESIÆ, ET VIDETE 

AC PIETATE OMNI LEGITE TALEM, AC TANTVM BENEFACTOREM 

NOSTRVM / BENEDICAT ERGO TIBI, AC LEGTISSIMÆ CONIVGI 

TVÆ DOMINVS SICVT OLIM BENEDIXIT NOVISSIMIS IOB MA-

GIS QVAM PRINCIPIO EIVS / ET VOS QVOQVE MAGNI PATRIS 

CHARISSIMA PIGNORA: LEOPOLDE, CAROLINA, ET ANTONIA 

BENEDICAT DEVS ISRAEL / QVIA NATI ESTIS OPTIMI VIRI, ET 

IVSTI ET TIMENTIS DEVM, ET ELEEMOSYNAS FACIENTIS / FAXIT 

IDEM DEVS VT VIDEATIS FILIOS VESTROS ET FILIOS FILIORVM 

VESTRORVM VSQE IN TERTIAM ET QVARTAM GENERATIONEM 

/ AC MORTALI CORPORE SOLVTI VNA CVM PATRIBVS VESTRIS 

VIVATIS DEO IN SAECVLA SÆCVLORVM AMEN / MA PRECATVR  

ET VOVET / HVMILLIMVS VESTER  SERVVS GASPAR HELMVTH 

PAR[OCHIAE] STOMP[HENSIS] ET DISTR[ICTUS] MALL[ACKEN-

SIS] : VICE ARCHI-DIACONVS

Preklad: 

Zbavený jediného potešenia života s Jozefínou, pochádza-

júcou z grófov Waldsteinovcov,3 venoval a začal stavať tento 

kostol na počesť sv. Štefana, apoštola slávneho Uhorska, po-

kračoval v nerozlučnom spojení s Wilhelmou z urodzeného 

rodu Ogilfi ovcov4 a štedrou rukou toto vznešené dielo – ako 

vidieť – dokončil, uzavrel a dokonal najvznešenejší a najuro-

dzenejší pán Leopold II., z grófov Pálffyovcov z Erdődu, večne 

sídliacich na Červenom Kameni, na hrade Pajštún a dedičný 

pán stupavského panstva, komorník cisárskeho a kráľovské-

ho majestátu, skutočný tajný radca, generál, poľný maršal, 

plukovník pešej légie uhorského vojska, večný župan Bra-

tislavskej župy, rytier Radu veľkokríža slávneho svätého 

Štefana, apoštolského kráľa, strážca koruny Uhorského krá-

ľovstva, ako aj najvyšší veliteľ ozbrojených síl Uhorska, milý 

Bohu aj ľuďom, ktorého pamiatka bude požehnaná a nikdy 

nevyhasne svetlo jeho ušľachtilosti. Nech mlčia ľudia, nech 

hovoria a volajú kamene tohto diela.

Pamätajte na prvší kostol a pozorujte, a vo všetkej úcte vní-

majte takého veľkého nášho dobrodinca. Nech teda Pán požeh-

ná tebe a tvojej zákonnej manželke, ako Pán kedysi požehnal 

potomkom Jóba, viac ako jemu samému. Aj vás, najmilšie dary 

veľkého otca, Leopold,5 Karolína6 a Antónia,7 nech požehná 

Boh Izraela, lebo narodili sa najlepšiemu mužovi, spravodlivé-

mu, bojacemu sa Boha a rozdávajúcemu almužnu. Tento Boh 

učinil, aby ste videli svojich synov a synov svojich synov až do 

tretieho a štvrtého pokolenia, a aby ste – zbavení smrteľného 

tela spolu so svojimi rodičmi, žili v Bohu na veky vekov. Amen. 

Hovorí a venuje najponíženejší služobník Gašpar Helmuth,8 

farár stupavskej farnosti, vicearchidiakon malackého dištriktu.

Za preklad z latinčiny ďakujem prof. PhDr. Jánovi Horecké-

mu, DrSc.

Poznámky
1  Leopold II. Štefan Jozef II. Pálffy z Erdődu (1716, Viedeň – 1773, 

Bratislava; pochovaný v Malackách).
2  Údaj prevzatý z chronostichonu textovej časti. 
3  Mária Jozefína, grófka Waldsteinová, narodená 25. decembra 1720 

v Rožďáloviciach (ČR), zomrela 29. marca 1763 v Bratislave. Prvá 
manželka Leopolda II. Pálffyho, sobáš 21. januára 1738 vo Viedni.

4  Vilhelmína, grófka Ogilvy (v texte nesprávne Ogilfy), narodená 15. 
septembra 1728 vo Viedni, zomrela 30. júna 1804, pochovaná v Ma-
lackách. Druhá manželka Leopolda II. Pálffyho, sobáš 15. apríla 1765 
vo Viedni. Toto manželstvo ostalo bezdetné. 

5  Leopold III., gróf Pálffy z Erdődu, narodený 24. októbra 1739 v Stu-
pave, zomrel 4. októbra 1799 vo Viedni, pochovaný v Malackách. 

6  Karolína, grófka Pálffy  z Erdődu, narodená 24. októbra 1739 v Stu-
pave, zomrela 26. apríla 1799 na  hrade Červený Kameň, pochovaná 
v Malackách. 

7  Antónia, grófka Pálffy  z Erdődu, narodená roku 1742, zomrela v 
roku 1768.

8 Gašpar Helmuth, narodený roku 1718 v Leopoldove. V rokoch 1743 
– 1745 stupavský kaplán, v rokoch 1752 – 1766 (teda v čase prestav-
by kostola) stupavský farár a vicearchidiakon malackého dištriktu. 

Leopold II. Štefan Jozef Pálffy z Erdődu (1716 – 1773), patrón a mecenáš 

barokovej prestavby kostola. Detail medirytiny S. Zellera z roku 1770. 
Kostol sv. Štefana kráľa v Stupave zo začiatku 20. storočia 
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Tragická smrť M. R. Štefánika v roku 1919 vyvolala 

idealizáciu a vznik mýtu o jeho osobe. Šíreniu napomáhala 

ofi ciálna propaganda a  na Slovensku nadobudla nevídané 

rozmery.1 Koncom dvadsiatych a začiatkom tridsiatych 

rokov minulého storočia boli vytvorené desiatky Štefániko-

vých sôch, ktoré zdobili azda každé väčšie mesto.2 

Postavenie sochy generálovi Milanovi Rastislavovi 

Štefánikovi v Stupave iniciovala Okresná osvetová komisia 

v Stupave, ktorá združovala členov z radov miestnych úra-

dov, spolkov kultúrnych a politických organizácií. Podľa ná-

vrhu jej členov mala byť socha slávnostne odhalená 4. mája, 

v deň 9. výročia Štefánikovej tragickej smrti. Členovia osve-

tovej komisie, v ktorej boli aj zástupcovia zo susedných obcí 

Mást a Borinka, sa nezhodli na realizovaní návrhu, a preto 

nebolo možné dodržať plánovaný termín. Prípravy však 

aj napriek nezhodám pokračovali ďalej. Iniciatívy sa ujal 

Slovenský katolícky krúžok v Stupave, ktorý v roku 1928 

odohral benefi čné divadelné predstavenie Slovenský legio-

nár. Zisk z predstavenia uložili  do Stupavskej banky a tvoril 

základ zbierky na sochu. K zbierke sa pripojila obec Stupava 

a jednotliví občania, celková suma dosiahla výšku 4 000 Kč. 

Obec Stupava sa rozhodla umiestniť sochu pred Stupavskou 

bankou a gróf Károlyi prisľúbil vykonať na vlastné náklady 

parkovú úpravu miesta. Viac sa v roku 1928 z pôvodného 

plánu nepodarilo uskutočniť.   

Po roku Okresná osvetová komisia (na schôdzi 9. marca 

1929) zhodnotila situáciu. Všetci zúčastnení sa rozhodli 

pokračovať v realizácii. Návrh pomníka predložil  miestny 

32-ročný kamenár Anton Weinberger3 a náklady na jeho 

realizáciu dosahovali sumu 8 000 Kč. S návrhom prítomní 

súhlasili, žiadali však doplniť podstavec sochy o dva symbo-

ly – znak Slovenska a reliéf lietadla. Návrh bol prijatý, cena 

SOCHA M. R. ŠTEFÁNIKA 
V STUPAVE

Sochy sprevádzajú ľudstvo od nepamäti, v dejinách plnili a plnia rôzne funkcie. Zvyk stavať sochy významným štátnikom 

siaha až do obdobia starovekého Egypta a robili tak všetky staroveké kultúry. Žiaľ, rovnako stará je aj tendencia z ideolo-

gických dôvodov ich ničiť. Z histórie je dokonca známe, že v Egypte sa politická zmena panovníkov riešila výmenou hláv 

na korpusoch sôch. Sochy tak svojím, často až dramatickým osudom, prinášajú svedectvo doby, v ktorej vznikli či zanikli. 

Stupavská socha a busta generála Milana Rastislava Štefánika, významného spolutvorcu Československej republiky, tento 

jav iba potvrdzuje. 

Sochár a kamenár Anton Weinberger pred vysekanou postavou M. R. Štefánika. Fotografi a z roku 1928.

Milan Greguš
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Čestná stráž skautov a legionárov pred pomníkom M. R. Štefánika 

v Stupave.  Autor sochy A. Weinberger.  Snímka pravdepodobne 

zo slávnostného odhalenia sochy v roku 1929.

pomníka sa však zvýšila približne na 10 000 Kč. Suma výraz-

ne prevyšovala zbierkovú hotovosť, navyše bolo potrebné 

vykonať ďalšie prípravné práce. Zúčastnení preto navrhli 

usporiadať dobrovoľnú zbierku v Stupave a v okolitých 

obciach, a zaviesť poplatok zo zábav. Kamenárovi Antonovi 

Weinbergerovi vyplatili polovicu dohodnutej sumy vopred, 

zvyšná časť mala byť doplatená bezúročne do jedného roka. 

V prípade, že by sa potrebnú sumu nepodarilo získať, Okres-

ná osvetová komisia si mala chýbajúce peniaze s ručením 

obce požičať. Anton Weinberger sa zaviazal sochu dodať 

najneskôr do mája roku 1929. 

Podľa dátumu na dobovej fotografi i bola postava M. R. 

Štefánika vysekaná už 18. septembra 1928. Na jej dokonče-

nie a zaplatenie sa hľadali ďalšie formy dobrovoľnej pomoci. 

V diskusii viacerí prítomní ponúkli bezplatnú pomoc. Pavel 

Pollák, František Benca, Ján Kostka a Vendelín Radovič pri-

sľúbili povozy spolu s pracovnými silami na prevoz sochy. 

Kameň, potrebný na základy pamätníka,  daroval Bohuš 

Vávra, majiteľ kameňolomu v Marianke. Mástsky richtár 

Pavel Pollák prisľúbil na vlastné náklady kameň doviesť. 

Stupavský richtár Jozef Vachálek, s podporou stupavských 

murárskych majstrov Štefana Vachálka, Jána Slezáka, Jozefa 

Fišera, Karola Kastlera, Františka Slezáka, Jozefa Martiša, Ka-

rola Hanečku, Jozefa Opavského a Michala Pavlíčka prisľúbil 

vybudovať základy.  Lešenie okolo celého pomníka poskytli 

stupavskí murárski majstri spoločne. 

Poverení občania organizovali dobrovoľné zbierky. 

Stupavské kino Osveta premietlo fi lm Prezident a čistý zisk 

z predstavenia bol venovaný na vybudovanie pomníka. Veľ-

kou sumou prispel Vendelín Radovič, roľník z Mástu. V dob-

rovoľnej zbierke, ktorú sám organizoval, sa mu podarilo 

vyzbierať v Máste a vo Viedni 900 Kč. Prednosta železničnej 

stanice v Stupave Alois Hradil vyzbieral do kasičky umiest-

nenej na stanici 300 Kč. S detského divadelného predstave-

nia, ktoré nacvičil správca školy v Borinke Kamil Greguška, 

išlo na účet pomníka 400 Kč. Stupavská banka darovala 300 

Kč, Živnostenská banka a Lesný úrad po 200 Kč. Stupavčan 

Jozef Opavský prispel vlastnými peniazmi (200 Kč) v mene 

komunistickej strany. 

Slávnostné odhalenie pomníka sa konalo v nedeľu 23. 

júna 1929, a preto bola biskupským úradom preložená ne-

deľná omša na skoršiu hodinu. Slávnosti sa zúčastnilo asi 5 

000 ľudí z celého okolia. Bolo to takmer toľko, ako všetci 

vtedajší obyvatelia Stupavy a Mástu dovedna. Pozvaní boli 

viacerí významní hostia: minister školstva a národnej osve-

ty Anton Štefánek,4 krajinský prezident Ján Drobný, vládny 

radca Janko Jesenský, poslanci Ivan Dérer, Ivan Markovič 

a Marek Gažík, bratislavský mešťanosta Ľudovít Okánik, 

predseda Zemedelskej rady na Slovensku Method Bella, 

zástupca bratislavského župana Emanuel Maršík, okresný 

náčelník Dr. Augustín Brichta, okresný školský inšpektor 

František Jozka, predseda referátu ministerstva školstva 

Pomník M. R. Štefánika v Stupave, autor sochy A. Weinberger
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Pomník M. R. Štefánika v Stupave s  okrasným oplotením. Autor 

sochy A. Weinberger.

a národnej osvety Václav Maule, Viktor Dušek a veľkostat-

kár gróf Ľudovít Károlyi. Slávnosť otvoril a riadil stupavský 

notár František Paštinský, slávnostným rečníkom bol vlád-

ny radca Ferdinand Písecký, priateľ a pobočník generála 

Milana Rastislava Štefánika. Za krajinský úrad prehovoril 

Igor Dula, slova sa ujal aj Ivan Dérer. Kultúrny program 

obohatila vojenská hudba, vystúpenie školákov a spevo-

kolu Zora.5  

Pamätník tvorila stojaca postava generála M. R. Štefánika 

v uniforme v životnej veľkosti. V ľavej, voľne spustenej ruke 

držal plášť,  v lakti ohnutou pravou rukou sa socha otvárala 

do priestoru a zovretou päsťou naznačovala gesto odvahy. 

Postava stála na obdĺžnikovom pylóne. V jeho hornej časti 

bol slovenský symbol – dvojkríž na trojvrší ovinutý vavríno-

vým vencom. Pod symbolom bol umiestnený nápis: GENE-

RÁL DR. M. R. ŠTEFÁNIK 1880 – 1919. V dolnej časti pylónu 

bol umiestnený symbol Štefánikovej smrti – lietadlo pada-

júce na zem. Po stranách pylónu boli na nižších podstavcoch 

umiestnené ozdobné vázy a vysekané texty Štefánikových 

myšlienok. Vľavo bol nápis Veriť, milovať, pracovať, nápis 

vpravo sa zo zatiaľ dostupných historických fotografi í ne-

podarilo identifi kovať. Pamätník neskôr obkolesili nízkym 

ozdobným dreveným plotom s dvierkami. 

Socha Milana Rastislava Štefánika bola prejavom vďaky 

obyvateľov Stupavy, Mástu a Borinky jednému zo zaklada-

teľov Československej republiky. Dielo sa nerodilo ľahko, 

Busta M. R. Štefánika, slávnostne odhalená v roku 2005. Autor 

busty Ján Hofstädter. 

Foto: Milan Greguš, 2005

realizáciu sťažoval nedostatok fi nančných prostriedkov a 

rozdielne politické presvedčenia zúčastnených. Nadšenie 

a trpezlivosť však priniesli svoje ovocie. Vďaka mnohým 

obetavým organizátorom a darcom získala Stupava dôkaz 

svojej kultúrnosti. Pomník (tak ako mnohé iné) bol od-

stránený a zničený z politických dôvodov v 50-tych rokoch 

20. storočia. Podľa pamätníkov sochu strhli v nočných 

hodinách. Nepodarilo sa však vypátrať presnejší dátum jej 

odstránenia ani jej ďalší osud. Spolu so sochou sa stratila 

aj pamätná listina uložená v plechovej schránke, ktorá bola 

vložená do pomníka. Našťastie zachovala sa v odpise a je ulo-

žená v archíve Mestského úradu v Stupave. Vďaka nej bolo 

možné opísať proces vzniku pamätníka. 

Odstránenie sochy dlho neprežil ani jej autor Anton Wein-

berger, zomrel v roku 1955. Jeho manželka Mária bola jednou 

z civilných obetí koncom druhej svetovej vojny v Stupave. Po-

sádka ruskej stíhačky 22. marca 1945 nesprávne vyhodnotila 

situáciu a spustila paľbu na Weinbergerov dom. Na následky 

strelných poranení zomrela v bratislavskej nemocnici.6   

Prázdnu plochu pred bývalou Stupavskou sporiteľňou 

sa po päťdesiatich rokoch mestskí poslanci rozhodli opäť 

upraviť a vrátiť sem nový pamätník venovaný  M. R. Štefáni-

kovi. Pamätník tvorí zvislý pylón obložený vysokolešteným 

mramorom, ktorý znázorňuje krídlo lietadla. V jeho hornej 

časti je umiestnená busta M. R. Štefánika. Autorom busty je 

akademický sochár  doc. Ján Hofstädter, dekan VŠVU. Stu-
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pavčania opäť obetavo pomohli pri realizácii diela. Pylón 

navrhol Stupavčan Karol Šmelík, Karol Kostka s rodinou 

bezplatne zhotovil, osadil a  mramorom obložil nosný py-

lón. Maliarska fi rma Jozefa Banoviča a Vladimíra Veselého 

realizovala úpravu okolitých fasád domov stojacich v pozadí 

pamätníka. Firma Beleš vykonala terénne úpravy, Ing. Dolní-

ková navrhla zeleň a rodinná fi rma Gašpárkovcov zabezpe-

čila jej výsadbu. K zhotoveniu diela prispeli aj zamestnanci 

MsPTS v Stupave.7 

Slávnostné odhalenie pamätníka sa konalo 4. mája 2005 

v deň 86. výročia Štefánikovej tragickej smrti. Život a politic-

ký profi l M. R. Štefánika  predstavil v  prejave PhDr. Anton 

Hrnko, okolnosti vzniku staršej sochy objasnila Mgr. Gabrie-

la Prokešová, členka Clubu Abbellimento. Pri pomníku drža-

li čestnú stráž stupavskí skauti. V slávnostnom programe ne-

chýbal ani spevácky zbor Nevädza pod vedením dirigentky 

Zdenky Nezníkovej. Po príhovore primátora mesta Ing. Jána 

Beleša položili veniec a kytice kvetov k pamätníku zástupco-

via mesta a miestnych spolkov.8 

Novú sochu M. R. Štefánikovi sa po roku 1989 nepodarilo 

inštalovať ani v Bratislave. Pôvodnú bronzovú plastiku z ro-

ku 1938 od sochára Bohumila Kafku dal komunistický režim 

v roku 1953 odstrániť a roztaviť.9 Zostalo z nej len torzo, lev 

na pylóne, ktorý je dnes súčasťou pamätníka venovaného 

vzniku ČSR pred budovou Slovenského národného múzea. 

Finančne nákladné sochy v životnej veľkosti v súčasnosti 

nahrádzajú Štefánikove busty. Napríklad v Bratislave bola 

busta M. R. Štefánika odhalená v roku 1990 na dnešnej Štefá-

nikovej ulici, ďalšia je od roku 1991 v Lábe.  

Nedávno vzbudilo pozornosť Stupavčanov torzo plastiky 

umiestnenej v parku pred bývalým panským mlynom. Tvorí 

ho trup mužskej postavy v životnej veľkosti odetej v unifor-

me. Určitá podobnosť so stupavskou sochou M. R. Štefánika 

vyvolávala mnohé dohady.  V skutočnosti ide údajne o torzo 

plastiky  T. G. Masaryka, ktorá nesúvisí so Stupavou a jej pô-

vodné umiestnenie zatiaľ nepoznáme.10 

Pamätníkom M. R. Štefánika si Stupavčania nielen uctili 

osobnosť tohto významného diplomata a astronóma, ale 

prejavili aj svoj vzťah ku kultúrnej histórii svojho mesta. 

Poznámky
1  Macho, P.: Fetiš národnej mytológie. História, č. 2/2005.

2  http://www.mrstefanik.sk/pamatniky.html.

3  Narodil sa v Stupave 13. júla 1897, zomrel 1. júla 1955 taktiež v 

Stupave. Matrika zomrelých v Stupave, 1955, pag. 88, no. 26. Archív 

rím. kat. úradu v Stupave.

4  Minister A. Štefánek a bratislavský starosta Ľ. Okánik sa slávnost-

ného odhalenia pravdepodobne nezúčastnili. Štefánek sa deň pred 

odhalením sochy vrátil z inšpekčnej cesty po Podkarpatskej Rusi 

a večer usporiadal  ešte prednášku. Okánik sa krátko pred odha-

lením vrátil z liečenia a bol na zdravotnej dovolenke. Slovenský 

denník, 23. júna 1929.

5  Odhalenie pomníka M. R. Štefánika v Stupave. Robotnícke noviny, 

25. júna 1929.

6  Matrika zomrelých stupavskej farnosti, 1945, pag. 42, no. 31. Archív 

rím. kat. úradu v Stupave.

7  Poďakovanie. Podpajštúnske zvesti, č. 5/2005.

8  -ps-: Štefánik sa vrátil medzi nás. Podpajštúnske zvesti, č. 5/2005.

9  Gažo, M., Holčík, Š., Zinser,  O.: Bratislava pred sto rokmi a dnes. 

Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2003, s. 109.

10  Za informáciu ďakujem akad. mal. Petrovi Orvanovi, súčasnému 

vlastníkovi torza. 

Vľavo časť slávnostnej zápisnice venovanej soche M. R. Štefánika, vpravo podpisy zúčastnených
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 Skleníky sú temperované miestnosti s jednou alebo 

viacerými presklenými stenami. Slúžili na pestovanie rast-

lín, ktoré vyžadovali špeciálne podmienky. Prvé skleníky 

sa začali objavovať vo Francúzsku v druhej polovici 18. 

storočia  a mali drevenú konštrukciu.1 Neskôr ju nahradil 

železný skelet. Tvar skleníkov sa menil, podliehal mnohým 

slohovým štýlom. Nemennou zásadou však zostávalo, že 

hlavné presklené priečelie malo väčšinou šikmý sklon a bolo 

orientované na juh alebo juhovýchod.  Na našom území sa 

skleníky začali objavovať začiatkom 19. storočia. 

V roku 1867 sa stal majiteľom stupavského kaštieľa 

s priľahlým veľkostatkom  gróf Alojz Károlyi (1825 – 1889). 

Krátko po nadobudnutí kaštieľa začal v spolupráci s ar-

chitektom Miklósom Yblom (1814 – 1891) s jeho úpravou 

v historizujúcom slohu. V okolí kaštieľa dal postaviť nové 

budovy určené pre správu veľkostatku a podstatne  zmenil 

aj vzhľad priľahlého parku. Rozsiahle úpravy neboli ná-

hodné. Alojz Károlyi, diplomat v službách monarchie, chcel 

využívať stupavské sídlo s okolitým poľovným revírom na 

reprezentačné účely. Zrejme v tomto období bol severne od 

kaštieľa vybudovaný pomerne veľký skleník, orientovaný 

na juh a juhovýchod. 

Skleník nevznikol náhodou. Alojz Károlyi, vďaka dip-

lomatickým kontaktom a cestám po Európe, získal  mnohé 

poznatky a impulzy, ktoré sa snažil uplatniť na svojich 

veľkostatkoch v Palárikove a  Stupave. Kaštieľ v Palárikove 

tiež prestaval pod vedením architekta M. Ybla rovnako ako 

stupavské károlyiovské sídlo a v jeho blízkosti pribudli dva 

skleníky. Jeden neďaleko kaštieľa a druhý, tzv. „palmový“, 

bol  napojený priamo na kaštieľ.2 V starostlivosti o park 

a okrasnú zeleň pokračoval aj jeho syn Ľudovít Károlyi 

(1872 – 1965).

Stupavský skleník sa dnes nachádza za hasičskou zbroj-

nicou, adaptovanou na tento účel v roku 1952. Pôvodne bol 

v budove byt hlavného záhradníka. Vybudovanie Hlavnej 

cesty v tesnej blízkosti kaštieľa v rokoch 1947/1948 a ne-

SKLENÍK GRÓFA KÁROLYIHO 
V STUPAVE Milan Greguš

Šľachtické parky a záhrady sa podieľali na reprezentácii majiteľa a boli vecou jeho spoločenskej prestíže nielen rozsa-

hom, riešením, sochárskou výzdobou, ale aj výberom a atraktívnosťou kveteny. Veľkej obľube a záujmu sa tešili najmä 

cudzokrajné rastliny, ktoré však v nových klimatických podmienkach vyžadovali špecifi ckú starostlivosť. Potom ako Jozef 

II. začiatkom osemdesiatych rokov 18. storočia  nechal na panovníckom dvore postaviť skleník na pestovanie exotických 

rastlín, vidiecke šľachtické sídla zasiahla vlna výstavby skleníkov.

Skleníková konštrukcia, v dolnej časti vidno vyrezané časti

Foto: Milan Greguš, 2005
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skoršie rozčlenenie pôvodne jednotnej parkovej plochy 

severne od kaštieľa sa negatívne odrazilo na osude skleníka. 

Celkom nezaslúžene sa dostal na okraj pozornosti a neskôr 

aj záujmu Stupavčanov. 

Ide o pomerne veľkú stavbu, ktorá mala tri presklené 

časti a murovanú kotolňu. Celková dĺžka skleníka je 45 

metrov a  jeho presklená plocha zaberala plochu asi 330 m2.3 

Skleník je v súčasnosti v dezolátnom stave, z jeho západnej 

časti stojí len murovaný základ, železný skelet chýba. Muro-

vaná kotolňa je zničená najmä následkom požiaru začiatkom 

deväťdesiatych rokov 20. storočia. Zvyšné dva skleníkové 

priestory majú pomerne dobre zachovanú železnú konštruk-

ciu. Sklené výplne sa okrem niekoľkých kusov na stropoch 

nezachovali. V týchto priestoroch sa nachádzajú vaňové 

rezervoáre na vodu, ktoré slúžili na zavlažovanie. Zadnú 

(severnú) stenu tvorí značne zvetrané tehlové  murivo.  

Podľa zachovaných fotografi í a svedectiev pamätníkov, 

slúžil skleník aj ako zimovisko pre palmy. V lete boli vy-

nesené do exteriéru a lemovali chodník pred východnou 

časťou kaštieľa. Okrem paliem sa v skleníku pestovali kvety 

pre parkovú výsadbu, citrusovníky a iné exotické rastliny. 

Produkcia skleníka dodávala  kvetinovú výzdobu nielen 

do exteriéru a interiéru kaštieľa, ale aj  do stupavského a 

mástskeho kostola, ktoré patrili do  cirkevného patronátu 

grófa Károlyiho. 

Poznáme dvoch posledných hlavných záhradníkov 

Károlyiovcov. Boli to Jakub Pospiech (? – 1904)4 a  Jozef Kru-

pička. Jozef Krupička sa narodil 5. apríla 1874 v Malackách, 

bol synom hlavného záhradníka kniežaťa Pálffyho Jozefa 

Krupičku (24. augusta 1864 – 19. februára 1924) a Barbary 

Krupičkovej, rodenej Wagnerovej (7. marca 1833 – 5. augus-

ta 1913).5  Základy remesla sa naučil od svojho otca, neskôr 

praxoval v Holandsku, Belgicku Anglicku a dnešnom Ma-

ďarsku.6 Do Stupavy si mladého tridsaťročného záhradníka 

Jozefa Krupičku pozval gróf Ľudovít Károlyi v roku 1904. Vy-

striedal bývalého hlavného záhradníka pôvodom z Moravy, 

Jakuba Pospiecha, ktorý v roku 1904 zomrel a je pochovaný 

na staršom katolíckom cintoríne v Stupave. Nový záhradník 

mal na starosti 24 katastrálnych jutár ovocnej škôlky, 15 ka-

tastrálnych jutár zeleninovej záhrady v Molcovni,7 rozsiahly 

park a spomínaný trojdielny skleník.8 V Molcovni pôsobil 

ďalší záhradník,  Štefan Michňa (1849 – 1913), ktorého si 

gróf Károlyi zavolal z Palárikova.9  

Pod vedením Jozefa Krupičku bola v skleníku usporia-

daná v dňoch 2. – 7.  októbra (od nedele do piatku) 1927 

výstava ovocia a zeleniny. Podľa dobovej správy z novín 

sa vystavovala zelenina všetkých druhov v prekvapujúcej 

akosti. Rovnako dobre bolo zastúpené aj kvetinárstvo, ktoré 

tvorilo rámec celej výstavy. Vystavené boli krásne a mohut-

né palmy a iné exotické kvetiny. Zastúpené boli aj okrasné 

kvety,  napr. begónie, orchidey a iné. Najkrajšia bola vraj 

ovocinárska expozícia, ktorú dopĺňala ukážka spracovaného 

a konzervovaného ovocia a zeleniny. Nechýbala ani zbier-

ka domácej odbornej literatúry i obrázky rôzneho druhu 

ovocia. Napriek tomu, že výstava sa vôbec nepropagovala, 

prezrelo si ju asi 2 000 návštevníkov. Pre lepšiu predstavu 

môžeme uviesť, že podľa sčítania ľudu z roku 1930 mala Stu-

pava 3 658 obyvateľov. Okrem domácich prišli aj návštevníci 

Výstava ovocia a zeleniny z grófovho veľkostatku v skleníku v roku 1927 ... ... ten istý záber po takmer osemdesiatich rokoch 

Foto: Milan Greguš, 2005
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z najbližšieho okolia, ale aj z Prahy a Brna. Osobne sa dosta-

vil aj Viktor Buchta, hlavný inšpektor ovocinárstva pre Slo-

vensko. Výstavu pochválil a vyslovil želanie, aby Károlyiho 

správa záhrad podobné výstavy usporiadala i v budúcnosti. 

Vstupné sa neplatilo, ale návštevníci dobrovoľne prispeli 

na dobročinný účel. Vyzbieranú sumu venovali miestnym 

invalidom.10 Z výstavy sa zachovala jedinečná dobová kolo-

rovaná fotografi a. 

Posledný panský záhradník Jozef Krupička zomrel 9. júla 

1948, pochovaný je v rodičovskom hrobe na staršom katolíc-

kom cintoríne v Malackách.  

Skleník bol funkčný krátky čas aj po roku 1945. Jeho 

správou bol poverený Ferdinand Martinek. Stupavčania si 

tu mohli zakúpiť vence a rezané živé kvety. Žiaľ, už niekoľko 

desaťročí chátra bez akejkoľvek pozornosti kultúrnej verej-

nosti. Pozornosti však neušiel miestnym vandalom, ktorý zo 

skleníkovej konštrukcie pília tyčové profi ly pre súkromnú 

potrebu a navážajú  sem odpad. 

Na Slovensku je v súčasnosti zachovaný len nepatrný zlo-

mok historických skleníkov, a preto si ten stupavský (okrem 

publicity) zaslúži vyčistenie,  rekonštrukciu a nové využitie.       

 
Poznámky

1  Blažíček, O. J. a kol.: Slovník památkové péče. Praha 1962,  s. 192. 

2  Szabó, I.: Kultúrna minulosť Palárikova. Nové Zámky,  Crocus 1997,  

s. 133.

3  Amatérske zameranie skleníka vykonal v roku 2000 autor článku.

4  Odpis z náhrobného kameňa na starom rím. kat. cintoríne v Stupave.

5  Odpis z náhrobného kameňa na starom rím. kat. cintoríne v Malac-

kách.

6  Hrmo, E.: Záhradkári (rkp).

7  Molcovňa sa nachádzala približne v priestore dnešnej Vajanského 

ulice (oproti splavu). 

8  Tamže.

9  Stupavská matrika zomrelých,  1913. Archív rím. kat. farského úra-

du v Stupave.

10  Záhradnícka výstavka v Stupave. Slovenský denník, 9. 10. 1927.

Pôdorys skleníka: 1. prvý skleníkový priesor; 2. kotolňa, vstup; 3. druhý skleníkový priestor; 4. spojovacia časť, vstup; 5. tretí skleníkový 

priestor; 6. sklad dreva (?)

Zakreslil: Milan Greguš, 2000

Vstup a kotolňa skleníka

Foto: Milan Greguš, 2005
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V stupavskom Kostole sv. Štefana kráľa sa nachádza 

jediná zachovaná epitafná tabuľa. V súčasnosti je osadená 

na stĺpe v hlavnej lodi na evanjeliovej strane. V hornej časti 

epitafu  je reliéf erbu a pod ním latinský text, z ktorého sa 

dozvedáme, že v krypte kostola sú pochovaní Ján a Daniel 

Lonzkronerovci, vyšší úradníci na stupavskom pálffyovskom 

panstve. Pod kostolom sa nachádza krypta, do ktorej za po-

platok 12 zlatých pochovávali významnejších a majetnejších  

ľudí.  Medzi nich patrili i títo dvaja muži.  Pri prehliadke 

krypty v roku 2002 sa nepodarilo identifi kovať ich hrobové 

miesto. Omietkové závery, na ktorých sú vpísané mená zo-

mrelých, sú zvetrané a nápisy sú nečitateľné. Z  približne 25 

hrobových miest sa podľa mena podarilo identifi kovať len 

desať osôb.1 

Ján Lonzkroner (1606 – 1657) bol hlavným účtovní-

kom (Buchhalter) stupavského zemepána, uhorského 

palatína grófa Pavla Pálffyho (1590 – 1653).2 Pavol Pálffy 

uskutočnil na žiadosť uhorského snemu v rokoch 1635 

– 1649 prestavbu Bratislavského hradu. Z týchto veľkých 

renesančných úprav sa do dnešných dní zachovala tá naj-

dôležitejšia. Dostavbou veží na nárožiach nadobudol hrad 

vzhľad  „obráteného stola“. Ako zaujímavosť možno uviesť, 

že na prestavbu Bratislavského hradu dodával palatín Pálffy 

stavebný materiál zo svojho panstva. Z  Borinky a blízkeho 

okolia dovážali vápno a drevo. Ján Lonzkronner vo funkcii 

hlavného účtovníka viedol účty tejto náročnej prestavby. 

Druhý muž uvedený na epitafe, Daniel Lonzkroner 

(1630 – 1705), bol zrejme Jánovým synom a pôsobil v rov-

nakej funkcii ako jeho otec. Pracoval však už pre iných ze-

mepánov z rodu Pálffy.  Po smrti Pavla Pálffyho v roku 1653 

zdedil stupavské panstvo jeho starší syn Ján III. Anton (1642 

– 1694). Keďže mal len jednu dcéru, majetok po ňom zdedil 

jeho synovec Mikuláš VI. Jozef (1671 – 1706). 

Rozdiel v zápise mien Lonzkroner a Lönzkröner spôso-

bil zrejme kamenár, ktorý tesal text epitafu. V poslednom 

riadku textu sa nachádza chronostichon. Tvoria ho vybrané 

písmená s nápadne väčšou výškou a z ich sčítania (rímske 

číslovky MDCCVVIII) sa dozvedáme rok vyhotovenia epitafu 

– 1713. To znamená, že epitaf bol vyhotovený 56 rokov po 

smrti prvého zosnulého. Epitaf ako  ranobarokovú pamiatku 

uvádza aj Súpis pamiatok na Slovensku.3

 Prepis latinského textu: 

IN  HAC ECCLESIA  STOMFEN / SI REQUIESCUNT IN 

DOMINO. / PERILUSTRIS AC GENEROSUS DOMINUS IO / 

ANNES LONZKRONER, CELSISSIMI PRINCIPIS / AC DNI 

EPITAF JÁNA A DANIELA 
LONZKRONEROVCOV
V KOSTOLE SV. ŠTEFANA KRÁĽA V STUPAVE Milan Greguš

Sit tibi terra levis – Nech ti je zem ľahká. Tieto slová môžeme už niekoľko tisícročí čítať na náhrobných tabuliach, epitafoch. 

Epitaf bol pôvodne iba pohrebnou rečou nad padlým, no už v antike sa zmenil na náhrobný nápis, ktorý bol  zoštylizovaný 

do niekoľkých  veršov. Vznikol v Grécku a prostredníctvom Rimanov prežil až do stredoveku, kedy sa tešil veľkej obľube. 

Nadobudol tvar kamenného reliéfu, prípadne maľby na dreve. V neskoršom období sa dokonca pretvoril na náročnú, 

sochársky stvárnenú pohrebnú architektúru.      

Epitaf Jána a Daniela Lonzkronerovcov v Kostole sv. Štefana kráľa 

Foto: Milan Greguš, 2003
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DNI PAULI PALFFY COMITIS AB ERDÖD / REGNI HUNGA-

RIAE PALATINI OMNIU DOMIN / RATIONUM EXACTOR  6  

ANNIS. OBIT ANNO / 1657 MENSE OCTOBRI AETATIS AN: 

51 /  ITEM / PERILLUSTRIS AC GENEROSUS DNS DANI- / 

EL LÖNZKRÖNER ILLUSTRISSIMORUM DO- / MINORIUM 

COMITUM, DNI JOANN: ANTONII / NECNON NICOLAI IO-

SEPHI PALFFY AB ERDÖD / &C OMNIUM BONORUM RATI-

ONUM EXA- / CTOR 26 ANNIS. OBUT ANNO 1705, / DIE 12 

OCTOBRIS, AETATIS AN: 75 /  D. MINE REOVIES CANT IN 

TVA PACE 

Preklad:

 V tomto  stupavskom chráme odpočívajú v Pánu: vzneše-

ný a urodzený pán Ján Lonzkroner, po 6 rokov vykonávateľ 

všetkých nariadení najjasnejšieho kniežaťa a pána, grófa 

Pavla Pálffyho z Erdődu, palatína Uhorského kráľovstva. Zo-

mrel v mesiaci októbri roku 1657 vo veku 51 rokov. Taktiež 

aj vznešený a urodzený pán Daniel Lönzkröner najjasnejších 

pánov grófov, pána Jána, Antona ako aj Mikuláša Jozefa 

Pálffyho z Erdődu, tiež vykonávateľ všetkých dobrých naria-

dení po dobu 26 rokov. Zomrel dňa 12. októbra roku 1705 vo 

veku 75 rokov. Pane, nech odpočívajú v Tvojom pokoji. 

Poznámky
1  Prieskum krypty vykonal autor článku v októbri roku 2002.

2  Šulcová, J.: Dodávky skla pre pálfi ovský dvor v Bratislave v 17. storo-

čí.  In: História 31 – zborník SNM. Martin, Osveta 1991, s. 119 – 127; 

Faust, O.: Zo starých zápisníc mesta Bratislavy. Bratislava 1933, s. 

158, 287.

3  Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava, Obzor 1969, s. 212. 

Krypta pod Kostolom sv. Štefana kráľa v Stupave 

Foto: Milan Greguš, 2002

Bratislavský hrad po prestavbe vedenej Pavlom Pálffym. 

Detail medirytiny R. de Hogha a Ph. Bouttatsa z roku 1655.
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Na otázku kto a kedy objavil zmes nazývanú pušný 

prach, historici nevedia dať uspokojivú odpoveď. Najstaršia 

– i keď nepriama správa – pochádza už z  rokov 327 – 325 

pred Kristom, keď pri výprave Alexandra Macedónskeho do 

Indie boli použité bližšie nešpecifi kované „ohnivé strely“. 

Podobne hmlisto sa vyjadril známy cestovateľ Marco Polo 

(1254 – 1323), keď v správe o návšteve Číny hovoril o „ume-

lej búrke“. Prvé konkrétnejšie správy o pušnom prachu sa 

objavujú v  spisoch stredovekých alchymistov v 13. storočí. 

Prvé prachárne – dielne na výrobu pušného prachu 

vznikali na území dnešného Slovenska v prvej polovici 15. 

storočia. Výrobcovia pušného prachu, nazývaní aj  prachá-

ri,  sa začali združovať do samostatných remeselníckych 

cechov až začiatkom 17. storočia. Dokladom toho sú známe 

strediská v  Banskej Bystrici-Radvani, Bardejove, Prešove a  

v  Košiciach.  Vtedy sa vyrábali tri druhy pušného prachu 

– puškový, kanónový (do diel) a banský. Názvy napovedajú 

účel použitia; rozdiel spočíval v pomere komponentov a vo 

výslednej hrubosti prachových zŕn. Rozmach a prosperita 

tohto remesla závisela od potrieb odberateľa, ktorým bola 

najmä armáda. Treba dodať, že výrobca pušného prachu 

(latinsky molitor pulveris) si svoj recept na výrobu kvalit-

ného pušného prachu strážil. Dedil sa z otca na syna, nové 

vedomosti a skúsenosti sa dopĺňali vandrovkou. Koncom 

18. storočia bolo na území dnešného Slovenska približne 30 

– 40 mlynov na pušný prach.1 Výraznú zmenu do organizácie 

výroby pušného prachu priniesol patent Márie Terézie z ro-

ku 1742. Celý proces výroby a  predaja, vrátane nákupu su-

rovín, podriadili štátnej kontrole. Podľa tohto patentu mohli 

obchodovať s pušným prachom len kresťanskí obchodníci 

(židia boli pod trestom vylúčení), výrobcovia museli mať 

pridelenú licenciu.  

V polovici 18. storočia prišiel do našich končín nemecký 

emigrant Karol Jozef Tengler. V rodnom Hornom Sliezsku 

bol výrobcom pušného prachu a svojmu remeslu sa chcel 

venovať aj v novej vlasti. Okrem znalosti výroby mal i do-

statok kapitálu, a tak hľadal vhodné miesto na postavenie 

mlyna a ďalších potrebných objektov.  Od majiteľa stupav-

sko-pajštúnskeho panstva grófa Leopolda III. Pálffyho (1739 

– 1799) odkúpil v  Borinke objekt starého majera s rozsiah-

lou záhradou. Pozemok mal výhodnú polohu: bol situovaný 

pri ceste, tiekol cezeň potok  a najmä – bol v bezpečnej vzdia-

lenosti od dediny. (Dnes je v tých miestach prvá autobusová 

zastávka smerom do Borinky.) Kúpa sa uskutočnila v roku 

1768, nový majiteľ v krátkom čase vybudoval mlyn, dielne, 

sušiarne a sklady.2 

PRACHÁREŇ 
V BORINKE Milan Greguš

Borinka, obec ležiaca pod hradom Pajštún, je dnes známa ako výletné miesto Bratislavčanov. V tejto tichej dedinke si dnes 

málokto uvedomí, že v minulosti tu pracovali hlučné priemyselné manufaktúry. Okrem papierne, hámrov na spracovanie 

železa a medi tu existovala aj pracháreň – výrobňa pušného prachu.    

Mapa Borinky z polovice 19. storočia, šípkou je  označený objekt prachárne. Umiestnenie objektov na mape nezodpovedá skutočnosti, ide 

pravdepodobne o nepresnú kópiu zo staršej predlohy.
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 Dvojkolesový mlyn postavili na potoku, ktorý pretekal 

pozemkom. Na výrobu pušného prachu bol potrebný liadok 

draselný (latinsky sanitra), síra a drevené uhlie. Liadok dra-

selný sa vyrábal na okolí, ten kvalitnejší sem údajne dovážali 

furmani z južného Uhorska, síru až z ďalekej Sicílie. Výrobou 

dreveného uhlia sa zaoberali miestni výrobcovia. 

 Postup výroby pušného prachu mal niekoľko fáz. 

Prvou bolo zhutňovanie: v mlynských mažiaroch sa roztĺkal 

liadok, drevené uhlie a síra.  Drvenie na jemný prach do pu-

šiek trvalo asi 24 hodín.  Naopak, drvenie zmesi pre banský 

pušný prach, ktorý mal v porovnaní s puškovým najslabšie 

účinky, trvalo len asi 16 hodín. Po rozdrvení 

zmiešali jednotlivé komponenty v ďalšom 

veľkom kotli podľa presných pomerov. 

Zloženie zmesi bolo v podstate ustálené 

– 70 % liadku draselného, 16 % dreveného 

uhlia a 14 % síry. Nasledoval proces zrnenia 

prachu. Rozdrvenú zmes pokropili vodou, 

čím vznikla kašovitá hmota. Tú pretláčali cez 

sitá a zmes tak dostávala tvar drobných gu-

ľôčok. Sitá mali rôznu hustotu, najjemnejší 

prach bol určený  pre pušky, stredne hrubý 

pre delá, najhrubší prach sa používal v ba-

niach. Nasledovala najnebezpečnejšia časť 

výroby, sušenie. V špeciálnych sušiarňach 

– v samostatných drevených objektoch – gu-

ľôčky ukladali na palety s plochou približne 

pol metra štvorcového. Jedna sušiareň mala 

kapacitu zhruba 40 paliet, pri rovnomernej 

teplote okolo 40 – 50 oC trvalo sušenie nie-

koľko dní. Kvôli bezpečnosti sa do sušiarne 

privádzal teplý vzduch z pece umiestnenej 

zvonku sušiarne. Po vysušení nasledovala 

procedúra nazývaná potierka alebo grafi -

tovanie. Do vyschnutej sypkej hmoty v určenom pomere 

pridali grafi t a zmes vložili do debničky z tvrdého dreva, 

ktorá mala hladké bočné steny a bola nasadená na hriadeli 

druhého mlynského kolesa. Jej otáčaním dostávali guľôčky 

otieraním vďaka grafi tu kovový lesk  a pevnejší, pravidel-

nejší  povrch.  Nasledovalo opätovné osievanie, ktoré defi -

nitívne roztriedilo prach podľa veľkosti zŕn. Tým sa proces 

výroby skončil, nasledovalo balenie a expedovanie.  

Pušný prach plnili do vriec z ľanového plátna, ktoré 

vkladali do drevených sudov. Na skúšku akosti pušného pra-

chu slúžili tzv. gradiermašiny. Išlo v podstate o jednoduchý 

prístroj, ktorý sa skladal z malého mažiarika. Tĺčik tvorila 

zvislá tyč pohybujúca sa v ráme s ociachovanou stupnicou. 

Po zapálení pušného prachu expanzný tlak vytlačil tyč do 

určitej výšky, spätnému pádu zabraňovala aretácia. Kontro-

lór odčítal číslo na stupnici, ktoré sa s určitou toleranciou 

muselo zhodovať s predpísanou normou.

Odberateľmi pušného prachu boli okolití i  vzdialenejší 

zemepáni, ale,  samozrejme, aj armáda. Na prepravu puš-

ného prachu vydala vrchnosť bezpečnostné predpisy. Na 

furmanských vozoch, ktoré sprevádzala vojenská stráž na 

koňoch, museli byť vztýčené čierne zástavky. Tie mali už 

zďaleka upozorňovať, že sa vezie nebezpečný náklad.3 

Nad výrobou síce bol vojenský dozor, ale i tak sa stávali 

mnohé nešťastia. Sušiarne plné výbušných zmesí si vyžado-

vali prísne bezpečnostné opatrenia. Robotníci nosili v práci 

obuté len drevené krpce, v okovaných topánkach bol vstup do 

objektu prísne zakázaný. Klince v dlážke pri styku s takou to 

obuvou mohli vydať iskru a spôsobiť katastrofu. Robotníkov 

pri vstupe prehliadali, či nemajú pri sebe kresadlo na fajku 

alebo iné nebezpečné predmety. Napriek tomu sa nepodarilo 

vždy zabrániť nešťastiam. V histórii prachárne boli údajne 

zaznamenané tri výbuchy. Pri najväčšom lietali kusy zdemolo-

Hlavná budova prachárne adaptovaná na turistický dom. Detail pohľadnice zo 

štyridsiatych rokov 20. storočia.

Výroba liadku draselného. Drevorez z knihy G. Agricolu De re 

metallica, vydanej v roku 1536.
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vaných dielní a ľudských tiel až do vzdialenosti jedného kilo-

metra. Na mieste, kde sa našli zmrzačené telá robotníkov, dali 

ich manželky postaviť na večnú pamiatku kríže. Pri ceste pred 

Borinkou sa dodnes nachádza kaplnka, ktorá pripomína túto 

smutnú udalosť. Kaplnku dal postaviť v úcte k zúfalým mat-

kám výrobca pušného prachu Ján Weyden okolo roku 1750.4 

Prachárni v Borinke konkurovali iní výrobcovia pušné-

ho prachu. V druhej polovici 19. storočia začali s výrobou 

modernejšie továrne. V roku 1870 vznikla v Bratislave, 

v údolí rieky Vydrica,  továreň na výbušniny a náboje, ktorú 

zriadila viedenská fi rma Juraja Rotha. Lokalita, na ktorej 

sa rozprestierala táto továreň, sa dodnes volá Patrónka. 

Druhou blízkou konkurenčnou fi rmou sa stala ďalšia brati-

slavská továreň Dynamit-Nobel, ktorá bola založená v roku 

1875. Od roku 1888 sa tu vyrábal pušný prach a iné  chemi-

kálie. Továreň existuje dodnes (Istrochem).

V tejto silnej konkurencii neobstála ani pracháreň v Bo-

rinke a postupne zanikla.  Majiteľ cennejšie veci speňažil, 

ostatné zariadenie a budovy začali pozvoľna chátrať. Po-

sledný člen rodiny Tenglerovcov, Eduard Ferdinand Tengler 

zomrel v Borinke 13. januára 1929 vo veku 84 rokov.5 Čle-

nov tejto rodiny pochovávali v krypte borinského kostola, 

ako o tom svedčí tabuľa osadená na vonkajšom (severnom) 

múre kostola.

 V roku 1933 boli odstránené aj zvyšky múrov prachár-

ne, ktoré obkolesovali objekt. Z pôvodných objektov stál už 

len veľký sklad  a budova správy prachárne, ktorú v 40-tych 

rokoch 20. storočia adaptovali na  turistickú nocľaháreň 

a letnú reštauráciu. V 50-tych rokoch 20. storočia bola v ob-

jekte bývalej prachárne zriadená farma na chov angorských 

králikov Angora. Neskôr bol pozemok rozparcelovaný 

a v súčasnosti ho  pohltila nová zástavba rodinných domov. 

Časy, kedy sa borinské údolie ozývalo monotónnym tlkotom 

mlynských stúp na pušný prach, sú už dávno preč...

Literatúra
Letošťák, Ľ.: Delostrelectvo čierneho strelného prachu. Ružombe-

rok, Epos 2003.

Hýkel, J.: Z histórie slovenských pracháren I. –  III. In: Střelecký 

magazín č. 2, 3, 4/2002.

Poznámky
1  Encyklopédia Slovenska IV. Bratislava, Veda 1980, s. 499. 

2  Petr, M.: Ako dorábali v Pajštúne pušný prach. Devín 9/1938, s. 131 

– 133.

3  Majerech-Mrzúch, J.: Remeselnícke cechové organizácie na Sloven-

sku. Bratislava 2000, s. 153.

4  Visitatio Batthyanyana parochiae Stomffensis 1782. Archív rím. kat. 

fary v Stupave.

5  Matrika zomrelých, Borinka, 1929. Archív rím. kat. fary v Stupave.

Budova prachárne v Borinke. Detail pohľadnice zo štyridsiatych 

rokov 20. storočia.

Baroková kaplnka postavená obetiam výbuchu v prachárni

Foto: Milan Greguš, 2005
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CUDZINCI NA ZÁHORÍ
RODINA SWANOVCOV V MALACKÁCH Milan Greguš

Koncom  19.  storočia sa v Malackách usadila v službách 

kniežaťa Mikuláša XII. Antona Pálffyho (1861 – 1935) rodina 

Swanovcov, ktorá pochádzala zo Škótska. Prvým, po mene 

známym predkom tejto rodiny, je William Swan, narodený 

v roku 1824/6 v škótskom meste  Newton (grófstvo Mid-

lothian). V roku 1845/6 sa zosobášil s Jane Armanovou, 

s ktorou splodil dvoch synov – Georga (1856 – ?), Jamesa 

(1849 – 1904) a  dcéru. James sa v dospelom veku presťa-

hoval do Viedne, kde pracoval ako cvičiteľ jazdeckých koní. 

Tu sa zoznámil s Francis Jane Burdon-Owen (1856 – 1949), 

dcérou obuvníka Johna Burdona a Sarah, rodenou  Piper. 

Sarah sa po smrti svojho manžela, asi v roku 1879, znovu 

vydala za krajčíra Francisa Owena a spolu s dospelou dcérou 

sa presťahovala do Londýna. Z tohto druhého manželstva 

sa narodila dcéra, ktorá však v mladom veku v Londýne 

zomrela. Po smrti vlastnej dcéry si Francis Owen adoptoval 

vyženenú Francis Jane, ktorá prijala meno Burdon-Owen. 

Neskôr sa s rodinou presťahoval do  Viedne, kde pracoval  

ako krajčírsky majster.   

Nástup kapitalizmu prinútil šľachtu uplatňovať efektívnejšie a modernejšie postupy v správe svojich majetkov. Na veľko-

statky si častokrát pozývali odborníkov z cudziny. Ich úlohou bolo priniesť a aplikovať v novom prostredí svoje odborné 

vedomosti a skúsenosti.   Migrácii rôznych remeselníkov, kuchárov, sluhov, lesníkov či záhradníkov napomáhal kozmo-

politný charakter šľachty. Jej príslušníci sa počas roka zdržiavali v rôznych častiach bývalej monarchie. Okrem návštevy 

vlastných sídiel, prijímali a ponúkali pozvania svojich spríbuznených rodín či priateľov. 

Zhodou náhod sa bývalí krajania, James Swan a Francis 

Jane Burdon-Owen, zoznámili a zosobášili v ďalekej Viedni. 

Ako anglických občanov a príslušníkov anglikánskej cirkvi  

ich zosobášili v kaplnke britskej ambasády 5. mája 1886. 

Krátko po sobáši sa nevestini rodičia presťahovali do Mní-

chova, kde si Francis Owen otvoril súkromné, dobre prospe-

rujúce  krajčírstvo. 

V roku 1887 sa novomanželom vo Viedni narodila prvá 

dcéra Emma Augusta Maria. Po krátkom čase sa presťahovali do 

maďarského mesta Tatatóváros, kde slúžili u grófa Nádasdyho. 

V roku 1888 sa im narodila dcéra Francisca Jenny. Po krátkom 

pobyte v dnešnom Maďarsku prijali ponuku  do služby v zámku 

grófa Kinského v rakúskom Angerne. Tu sa im narodili tri deti, 

a to v roku 1890 dcéra Elisabeth, o dva roky neskôr Caroline 

a v roku 1893 syn William.  Ani v Angerne sa Swanovci nezdr-

žali dlho. V roku 1894 sa presťahovali do Malaciek a vstúpili do 

služieb kniežaťa Mikuláša Pálffyho. James okrem zamestnania 

ako cvičiteľ koní s mesačným platom 100 korún, dostal od knie-

žaťa aj služobný byt a drevo na kúrenie. Dom stál na niekdajšej 

James Swan (1849 – 1904) Francis Jane Swan, rodená Burdon-Owen (1856 – 1949)
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ulici Dukelských hrdinov (asanovaný).  Okrem zmeny bydliska 

im v tomto roku pribudol ďalší syn Arthur. O rok neskôr ich za-

stihla smrť dcéry Francis Jane, ktorá zomrela ako sedemročná 

12. mája 1895 v Malackách, kde je aj pochovaná. V roku 1897 

pribudlo do rodiny posledné, siedme dieťa – syn Alfred. 

Otec rodiny dostal prudký zápal pľúc, ktorému 

13. júla  1904 podľahol. Pochovaný je na starom rímskoka-

tolíckom cintoríne v Malackách. Na rodinu doľahli zlé časy, 

najmladší syn Alfred mal len sedem rokov. Už v novembri 

toho istého roku sa musela rodina vysťahovať a uvoľniť 

služobný byt novému zamestnancovi. Pridelený im bol 

jednoizbový byt vo dvore kočišov. Vdove prispieval knieža 

Pálffy milodarmi, fi nančne jej pomáhali rodičia z Mníchova  

a drobnými sumami  zarobenými v službe aj dcéry. Do ma-

lého bytu nemohli presťahovať všetok nábytok, stiesnené 

pomery početnej rodine nevyhovovali. Pán Kos, kastelán 

v Pálffyho viedenskom paláci, vlastnil na Rádku v Malac-

kách väčší dom. Matka s deťmi si v tomto dome prenajala byt 

s dvoma izbami, nájom bol dve zlatky mesačne. O znalosti 

anglického jazyka prejavila záujem aristokratická rodina 

Lichtensteinovcov, ktorá matku prijala ako učiteľku angličti-

ny. Nová práca priniesla rodine fi nančné prilepšenie. Vďaka 

matke anglický jazyk vynikajúco  ovládali  aj jej deti. 

Dcéry Emma a  Elisabeth po skončení povinnej šesťročnej 

školskej dochádzky navštevovali malacký kláštor,  kde sa pod 

vedením rádových sestier sv. Vincenta učili šiť bielizeň.   Emma 

Hore zľava: Ernst Lindenbauer, William Swan, Emma Swanová, Arthur Swan, Ödön Kardos. Sediaci zľava: Caroline Lindenbauerová, rodená 

Swanová, Francis Jane Swanová, Elisabeth Kardosová, rodená Swanová.

Wiliam Swan (1893 – 1965), priekopník 

futbalu v Malackách

Zájazd malackých fanúšikov futbalu do Viedne. Šofér pán Nistrík (Vistrík?), v ľavom rohu 

pri bočnici František Konečný, v druhom rohu v čiapke William Swan. Fotografi a asi z roku 1928.
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zostala pracovať u Pálffyovcov v Malackách, kde žila až do 

svojej smrti v roku 1967. Elisabeth v roku 1912 vstúpila v ma-

ďarskom meste Iharosberény do služieb aristokratickej rodiny 

manželov Terézie, rodenej grófky Apponyi (1874 – 1928) 

a baróna Jozefa Inkeya von Pallin (1871 – 1945). Tu pracovala 

ako vychovávateľka ich detí až do roku 1919,   kedy sa vydala 

za Edmunda (Ödön) Kardosa. Spolu s manželom zostala žiť v 

Budapešti až do svojej smrti v roku 1971, kde je aj pochovaná. 

Caroline slúžila spolu s pani Emmlerovou  u kniežaťa 

Pálffyho v Malackách.  V roku 1919 sa vydala za Ernesta Lin-

denbauera a zostala s ním žiť vo Viedni, manželstvo zostalo 

bezdetné.  Zomrela vo Viedni roku 1974. 

Arthur po absolvovaní základnej školy v Malackách 

nastúpil v roku 1912 na štyri roky do internátu učiteľského 

ústavu v Modre, kde v roku 1916 zmaturoval. Nemohol však 

nastúpiť na učiteľské miesto, pretože (tak ako celá rodina) 

nemal uhorské štátne občianstvo. Ponúknuté miesto vy-

chovávateľa v učiteľskom ústave v Pápe (dnes v Maďarsku) 

odmietol. Našiel si lepšie platené miesto pisára na okresnom 

úrade v rodných Malackách. Tu pracoval až do roku 1918. 

Ako 51-ročný sa oženil s Máriou Steidlovou, s ktorou mal dve 

dcéry, Alicu (1946 – 1998) a Evu (1949). Zomrel v roku 1987, 

pochovaný je v Malackách.  

Alfred po absolvovaní základnej školy vstúpil do učenia 

u kuchára kniežaťa Pálffyho, ktorý sa volal Nicole. Po vyučení 

niekoľko rokov pracoval v malackom kaštieli. Po prevrate v ro-

ku 1918 sa presťahoval do Anglicka, kde pokračoval vo svojom 

remesle. Za manželku si zobral Marion, rodenú Pearson. 

Manželstvo zostalo bezdetné. Zaujímavosťou je, že manželkou 

Marion bola jeho vlastná sesternica. Žil v Anglicku až do svojej 

smrti v roku 1957, rodné Malacky navštívil iba dvakrát.  

William po vychodení základnej školy v Malackách nastúpil 

do školy v Bratislave.  Štúdium nenaplnilo jeho predstavy,  

a preto ho po roku ho ukončil. Vrátil sa naspäť do Malaciek 

a vstúpil do služieb kniežaťa Pálffyho. Pod vedením pána Kre-

menáka sa venoval výcviku jazdeckých koní. Spával u slobod-

ných jazdcov v pálffyovských maštaliach. Po roku 1916 prijal 

miesto v Rakúsku, kam ho Pálffy rekomandoval. Mal na sta-

rosti štyroch poníkov, vozil na prechádzky aristokratické deti; 

o niekoľko mesiacov miesto opustil. Po roku 1918 bol zamest-

nancom novozriadeného okresného výboru v Malackách, kde 

neskôr pracoval ako referent pasového oddelenia. V roku 1945 

sa oženil s Auréliou Hurbanovou, v manželstve sa narodili traja 

synovia: Viliam (1945), Ladislav (1948) a Alfréd (1950). Zomrel 

29. októbra 1965 v Malackách, kde je i pochovaný. Bol známou 

a poprednou osobnosťou miestneho futbalového oddielu. 

Futbal sa v Malackách hral po prvýkrát v roku 1901. 

O ukážku nového športu sa postarali  študenti z Malaciek, 

združení v mládežníckom krúžku Ifjusági kör, ktorí sa počas 

školských prázdnin vracali do svojho rodiska. S pravidlami 

hry sa zoznámili vo veľkých mestách (Bratislava, Budapešť, 

Viedeň), kde sa v tom čase futbal už pravidelne hrával. 

Mládežnícky krúžok Ifjusági kör, nevykazoval pravidelnú 

činnosť, až napokon v roku 1907 zanikol a s ním aj občasné 

letné futbalové zápasy v Malackách.  O oživenie tohto športu 

sa zaslúžil William Swan, v tom čase mladý zanietenec futbalu 

a pozorovateľ prvých zápasov v Malackách. Už v období pred 

prvou svetovou vojnou organizoval miestnych futbalových 

nadšencov.  Vedenie pálffyovského veľkostatku im na trénin-

gy a zápasy vyhradilo lúku v chotárnej časti zvanej Na pančuli, 

bránky im zhotovil miestny polesný.  Pre nedostatok futbalo-

vých klubov na okolí chodievali Malačania  často za  zápasmi 

do Viedne alebo Bratislavy.  Asi po dvoch-troch rokoch neor-

ganizovaného športovania, 16. decembra 1914 založil Alfred 

Swan spolu s  Maximiliánom Polakovičom na ustanovujúcej 

schôdzi Malacký futbalový spolok (Malaczkai labdarúgó egy-

esület). Bol to prvý futbalový klub v Malackách i v širšom 

okolí.1 William Swan v ňom pracoval počas celého života ako 

funkcionár a aktívny hráč. Známa bola súrodenecká futbalo-

vá trojka, ktorú Malačania volali Swan jedna, dva, tri. V ľavom 

krídle hral Alfred, v strednom William a v pravom Arthur. 

Najmladší syn Alfréd  v roku 1973 absolvoval štúdium 

herectva na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1974 – 2002 bol 

členom činohry Novej scény v Bratislave.  Z jeho najzná-

mejších rolí možno spomenúť stvárnenie hlavnej postavy 

Martina Benku v dvojdielnom životopisnom televíznom fi l-

me Zastretý farebný svet z roku 1979. V roku 1972 sa oženil 

s herečkou Ľudmilou Želenskou. Ich starší syn Marek (1973) 

sa v roku 2003 oženil s Beatou Kaprinayovou; majú dcéru 

Emmu (2004), mladší syn Martin (1976) je zatiaľ slobodný. 

Autor ďakuje pánovi Alfrédovi Swanovi za poskytnu-

tie informácií a fotografi í z rodinného archívu. 

Poznámka
1  Schweighoferová, M.: Dejiny telesnej výchovy v Malackách. Roční-

ková práca poslucháčky Inštitútu telesnej výchovy a športu v Brati-

slave z roku 1961, s. 10 – 13.

Alfréd Swan v hlavnej úlohe Martina Benku v televíznom fi lme 

Zastretý farebný svet (1979)  
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