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JURAJ SLOTA V SLOVENSKÝCH DEJINÁCH – životopis
Slovenský rímsko-katolícky kòaz, gymnaziálny uèite¾, spolkový
pracovník i redaktor s hlbokým vzahom k susednej Morave, šírite¾
osvety a vzdelanosti medzi ¾udom, prívrženec kollárovského hnutia. Juraj Slota (* 14. marec 1819 Rajec – † 4. október 1882 Leopoldov), rodák z malého mesteèka v Trenèianskej župe mal ve¾mi
ažké detstvo i mlados.
Narodil sa v poèetnej ro¾níckej rodine, dospelosti sa však z desiatich detí dožila len sestra Mária a mladší Juraj. Otca stratil necelý
rok po narodení a matka sa o dva roky znova vydala za Jána Ïurjana, ktorý bol kuchárom u zemianskej rodiny Pongrácovcov a neskôr spoloène s Jurajovou matkou, sa starali o hostinec, spojený
s mýtnou stanicou.
V Rajci Juraj Slota navštevoval dvojroènú ¾udovú školu, kde sa
zaèal venova hre na husle a spevu. Ako osemroèný (v šk. roku
1827/28) nastúpil na šestriedne františkánske gymnázium s vyuèovacím jazykom latinským v Žiline, ïalšie dva roèníky vyštudoval v Bratislave na benediktínskom gymnáziu, kde
sa vyuèovalo v nemeckom jazyku. Štvrtý roèník
gymnázia navštevoval Juraj Slota poèas školského roka 1831 – 1832 v Pešti, ten však
nedokonèil kvôli smrti svojej matky. Po tejto
udalosti nastúpil ako uèeò tlaèiarne
Trattner-Károlyi v Pešti, odkia¾ po nieko¾kých mesiacoch odišiel s úmyslom
pokraèova v štúdiách. Prvé kroky ho
zaviedli do rodného Rajca, kde sestra Mária naliehala, aby sa vyuèil
krajèírskemu remeslu.1 Juraj Slota
mal však iné plány so svojou budúcnosou, chcel vyhovie poslednému prianiu nebohej matky a
sta sa kòazom alebo aspoò františkánskym mníchom. A tak odišiel, pravdepodobne s rajeckými
obchodníkmi, do maïarského
Gyöngyösa2, kde si doèasne zarábal na živobytie výuèbou nemèiny
a po prázdninách zaèal študova
na františkánskom gymnáziu. V Gyöngyösi absolvoval štvrtý a piaty
roèník gymnaziálnych štúdií
(1833/34 a 1834/35), nauèil sa plynule
po maïarsky a zdokonalil sa v latinèine.
Šiesty, závereèný roèník, ukonèil na františkánskom gymnáziu v Žiline neïaleko
rodného Rajca. Potom na èas vstúpil ku bratislavským kapucínom, odkia¾ vzápätí odišiel
študova filozofiu na Krá¾ovskú akadémiu v Bratislave (1836 – 1837). Po absolvovaní bratislavskej
akadémie nastúpil do seminára v Brne, kde bol v auguste
1842 vysvätený za kòaza. Poèas brnenských štúdií sa zoznámil
s viacerými osobnosami èeského národného obrodenia, ktoré ovplyvnili jeho národné povedomie a politické presvedèenie, s ktorými
udržiaval dlhoroèné písomné kontakty. Zdrojom o kolegiálnych a
priate¾ských vzahoch je zbierka listov adresovaných napr. prof.
Sušilovi, B. M. Kuldovi èi Veronike Mikšíèkovej a ïalších, ktoré sú
uložené v èeských i slovenských archívoch.
V jeseni roku 1842 nastúpil Juraj Slota ako kaplán v Moravských
Moutniciach, kde napísal svoju prvú zbierku poézie s náboženskou
tematikou urèených pre deti, Zrcadlo malièkých. Okrem vlastnej
tvorby sa naïalej vzdelával, èítal diela svetových i domácich klasikov, vedecké práce a aj cudzojazyènú literatúru, vo svojom vo¾nom
èase šíril osvetu a vlastenectvo medzi mládežou. Napriek tomu, že

bol katolík, ovplyvnil ho najmä èeskoslovanský názor Jána Kollára,
s ktorým bol v tomto období aj v písomnom kontakte. Zoznámili sa
zrejme v tridsiatych rokoch, keï Slota nakrátko pôsobil v Pešti, kde
Ján Kollár pôsobil už od roku 1819 ako evanjelický kòaz. V roku
1845 bol Juraj Slota na žiados farára Špaèka preložený za kaplána
do Šaratíc. Kde sa zaèal aktívne zapája do spolkovej a publicistickej èinnosti. Èlánkami v Moravských novinách a Týdenníku prejavoval svoje politické názory prikláòajúce sa k austroslavizmu, vyjadroval nespokojnos so vzdelanosou dedinského ¾udu i s postavením moravského uèite¾stva.3 V prostredí moravských Šaratíc prežil
Juraj Slota i revoluèné roky 1848/1849, ktoré podnietili jeho zmýš¾anie o odnárodòovaní Slovanov. Prostredníctvom novinových príspevkov sa v tomto období vyjadroval k vo¾bám do frankfurtského
snemu, písal o hospodárení, chorobách a alkoholizme, o poèasí èi
¾udových zvykoch. Ako zvolený predseda uèite¾ských porád slavkovského okresu viedol delegáciu uèite¾stva do Olomouca, ktorá
bola prijatá 20. novembra 1848 cisárom Františkom Jozefom l. Do roku 1852 pôsobil Juraj Slota ako kaplán
v Šaraticiach a po zložení synodálnej skúšky sa
ve¾mi usiloval nájs ïalšie profesionálne uplatnenie na Morave, èo sa mu však nepodarilo.
A tak mu nezostávalo niè iné, než využi
príležitos, ktorá sa naskytla po Thumovskej školskej reforme na rodnom Slovensku. V januári 1852 preto zložil
v Prahe skúšku z jazyka a literatúry
èeskoslovenskej a od 13. mája zaujal uèite¾ské miesto na gymnáziu
v Banskej Bystrici.
Juraj Slota nastúpil na banskobystrické gymnázium ako suplent, v prvom semestri školského roka 1852/53 vyuèoval latinèinu a prírodopis, v druhom jazyk
èeskoslovenský a náboženstvo.
Na žiados biskupa Moyzesa sa
stal kazate¾om pre piaty a šiesty
roèník gymnázia, od roka 1853 prijal aj funkciu nemeckého katedrálneho kazate¾a.4 Keï 6. novembra
1853 po prvýkrát kázal v banskobystrickom kapitulskom chráme, Cyrill a
Method priniesol oznam o tom, že:
„... jsme po dlouhém mlèení, mìli to potìšení slyšeti na kazatelnici dv. p. prof.
Jiøího Slotu, prosnulého na Moravì i na Slovensku øeèníka, tentokrát však v jazyku nìmeckém, jenž jak doslýchame, vèera ponejprv èo
nìmecký kazatel v našem kathedr. chrámì vystúpil.“5
Od roku 1854/55 – 1860/61 vyuèoval Slota náboženstvo vo
všetkých roèníkoch a zároveò bol kazate¾om pre vyššie roèníky.
Koncom roka 1860 zaèal Slota redigova nový pedagogický èasopis
pod názvom Slovenský národný uèite¾ a prispieval tiež do Lichardových Slovenských novín i do ich prílohy Svìtozor, ktoré vychádzali
vo Viedni. Naïalej udržiaval kontakty s Moravou a jeho èlánky sa
objavovali aj v èeskom pedagogickom èasopise Škola a život, ktorý
redigoval v Prahe R. F. J. Øezáèek, v rokoch 1859, 1861 a 1875 vydal tri nemecké kázne. V letných mesiacoch 1857 Juraj Slota uskutoènil cestu po Orave, Turci a Nitrianskej stolici, kde zisoval èi ¾udia
rozumejú èeskému jazyku6 a hneï v septembri navštívil v Pešti
Jána Palárika a Andreja Radlinského vo veci založenia Spolku sv.
Vojtecha a jazykovej jednoty. Poèas školského roka 1858/59 napísal dielo Památka vysvìcení nové budovy c. k. katolického gymnasia v Báòské Bystøici, ktoré sa stalo dne 10. øíjna 1858.7 Venoval sa
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v òom histórii a súèasnosti banskobystrického gymnázia a v poslednej èasti publikácie opísal vybavenie gymnaziálnej budovy. Históriu banskobystrického gymnázia publikoval už predtým, v 2. roèníku èasopisu Cyrill a Method.8
Pracovné nasadenie a nepohodlné èasté cestovanie spôsobilo
Slotovu vyèerpanos, ku ktorej sa pridružili i zdravotné ažkosti,
preto sa v lete 1858 lieèil v Korytnici. V júni 1861 bol zvolený za
zapisovate¾a národného zhromaždenia v Martine, kde zároveò
vystúpil so svojím návrhom doruèi memorandové požiadavky
okrem uhorského snemu i cisárovi Františkovi Jozefovi I. Toho roku
dostal Juraj Slota faru v Tužine pri Prievidzi, no do konca školského
roka 1860/61 zotrval na banskobystrickom gymnáziu, odkia¾ bol
z politických a èiastoène i zdravotných dôvodov nútený odís. Keïže sa Slotov zdravotný stav v tomto období nezlepšoval, opä sa
odobral na lieèenie do Korytnice. Po návrate z lieèebného pobytu sa
v auguste odobral z Banskej Bystrice na svoje nové pôsobisko, faru
v Tužine, kam preniesol i redakciu pedagogického èasopisu Slovenský národný uèite¾. Tento cirkevno-pedagogický èasopis vydával Juraj Slota od roku 1860 v Banskej Bystrici, prièom spoèiatku
vychádzal v èeskom jazyku. Posledné èíslo 1. roèníka èasopisu
vyšlo 30. 6. 1861, potom nastala vo vydávaní jeden a polroèná
pauza, spôsobená letným lieèebným pobytom, sahovaním sa
Juraja Slotu na novú faru v Tužine a aj úradnými prieahmi. Druhý
roèník zaèal z týchto dôvodov vychádza až od januára 1863, no už
v hattalovskej úprave slovenského jazyka, spoloène s prílohami
Škola domáca a Zrcadlo ma¾uèkých. Prílohy vychádzali pravidelne
po celý rok 1863 a Juraj Slota pokraèoval v ich vydávaní tiež v nasledujúcom roèníku Slovenského uèite¾a. Èasopis v poslednom roku
svojej existencie vychádzal nepravidelne a spoloène s prílohami
zanikol tretím èíslom tretieho roèníka (20. 6. 1864).
Poèas svojho života Juraj Slota kandidoval vo vo¾bách celkom
štyrikrát. Po prvý krát ešte za svojho moravského pobytu do Moravského zemského snemu v roku 1848 za slavkovský okres, kde nezískal dostatoèné množstvo hlasov. Neskôr, v rokoch 1865 a 1869,
sa uchádzal o poslanecký mandát v uhorskom sneme ako kandidát
Starej školy slovenskej za okres Prievidza, no ani tam nebol zvolený
ako väèšina slovenských kandidátov v tomto období. V roku 1872
už ako Správca Spolku sv. Vojtecha svoju kandidatúru za žilinskorajecký okres zrušil v prospech Jana Nepomuka Bobulu. Posledný
krát Juraj Slota kandidoval za okres Trnava vo vo¾bách v roku 1878
ako kandidát vládnej liberálnej strany. Neúspechy Juraja Slotu a aj
iných slovenských kandidátov vo vo¾bách do uhorského snemu
neboli v spomínaných volebných obdobiach žiadnou zvláštnosou a
pohoršenie nad metódami kupovania volièov v augustových
vo¾bách 1878 vyjadril Slota vo svojich pamätiach: „... Noc pøed
volbou rozjeli se protivnici jeho nejménì na sto vozích, vezouce
s sebou víno, koøalku, peèenì a t. pod., kdežto pak s lidem hodovali
celou noc a po té ráno odvezli jej k urnám volebním. Tím dvì tøetiny
volièù od Sloty odpadli. I ti, kteøí již na vozích Slotových se vezli, za
zlatku seskákali z nich a pøešli v protivný tábor...“9
Z Moravy si Juraj Slota priniesol hlboký vzah k cyrilometodejskej tradícii a zaslúžil sa o jej posilnenie i na Slovensku. Už v máji
roku 1853 sa konali na jeho podnet v Banskej Bystrici prvé oslavy na
poèes solúnskych bratov tradícia týchto osláv sa udržala dodnes.
Juraj Slota sa podie¾al na založení Matice slovenskej, bol jej
dlhoroèným funkcionárom, èlenom jej výboru. V roku 1866 sa Juraj
Slota spoloène s Jozefom Hurbanom zúèastnil na podnet predsedníctva Matice slovenskej osláv tristoroènice známeho turkobijcu
Mikuláša Zrínskeho v Záhrebe a cestou spä napísal báseò Môj
pozvuk za Záhrebom. Neskôr Juraj Slota organizoval zbierku na
Dom matice slovenskej. Od roku 1867 sa stal druhým dekanom a
okresným inšpektorom cirkevných škôl bojnického okresu, ktoré aj
èasto navštevoval a kontroloval. Na pracovnú návštevu sa vybral aj
do školy v Lazanoch, kde sa dobre poznal s farárom Latjakom a
uèite¾om Horváthom. Juraj Slota nielenže nebol spokojný s vedomosami žiakov, ale prekážalo mu aj nedostatoèné vybavenie školy,
ktoré vôbec nezodpovedalo podmienkam vhodným na vyuèovanie
detí. Po odchode z Banskej Bystrice, kde zažil modernizáciu školských priestorov, výstavbu a otvorenie novej gymnaziálnej budovy
zisoval, že slovenská dedina vo vyuèovacích štandardoch ve¾mi
zaostáva, no o dedinského ¾udu sa nestretol s porozumením.
4

Juraj Slota po celý život bojoval proti nevzdelanosti a aj preto sa
podie¾al na založení Gymnázia v Kláštore pod Znievom (1869). Na
prvom valnom zhromaždení znievskeho gymnázia bol zvolený za
prvého zapisovate¾a stáleho výboru, prièom na chod gymnázia zložil hotovos 100 zlatých. Po založení Spolku sv. Vojtecha presídlil
Juraj Slota v decembri 1870 do Trnavy, kde nastúpil do funkcie
prvého správcu Spolku a zároveò redaktora Katolíckych novín i katolíckeho kalendára Pútnik svätovojtešský. Medzi ¾udom naïalej
šíril osvetu a potrebu vzdelanosti. Už pri zakladaní Gymnázia pod
Znievom spolupracoval s politickým prúdom Novej školy slovenskej, ktorá mala v politickom programe aj zakladanie slovenských
stredných škôl. V roku 1869 založili prívrženci Novej školy v Pešti
tlaèiareò Minerva, ktorá neskôr tlaèila publikácie aj pre Spolok sv.
Vojtecha, prièom Juraj Slota v nej mal akciový podiel. V roku 1871
sa zúèastnil osláv pri príležitosti desiateho výroèia memorandového
zhromaždenia a bol jedným zo zakladate¾ov Slovenskej národnej
strany. O rok neskôr 1872 nechýbal na politickej konferencii Novej
školy slovenskej, kde zároveò predniesol svoju reè a bol zvolený do
prípravného výboru vznikajúcej Slovenskej strany vyrovnania.10
V roku 1876 bol prijatý na odporúèanie biskupa Arnošta Iplyiho
Stummera arcibiskupom Jánom Simorom do ostrihomskej arcidiecézy, aby sa mohol uchádza o faru v Pezinku, kde ho však mestské
zastupite¾stvo za farára nezvolilo. Naïalej teda pôsobil v Trnave a
až v decembri 1878 z funkcie správcu Spolku sv. Vojtecha odstúpil.
Dôvodom nebolo len Slotovo narušené zdravie, ale aj skutoènos,
že bol arcibiskupom Simorom vymenovaný za dekana farnosti Pusté Voderady a školského inšpektora v dištrikte Ve¾ké Kosto¾any.
A tak sa stiahol na malú pustovoderadskú faru neïaleko Piešan,
kde strávil posledné roky svojho života. Na jeho sklonku sa ešte
zúèastnil slovanskej púte do Ríma, kde 4. júla 1881 po slovensky
kázal v chráme sv. Klementa a 6. júla prednášal príležitostnú báseò
na polyglotnej akadémii.
Svoju životnú pú Juraj Slota ukonèil 4. 10. 1882 v bolestiach po
ažkej chorobe v leopoldovskej nemocnici, kam sa uchýlil vo svojich
posledných dòoch. Pochovaný je v Drahovciach – Voderadoch, kde
v posledných rokoch pôsobil a zároveò pocioval ve¾kú izoláciu od
ruchu spoloènosti, na ktorý bol po celý život zvyknutý. Nízku úèas
na jeho pohrebe kritizovali v tlaèi viacerí slovenskí vlastenci, èeský
èasopis Ruch, však vyslovil po¾utovanie najmä nad jeho stratou:
„ Slovanstvo bude truchliti, nebo ztácí z neèetného zástupu
svých mužù, svých energických zastancù, hostitelù, ohnivých, výmluvných øeèníkù a národovcù obìtavých jednoho s prvních. Ztrácí
hlavu rozhodnou, srdce bezelstné a duši nìžnou.“11
Poznámky:
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ÈRIEPKY Z KRONIKY RAJCA – 4. èast
Všetkých záujemcov o historické fakty a zaujímavosti pozývame na ïalšiu prehliadku starobylého Rajca a jeho blízkeho okolia.
Tak ako v predchádzajúcich èíslach Spravodajcu Mestského
múzea Rajec (2007, 2008, 2009) i aktuálne pokraèovanie prináša
pozoruhodnosti a zaujímavé fakty z histórie mesteèka zaznamenané v mestskej kronike.

Viete napríklad, že ...
... v oblasti Rajca sa nachádza viacero nálezísk už z konca
mladšej doby kamennej (eneolitu), halštatskej, laténskej a púchovskej doby? Nálezy sú viazané na staré významnejšie obchodné
cesty a spájajú sa najmä s lokalitami pri obci Sú¾ov, Turie – Hrádok a
Trstená pri Rajeckej Lesnej. Niektoré z najvýznamnejších nálezov,
napr. nález medenej sekerky v obci Ïurèiná, èi 28 strieborných
keltských mincí kmeòa Eraviskov nájdených na Vraníne (t. j. Vraninách) ešte pred r. 1871, poslúžili ako dôkaz o tzv. jantárovej ceste,
obchodnej ceste Považím a Rajeckou dolinou. Predpokladá sa, že
v rajeckej kotline žil èlovek už v dobe bronzovej, asi v rokoch 2000 –
1500 p. n. l.
... rajecký kostol bol pravdepodobne vybudovaný v r. 1120? Informácia bola získaná na základe schematizmu rímsko-katolíckej
cirkvi nitrianskej diecézy na rok 1947 (s. 90). Kostol bol zasvätený
svätému Ladislavovi, krá¾ovi uhorskému. Nie je však historicky dokázané, že v tomto èase vznikol aj Rajec. Farnos vraj už v 11. stor.
jestvovala, èo tvrdí aj A. Lombardini v Slovenských poh¾adoch
z r. 1885 (s. 441-444). Kostol však vraj existoval už v r. 1102, takéto
tvrdenie nie je podložené historickými dokladmi. V historických listinách sa kostol po prvýkrát spomína v r. 1368 v súvislosti so zakladaním neskôr zbúraného kostola v Stránskom.
Foto: Jozef Feiler

Farský kostol sv. Ladislava

informaènú funkciu neskôr prebral miestny verejný rozhlas vybudovaný a daný do prevádzky okolo r. 1948.
... rajeckí remeselníci sa kedysi organizovali
do cechov? Cechy boli
vo feudalizme stavovskými organizáciami
remeselníkov toho istého remesla a mali svojim
èlenom poskytova hospodársku aj politickú
ochranu, prièom chránili
nielen výrobu, ale aj kvalitu výrobkov. V 18. stor.
bolo v Rajci 10 cechov:
mäsiarsky, obuvnícky,
krajèírsky, tkáèsky, kušniersky, kožušnícky, èižmársky, súkennícky, stolársky a garbiarsky. Pod¾a zápisov aktív Rajca od
r. 1630 do r. 1705 boli
však v mesteèku aj klobuèníci, halenári, kováFoto: Šzá
èi, remenári, sedlári, zámoèníci, povrazníci, hrnZástava Remeselníckeho spolku
èiari, gombièkári, mydláv Rajci v zbierke mestského múzea
ri, pekári, medovnikári,
tesári, kotlári, murári,
farbiari. Poèas jarmokov ponúkali svoj tovar na námestí – rínku,
najèastejšie v tzv. podlubiach (podcieòach, laubòiach), ktoré boli zo
všetkých štyroch strán, teda okolo námestia, a aj okolo mestského
domu – ratúza, uprostred námestia.
... na trhoch a jarmokoch býval vždy dostatok všetkého potrebného? Najviac sa predávali predmety a výrobky z dreva – korytá,
rôzne misy a riady, súdky, šind¾ové klince, ale aj nástroje ako sekerky, motyky, èakany, pílky, obojruèné nože, toporiská a tiež súèiastky
vozov, sedlá, mlynské kamene, reaze a všelièo iné. Fungovali viaceré staré obchodné miery ako korec (na hrach, pšeno, obilniny),
funt (maslo, syr), holba (víno), fiertel (pivo)), balvan (so¾), lake (plátno, súkno), kopa (šindle) a i.
... ceny za tovar sa pohybovali v minulosti najmä na základe
vo¾nej konkurencie? Pre zaujímavos uvádzame, že okolo 1605 –
Foto: zbierka mestského múzea

... v Rajci bolo zaužívané spracovanie ¾anového semena? Zo
semien ¾anu sa v prasoch (lisoch) a zábojoch (zariadenia na vytláèanie oleja zo semien) dorábal ¾anový olej, ktorý mal výbornú chu,
a aj napriek tomu, že bol dos drahý, bol ve¾mi vyh¾adávaný. Používal sa na mastenie jedál najmä v pôstnom období. Chlieb namáèaný
do tohto oleja a mierne posolený bol vynikajúcou pochúkou. Vylisované ¾anové semená, tzv. osúchy sa rozmiešali vo vode a získanou
tekutinou sa polievala seèka (porezaná slama) pre dobytok.
... aj Rajec mal kedysi svojho hlásnika – bubeníka? Posledným
bubeníkom, ktorý mal udieraním na bubon a známou úvodnou formulkou „Dáva sa na vedomie...“ ohlasoval najnovšie a najdôležitejšie správy pre obèanov bol Adam Šujanský. Jeho prácu a aj dôležitú
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2010
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1620 stála èervená kožka 35 denárov, jeden pár škorní (èižiem) èi
buotov (topánok) od 33 do 60 denárov. V záznamoch sa spomína aj
postav súkna, prièom jeden postav lepšieho súkna stál 6 florenov.
Hodnota jedného denára kolísala medzi 1 – 2 korunami minulej meny (s reálnou hodnotou približne okolo r. 1980) a 1 floren predstavoval asi 100 - 200 korún.
... mesteèko malo svoj hasièský zbor? Dokonca bola vedená aj
samostatná kronika o hasièstve v Rajci, ktorú viedol istý Viliam
Kohn – tajomník Dobrovo¾ného hasièského zboru v Rajci. V kronike
sú uvádzané záznamy zapisovate¾a z jednotlivých zasadnutí zboru.
Velite¾om bol Štefan Smieško, tkáè v národnom podniku Slovena.
Zbor vlastnil striekaèku, ktorú v r. 1871 zhotovil majster Jozef Uhlárik. Pod¾a kroniky bol údajne najväèší požiar v r. 1855: vtedy vraj vyhorel celý Rajec, zostala len najstaršia èas obce smerom na Šuju.
Ve¾ké požiare boli aj v r. 1925 na Kostolnej ulici a v r. 1928, kedy zhorelo Horné Závodie a humná na Kostolnej ulici.
... rajecká poliklinika zaèala svoju èinnos od 1. júla 1960? Najstaršie záznamy zdravotníckej èinnosti v Rajci siahajú do r. 1861,
kedy tu vo funkcii „staršieho honorárneho fyzikusa“ pôsobil Dr. Eduard Telek. V tom èase bola (okrem iných) rozšírená aj oèná choroba
trachóm (chronický hnisavý zápal oèných spojiviek a rohovky). ZnáFoto: zbierka mestského múzea

Doktor Pokorný v ordinácii
mou zdravotnou sestrou bola istý èas M. Kováøová, ktorú pre jej
osobitý úèes prezývali Máòa – mikádo. V r. 1924 bol do Rajca
pridelený obèanom mesteèka dobre známy Dr. Viliam Klein, ktorý
dlhodobo v Rajci pôsobil a zostal mu verný až do svojho skonu.
Kronika zaznamenala aj mená ïalších doktorov pôsobiacich v meste, napr. Dr. Pokorný, Dr. J. Kalužay a pod. Známym sa stal MUDr.
Jozef Žucha – v minulosti jediný špecialista na vrodené vykåbeniny
dolných konèatín v rámci Slovenska.

Foto: zbierka mestského múzea

Kostolná, neskôr Kašjakova a opä Kostolná ulica
Námestie Slobody a v r. 1952 na Námestie SNP. Do najnovších èias
pretrvali napríklad názvy Hollé-ho ulica alebo Zakamenica. Zaužívané názvy ulíc sa síce po vojne pomenili, ale neskôr sa niektorým
vrátilo ich pôvodné pomenovanie. V najnovšom období sa ustálili
definitívne názvy tak, ako ich v súèasnosti poznajú terejší obyvatelia mesta.
... ochotnícke divadlo v Rajci má dlhú tradíciu a bohatú históriu?
Viaceré záznamy dokazujú, že už okolo r. 1862 sa tu hralo divadlo
v slovenskej reèi. Rajèanom sa predviedli aj rôzne koèovné spoloènosti, napr. veselohrou V. Klicperu „Veselohra na mostì,“ ktorú si
diváci pozreli na Zakamenici. Predstavenia však bývali aj na ratúze
alebo u Králika (budova bývalej pošty na námestí). Pred r. 1918 prevládala snaha o udržanie materinského jazyka proti maïarizaèným
pokusom, neskôr sa zaèínajú do divadelníctva mieša náboženské
a politické prvky. Okrem škôl nacvièujú a hrávajú divadlá spolky Sokol, Orol, miestny hasièský spolok, športový klub, rôzne politické
strany a pod. Do roka sa vtedy odohralo 4 – 6 divadelných predstavení. Po r. 1945 slávu ochotníckemu divadla v meste významne
podržal a zvidite¾nil divadelný krúžok pri Slovene: mladí divadelníci
vyhrali krajskú súaž ochotníckych divadiel v Žiline a celoslovenskú
v Martine v kategórii B. Mali naštudovaných viac ako 32 hier, napr.
Za frontom, Buky podpolianske, Baèova žena, Dom pre najmladšieho syna a i. Režisérmi boli Viktor Dubec a Viktor Beòo, za hercov
treba spomenú aspoò mená Ján Bitušík, Ivan Záborský, Viktor
Židek, Štefan Pecho, Ján Vojtás, Heda Molcová, Jaroslav Šimko a i.
Tému ochotníckeho divadla v Rajci dobre spracoval A. Matušík
v decembrovom èísle mesaèníka Rajèan v r. 1974.
pokraèovanie nabudúce

PaedDr. Miloslav Smatana, CSc., absolvent Pedagogickej
fakulty v Nitre, pracuje v Jazykovednom ústave SAV v Bratislave

Foto: súkromná zbierka Z. Šèasnej

... staré pomenovanie ulíc bolo nahradené
inými názvami 24. 9. 1945? V podvedomí starších pamätníkov však staré názvy ulíc zostali a
neraz ich možno poèu pri bežných rozhovoroch
ešte i v súèasnosti. Napríklad Kostolná ulica sa
v spomínanom roku zmenila na ulicu Karola Kašjaka, Rožná ul. na ul. ¼. Štúra, ¼. Štúra na ul. J. A.
Komenského, Nádražná na ul. T. G. Masaryka a
neskôr (v r. 1952) na Obrancov mieru. V roku
1952 sa zmenil aj pôvodne ponechaný názov
Štefánikovej ulice na Nálepkovu ul. Názov lokality
Siho (na Sihoti) sa zmenil na Šafárikovu ul.,
Mostová, Prieèna a Školská na ulice M. Hurbana,
J. Slotu a Zaymusovu. Z Dolného a Horného Závodia sa stali Jánoší-kova a Moyzesova ulica,
z Vysokej zasa ulica J. Kollára a z ul. E. Beneša
sa stala ulica 1. mája. Ulice Sládkovièova,
A. Kmea èi Bielisko sa nezmenili, podobne ako
staré èasti mesta pomenované Horný mlyn a Horáreò. Námestie A. Hlinku bolo premenované na
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Ochotníci v Rajci v 50-tych rokoch 20. storoèia
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HISTÓRIA VÝSKUMU FAUNY MOTÝLOV
RAJECKEJ DOLINY – II. ÈAST
V období, keï bola v roku 2001 v Spravodajcovi mestského múzea è. 9 na strane
12-13 publikovaná práca „História výskumu
fauny motý¾ov v Rajeckej doline“, mal som
k dispozícii iba vtedy uvedených dvadsa
prác a èlánkov. Od tohto obdobia sa situácia
o nieèo zmenila. Podarilo sa mi získa ïalšie informácie o niektorých starších bibliografických odkazoch, kde sa uvádza Rajecká dolina ako miesto výskytu niektorých
druhov motý¾ov. Okrem toho bolo vtedy napísaných viacero èlánkov, kde sa spomína
výskyt ïalších druhov motý¾ov na území
Rajeckej doliny. Do tohto zoznamu som zahrnul aj práce, kde sú biografie niektorých
významných entomológov, ktorí sa zaoberali zberom motý¾ov, pôsobili v Rajeckej
doline alebo sa tu narodili. Celkovo sa jedná o ïalších 22 bibliografických odkazov,
èím sa poèet èlánkov a prác zaoberajúcich
sa radom motý¾ov (Lepidoptera) a biografiami lepidopterológov v Rajeckej doline
zvýšil na 42.

29. Køíž, K.: 2002, Vidlochvostovité motýle (Papilionidae Latreille, 1802) Rajeckej
doliny. In: Spravodajca mestského múzea.
10: p. 13-14, Rajec.
30. Køíž, K.: 2002, Mlynárikovité motýle
(Pieridae Duponchel, 1835) Rajeckej doliny. In: Spravodajca mestského múzea, 10:
p. 14-15, Rajec.
31. Mihalec, P.: 2002, Motýle doliny Vojtová. In: Spravodajca mestského múzea,
10: p. 15-17, Rajec.

37. Kàíž, K.: 2007, Lišajovité motýle
(Sphingidae Leach, 1829 = [Latreille, 1802])
Rajeckej doliny. In: Spravodajca mestského
múzea Rajec, 13: p. 15 + 15 obr. druhov Rajec.
38. Køíž, K.: 2007, Okáòovité motýle
(Saturniidae Walker, 1855) Rajeckej doliny.
In: Spravodajca mestského múzea Rajec,
13: p. 15 + 3 obr. druhov, Rajec.
39. Køíž, K.: 2007, Dejiny a entomológia.
Kto bol...? Anton Emil Smutný (1919 –

ZOZNAM PRÁC S ÚDAJMI O LEPIDOPTEROFAUNE A LEPIDOPTEROLÓGOCH
RAJECKEJ DOLINY:
21. Pekarsky, P.: 1953, Parnassius apollo L. in den Karpaten. Zeitschrift der Wiener
Entomologisches Gesellschaft: p. 106-110,
Wien, (p. 107)
22. Pekarsky, P.: 1954, Parnassius apollo L. in den Karpaten; seine Geschrichte
und Formenbildung. Zeitschrift der Wiener
Entomologisches Gesellschaft, 39: p. 137152, 194-200, 219-227, 257-264, 289-293,
327-335, 352-356 + 1 mapa + 9 tab.: (81
obr.), Wien, (p. 291)
23. Moucha, J.: 1961, Faunistical survey of Slavakian Butterflies deposited in the
Natural History Museum In Budapest (Lepidoptera Rhopalocera). Acta faunistica Entomologica musei nationalis Pragae, 7 (60):
p. 81-96.
24. Badík, M.: 1989, Príspevok k poznaniu motý¾ov (Lepidoptera) ŠPR Slneèné
skaly v Sú¾ovských vrchoch. Stredné Slovensko 8 – Prírodné vedy (Zborník Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici), p.
249-256 + 1 mapa + 3 tab, Banská Bystrica.
25. Køíž, K.: 2000, ¼udia, hmyz, udalosti.
Spomíname: Ján Zelný(* 26. 8. 1920 – † 27.
9. 1995), In: Entomol. Magazín: Hmyz, I (2):
p. 52, Bratislava.
26. Køíž, K.: 2001, JUDr. Eugen Pažický
(*5. 5. 1876 – † 1919). In: Spravodajca mestské-ho múzea, 9: p. 11-12, Rajec.
27. Køíž, K.: 2001, História výskumu fauny motý¾ov Rajeckej doliny. In: Spravodajca
mestského múzea, 9: p. 12-13, Rajec.
28. Køíž, K.: 2001, Dejiny a entomológia.
Kto bol...? János Frivaldszky (17. 6.1822 –
29. 3.1895), In: Entomol. magazín: Hmyz, II
(4): p. 79, Bratislava.

Ilustraèné foto: internet

32. Køíž, K.: 2002, Dejiny a entomológia.
Eugen Pažický (Pazsicky Jenö) (1876 –
1919, poèas Maïarskej republiky rád) In:
Entomol. magazín: Hmyz III(3): p. 42, Bratislava.
33. Køíž, K.: 2003, Súmraèníkovité motýle (Hesperiidae Latreille, 1809) Rajeckej
doliny. In: Spravodajca mestského múzea,
11: p. 10, Rajec.
34. Mihalec, P.: 2003, Motýle Suchej doliny. In: Spravodajca mestského múzea, 11:
p. 11-12, Rajec.
35. Køíž, K.: 2004, Babôèkovité motýle
(Nymphalidae Swainson, 1827) Rajeckej
doliny. In: Spravodajca mestského múzea,
12: p. 8-9, Rajec.
36. Køíž, K.: 2004, Oèkáòovité motýle
(Satyridae Boisduval, 1833) Rajeckej doliny. In: Spravodajca mestského múzea, 12:
p. 9, Rajec.
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1989). Bratislava, In: Entomol. magazín:
Hmyz, V(13): p. 2-4 + portrét + autogram + 4
far. obr.
40. Køíž, K.: 2008, Ohniváèikovité motýle (Lycaenidae Leach, 1815) Rajeckej doliny. In: Spravodajca mestského múzea
v Rajci, 14: p. 11 + 3 obr. druhov, Rajec.
41. Køíž, K.: 2008, Hájovníkovité motýle
(Riodinidae Grote, 1895) Rajeckej doliny.
In: Spravodajca mestského múzea v Rajci,
14: p. 11, Rajec.
42. Køíž, K.: 2009, Vretiemkovité motýle
(Zygaenidae Leach, 1819) Rajeckej doliny.
In: Spravodajca mestského múzea v Rajci
2009 (15): p. 15 + 4 obr. druhov, Rajec.
MUDr. Karol Køíž, èlen Slovenskej
entomologickej spoloènosti
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VZBURA PRI KRAGUJEVACI
Pred devädesiatimi dvomi rokmi sa
odohrala jedna z najdramatickejších protivojnových akcií v rámci prvej svetovej vojny,
ktorej iniciátormi boli samotní vojaci rakúsko-uhorskej armády. Dejiskom bolo srbské
mesto Kragujevac.
Tu bol od konca roku 1917 umiestnený
náhradný prápor 71. pešieho pluku, ktorého
podstatnú èas tvorili Slováci. Medzi nimi
môžeme nájs aj mená troch rodákov z Rajca
ca: vojakov Mikuláša Uhlárika a Hrehora
Tabaèeka a kapitána Júliusa Špiru
Špiru. Pozrime
sa teraz bližšie na príèiny, priebeh a dôsledky vzbury, tak ako o nich hovoria faktografické materiály i spomienkové rozprávanie
jej úèastníkov.

severných Èechách a bol nasadený do bojov pri Tovaèove a Dubé. Vo vojne proti Bosne a Hercegovine v rokoch 1881 – 1882 popri bitkách pri Kecsi, Krstiac-Planine sa vyznamenali jeho bojové jednotky v bitke pri
Úloku 26. februára 1882. Èas pluku ostala
dislokovaná na okupovanom území Bosny
a Hercegoviny až do roku 1912 (Halaj – Krcho: s. 84-86).
Zaèiatok prvej svetovej vojny zastihol
pluk v Trenèíne. V posledný júlový deò 1914
sa zaèala jeho po¾ná výprava na východný
front. Väèšina záložníkov pluku sa sústreïovala v náhradnom prápore, ktorý sa na jar
1915 presahoval do Szászvarosa v Sed-

Foto: internet

Vojaci èasti náhradného práporu 71. pešieho pluku
v auguste 1914 tesne pred odchodom na front
Sedemdesiaty prvý peší pluk vznikol
ako dôsledok rozkladu rakúskych vojenských jednotiek po porážke rakúskej armády Talianmi v bitke pri Cuztozzi v roku 1859.
Jeho útvary boli dislokované na viacerých
miestach monarchie. Velite¾stvo pluku od
roku 1882 (okrem rokov 1893 – 1901) sídlilo
v Trenèíne. Stavy pluku sa doplòovali brancami z bývalých žúp Trenèianskej, Oravskej
a Turèianskej. Ekonomické postavenie
obyvate¾stva žijúceho na severozápadnom
Slovensku dávalo tomuto vojenskému útvaru vyhranený sociálny charakter. Prevažná
èas vojakov pochádzala zo žilinskej oblasti, kde popri po¾nohospodárstve kvitli rôzne
domácke remeslá, ako bolo napríklad drotárstvo. Z toho zrejme vznikol aj ¾udový názov spomínaného pluku „drotársky regiment“.
Sedemdesiaty prvý pluk sa zúèastnil
všetkých vojen, ktoré Rakúsko-Uhorsko
viedlo. V prusko-rakúskej vojne operoval v
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mohradsku. Odtia¾ po krátkom výcviku boli
jeho príslušníci odosielaní na východný
front. V nasledujúcom roku sa presahoval
náhradný prápor do srbského Kragujevaca.
Bitky na východnom fronte v rokoch
1914 – 1916 sa podpísali na stave pluku
znaènými stratami. Ofenzíva rakúsko-uhorskej armády bola zaèiatkom septembra
zastavená. Vojská museli ustúpi dokonca
až do Karpát. Tieto ústupové boje do Karpát
mali podstatný vplyv na zloženie velite¾ského kádru. Do konca roku 1916 mal pluk takmer úplne nových velite¾ov, ktorí nezrástli
s mužstvom a nerozumeli mu. A to bol zaèiatok nenávisti prostých vojakov k svojim velite¾om. Zdecimované a demoralizované jednotky prebiehali v celých skupinách na stranu protivníka a ïalej rozširovali už poèetné
rady zajatcov. Pobyt v zajateckých táboroch
mal rozhodujúci vplyv na zmýš¾anie zajatých vojakov 71. pešieho pluku. Revoluèné
myšlienky hlásané bo¾ševikmi, ako aj sa-
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motné revoluèné udalosti v Rusku boli významným faktorom pri formovaní ich názoru
na vojnu a na vzah k Rakúsko-Uhorsku
a k jeho armáde (Halaj – Krcho: s. 84-86).
Po uzavretí brestlitovského mieru sa
z ruského zajatia vracali aj poèetné skupiny
vojakov 71. pešieho pluku. Naspä ich prilákali najmä s¾uby o tom, že dostanú dlhú dovolenku a zostanú v tyle. Spolu s príslušníkmi 71. pluku sa vrátilo celkovo asi 60 tisíc
Èechov a Slovákov. V protiklade k pôvodným s¾ubom však bola väèšina týchto navrátilcov poslaná do výcvikových táborov
s ostrým výcvikovým režimom, z ktorých
mali ís naspä na front.
Rovnako vojaci 71. pluku boli po krátkej
dovolenke posielaní k náhradnému pluku
do Kragujevaca. Títo navrátilci, tzv. heimkehreri, boli podrobovaní najostrejším vyšetrovaniam. Velenie rakúskej armády si bolo
zrejme vedomé, aké nebezpeèenstvo hrozí
zo strany vojakov vracajúcich sa z ruského
zajatia. Vytvorili sa osobitné komisie, ktoré
preverovali každého navrátilca. Musel odpoveda na otázky typu: ako sa dostal do
zajatia, èi neslúžil v èeskoslovenskej družine v Rusku, èi nemal styky s bo¾ševikmi, èi
nepriniesli so sebou bo¾ševické letáky a
pod. Po tejto procedúre boli navrátilci ubytovaní v drevených barakoch a ocitli sa tak
v izolácii od ostatného mužstva, najmä od
nováèikov (Halaj – Krcho: s. 86).
Takýto osud navrátilca postretol i Mikuláša Uhlárika, ktorý sa dostal do Kragujevaca z Ruska cez Jaroslav¾ v apríli roku 1918.
V kragujevskom vojenskom tábore však nebol osamotený, stretol sa tam s ïalším svojím rodákom Hrehorom Tabaèekom.
Pluku velil nemecký podplukovník Artur
Marx, zástanca tvrdého drilu. Po príchode
navrátilcov sa však bezduchá drezúra zavedená u práporu, ktorý dovtedy tvorili najmä
nováèikovia, zaèala rúca. Prvé problémy
nastali u stotiny, ktorej velil kapitán Július
Špira, pochádzajúci z rajeckej garbiarskej
rodiny. Medzi vojakmi nemal práve najlepšiu poves. Patril k zvláš nenávideným
dôstojníkom, pre svoje kruté zaobchádza1
nie s vojakmi. Jeho pomerne rýchla vojenská kariéra vyrástla na ne¾udskom pomere
k mužstvu. Najmä pre navrátilcov popri disciplinárnych trestoch, používal èasto tresty
telesné a morálne zahanbujúce. (kronika)
Pri tom všetkom vojakom stále hrozil náhly
odchod na taliansky front. Tvrdý výcvik ich
o tom denne presvedèoval.
Odpor voèi ne¾udskému zachádzaniu
dôstojníkov vyvolával medzi vojakmi extrémne negatívne reakcie. Porušovanie vojenskej disciplíny bolo na dennom poriadku.
Medzi vojskom v tom èase kolovali protivojnové heslá a pesnièky, ktorých autormi boli
sami vojaci, výstižne vyjadrujúce ich protivojnovú i protimonarchistickú náladu.

Postupne rastúce nebezpeèenstvo
vzbury si zrejme uvedomovalo i velenie
náhradného práporu. Podniklo celý rad
opatrení proti narušovate¾om disciplíny. Na
riešenie týchto problémov bola povolaná aj
vojenská kontrarozviedka, ktorá vyslala
k náhradnému práporu štyroch agentov.
Keïže napätie stúpalo, dal velite¾ pokyn na
tajné odstránenie zásob ostrej munície a
odvoz gu¾ometov do vojenských skladov.
Na nádraží stojaca batéria horského delostrelectva bola zverená spo¾ahlivej obsluhe. Zároveò mu boli dané k dispozícii aj najspo¾ahlivejšie jednotky miestneho dragúnskeho pluku. Vidina vzbury vojakov bola
o to hrozivejšia, že sa nachádzali na území
dobytého štátu. Obávali sa miestneho obyvate¾stva, ktoré sa mohlo prida k vzbúrencom.
Zaèiatok vzbury sa datuje do veèerných
hodín nedele 2. júna 1918. Dejiskom udalosti, ktorá prerástla sa stala jej ohniskom,
bol jeden z drevených barakov neïaleko
posádkových kasární, kde bola ubytovaná
3., 4., 5. a 6. pochodová stotina náhradného
práporu 71. pešieho pluku. Už po veèierke
okolo 21.30 hod. prišiel z vychádzky „v nálade“ navrátilec Martin Riljak. Po príchode na
ubikáciu sa dostal do hádky s velite¾om izby
Antonom Bednárom. Ten ho za nemiestne
chovanie a neskorý návrat urèil na druhý
deò na raport. Práve v èase, keï sa táto
udalos odohrávala, vrátilo sa z mesta do
baraku väèšie množstvo vojakov (úradná
správa uvádza asi 20-50 mužov). Vracajúci
sa vojaci prechádzali okolo izby, kde došlo
k spomínanej hádke. Keï ich Riljak zaèul,
zakrièal: „Kamaráti, feldvébel ma chce vzia
na raport!“ Nato sa ozval výkrik: „Deku feldvéblovi!“ 2 Vojaci, ktorí práve prišli z mesta,
sa na chodbe ozbrojili, vrútili sa do izby a
ne¾útostne zbili rotmajstra Bednára. „Každý
si na òom vylieval svoju zlos. Keï už mal
dos, vyhodili sme ho na chodbu a išli sme
spa. Rotmajster sa prebral a šiel to zahlási
kasárenskému dôstojníkovi. Ten nariadil
okamžite celú izbu zobudi a zatvori. A vyslal po nás hotovos. My sme hotovos obstali a odzbrojili. A potom sa to zaèalo.“ Takto to zažil oèitý svedok Ján Lettrich.
Poèet vzbúrencov rapídne narastal.
V posteliach ležiace mužstvo v oboch barakoch sa pobudilo a ozbrojilo puškami. Slovenskí vojaci si chceli vybojova slobodu a
pomsti sa nenávideným dôstojníkom.
K vzbúreným navrátilcom (ich poèet sa odhaduje na 700 mužov) sa pripojili všetci
príslušníci pochodových stotín, èas starých vojakov a tiež nieko¾ko nováèikov. Po
incidente s Martinom Riljakom nastal medzi
vojskom chaos. Nikto presne nevedel, èo
treba robi, ako ïalej postupova. Pochopite¾ne u väèšiny vzbúrencov prevládli emócie, inštinktívna nenávis voèi dôstojníkom,
ktorí v oèiach vojakov stelesòovali nezmyselnú vojnu a všetky útrapy, ktoré so sebou
prinášala.
Živelná vzbura sa rýchlo rozrástla.
Vzbúrenci vyrabovali novootvorenú kantínu, vyvliekli z kasárenských izieb všetok
súkromný majetok, vnikli do kancelárie útvaru, tam nájdené dokumenty (išlo najmä

o evidenèné listy navrátilcov a pod.) na kúsky roztrhali a z vylomenej pokladnice 3. náhradnej roty vybrali asi 110 000 korún. Po
zistení, že skladištia sú plné slepých nábojov došlo k vytvoreniu prvých organizovaných skupín. Èatár Ján Hudec zostavil ozbrojenú skupinu, ktorá mala obsadi arzenál. Druhá skupina pod velením slobodníka
Pavla Klenjara mala obsadi nádražie a
znièi telefónne spojenie. Ïalšie ozbrojené
skupiny sa vydali do ulíc mesta.
Poplach vyhlásený dozorným zastihol
väèšinu dôstojníkov v zábavných podnikoch alebo v kine. Mnohí sa radšej poschovávali, dokonca aj do studní. Ostatní, keï
zaèuli prvé výstrely, utekali smerom k arzenálu, kde boli gu¾omety a aj zásoby iných
zbraní a munície.
Medzitým však bola alarmovaná garnizóna, ktorá zasiahla okolo 22.30 hod. Vtedy
už možno hovori o organizovanej protiakcii

vzbury takto:„Chýbala nám väèšia organizovanos a najmä strelivo. Pochopili sme,
že sme obk¾úèení a proti nám je obrovská
presila. Sústredili sme sa aspoò na znièenie
dokumentov v kasáròach a zlikvidovali sme
èas palebných postavení. Oficieri Špira a
Stuchlík velili dvom gu¾ometom, z ktorých
na nás strie¾ali osemnásroèní vojaci. Bolo
šastie, že mali iba slepé náboje. asi pädesiatim chlapcom sa podarilo zlomi odpor a
utiec, ale aj tých postupne pochytali v priebehu nieko¾kých dní“ (Zrubec: s. 7).
Nieko¾ko hodín po potlaèení vzbury, ráno 3. júna 1918, do Kragujevaca prišla z Belehradu súdna komisia pod vedením justièného referenta vojenského generálneho
gouvernementu pplk. auditora Bardossyho
a vedúceho súdneho procesu dr. Kappela.
Zaèalo sa oficiálne vyšetrovanie uväznených vojakov. Jednotky náhradného prápo-

71. pluk na fronte 1. svetovej vojny

Foto: internet

proti vzbúrencom. Viedol ju velite¾ náhradného práporu 71. pluku pplk. Arthur Marx.
Okruhové velite¾stvo mu na potlaèenie
vzbury pridelilo okrem dragúnskej eskadróny a gu¾ometného oddielu aj horskú húfnicovú batériu „S“. Delostrelectvo vystrelilo
do 2. hodiny v noci nieko¾ko poplašných výstrelov a 31 ostrých rán do okolia kasárne.
V tom èase už zasiahol pplk. Marx s jazdou a gu¾ometnou skupinou, ktorú zalarmoval v arzenáli. Pri postupe na kasárne sa
pripojili k Marxovi viacerí dôstojníci, ktorí sa
v rámci svojej povinnosti chceli dosta k im
podriadeným oddielom. Priviedli so sebou
tiež èas mužstva, takže útok proti povstalcom sa mohol takto pomaly organizova.
Do mesta vyslali hliadky. Mnohí v meste sa
potulujúci sa vrátili ku kasáròam, kde ich
zajali a umiestnili na strážnici. Najdlhšie
zostala v rukách vzbúrencov vlastná kasáreò, ktorú sa podarilo obsadi až o 4.30 hod
ráno. Tým bol dosiahnutý všeobecný pokoj
a poriadok (Halaj – Krcho: s 90-98).
Mikuláš Uhlárik analyzoval vo svojich
spomienkach príèiny rýchleho potlaèenia
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ru, predovšetkým pochodové stotiny, nastúpili na kasárenský dvor. K vojakom prišla
skupina dôstojníkov na èele s majorom Žabokrekym urobi kontrolu stavu mužstva,
prehliadku zbraní a zisti vinníkov. Hlavné
slovo tu mal velite¾ 1. roty kpt. Július Špira.
Vyzval príslušníkov svojej jednotky, aby sa
dobrovo¾ne prihlásili tí, èo vzburu zaèali aj tí,
èo by o vzbure vedeli poveda podrobnejšie
údaje, ktoré by velite¾stvo mohli zaujíma.
Ak sa však nikto neprihlási, bude pod¾a rozhodnutia velite¾a kragujevskej posádky každý desiaty vojak zastrelený. Keïže sa nikto
nehlásil, velite¾stvo nechalo celé dopoludnie stá nastúpený prápor na dvore (Halaj –
Krcho: s. 98-100).
„Veèer nám preèítali rozkaz, ktorý znel,
že sa musíme postavi do radov a každý
desiaty vystúpi. Ja som bol pri poèítaní deviaty“, spomína si M. Uhlárik. Smrti unikol
iba o vlások. Rad, v ktorom stál, odpoèítaval
zhodou okolností práve Špira (Zrubec: s. 7).
Medzi odsúdenými nebol ani jeho priate¾
Tabaèek. Potom nasledovalo triedenie.
Keïže poèet obvinených bol ve¾mi vysoký,
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Kasárne C. a K. pluku 71 v Trenèíne na prelome 19. a 20. storoèia
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súdna komisia došla k záveru, že pred hlavné pojednávanie, t.j. pred stanný súd, majú
by postavení tí, ku ktorým je k dispozícii usvedèujúci materiál, pretože takáto prax môže najlepšie zapôsobi. Bolo zrejmé, že skutoèných vinníkov sa nepodarí zisti, ale o to
ani tak nešlo. Bolo potrebné nájs najmä
zdôvodnenie pre udelenie najtvrdších trestov, a tak zastraši vojakov.
Stanný súd z 81 obvinených príslušníkov náhradného práporu 71. pešieho pluku
nakoniec odsúdil 49. Traja obvinení boli
ažko ranení a proces s nimi odložili.
Napokon bolo 44 vojakov odsúdených
na trest smrti zastrelením a ïalší piati na 8
až 15 rokov ažkého žalára (Halaj – Krcho:
s. 101-104).
Rozsudok stanného súdu nadobudol
právoplatnos 8. júna 1918 a mal by vykonaný okamžite. V napätej situácii, ktorá ešte
stále medzi vojakmi vládla, rozhodlo sa velenie náhradného práporu i celej kragujevskej posádky urobi všemožné bezpeènostné opatrenia, aby sa pri výkone rozsudku
predišlo akýmko¾vek incidentom. V deò
popravy doobeda bol vydaný rozkaz, že
všetko mužstvo náhradného práporu i celej
kragujevskej posádky má v skorých
popoludòajších hodinách nastúpi na
kasárenskom dvore, odkia¾ bude odvedené
na miesto popravy - Stanovljanské pole.
Všetkým vojakom odobrali nielen zbrane,
ale aj vreckové nožíky, opasky a vôbec
všetky predmety, ktoré by sa dali prípadne
použi ako zbraò.
Odsúdených viedli v štvorstupe mestom. Vpredu i za nimi zabezpeèovala sprievod skupina dragúnov. Ulice boli plné srbského obyvate¾stva. Všetci s odsúdenými
sympatizovali, no nemohli im pomôc.
Sprievod dorazil na miesto popravy v priestore bývalej srbskej strelnice. Medzi dvoma
násypmi bolo sústredených asi 500 vojakov, ktorí sa mali prizera poprave. Vojenské velenie chcelo týmto smutným divadlom zastraši nespokojencov náchylných
k vzbure. Prizerajúcich sa vojakov držali
v šachu gu¾omety a dôstojníci ozbrojení pišto¾ami. V meste bolo pripravené delostrelectvo. Kapitán Špira neustále pobehoval

10

okolo nastúpených jednotiek s pišto¾ou v ruke a vyhrážal sa: „Chlapi, ani sa nehnite!“
(Halaj – Krcho: s. 104-105).
Prišla popravèia èata. Tvorilo ju vyše 80
mužov 6. práporu bosensko-hercegovinského pešieho pluku. Odsúdených rozdelili
po 22 chlapov do dvoch skupín. Po spoloènej modlitbe, ktorú viedol po¾ný kurát, si
museli pok¾aka. Potom im zaväzovali oèi
šatkami. Viacerí túto „službu“ odmietli. „Nás
prinútili, aby sme sa na popravu našich kamarátov prizerali. Iba niektorí súhlasili, aby
im zaviazali oèi, keï zaznel výstrel, podaktorí si šatku strhli. Do niektorých museli
strie¾a aj sedem ráz“, spomína M. Uhlárik
(Zrubec: s. 7).
Po poprave odviezli telá màtvych vojakov na voze do hromadného hrobu na kragujevskom cintoríne.
Napriek zákazu civilné
obyvate¾stvo ovenèilo
hrob slovenských vojakov kvetmi. Okruhové
velite¾stvo nato zakázalo obyvate¾stvu vo¾ne sa pohybova v noèných hodinách na území mesta, aby tak zabránilo ïalším prejavom sympatií Srbov
k popraveným slovenským vojakom.
Popravou 44 odsúdených sa opatrenia
vojenského velite¾stva
neskonèili. Aj keï pod¾a názoru velite¾a náhFoto: internet
radného práporu bol
pokoj a disciplína, velite¾stvo okruhu nemalo takýto optimistický názor a venovalo nespokojnosti vojakov 71. pluku aj naïalej
ve¾kú pozornos. Žiadalo urýchlené preloženie náhradného práporu z Kragujevaca
na iné miesto.
Navrhované opatrenia sa zaèali uskutoèòova hneï po poprave. Bojaschopných
vojakov odvážali na taliansky front: odchádzali pod velením npr. Orlinského a mali doplni mužstvo kmeòového pluku, ktorý v tom
èase bojoval pri Piave. Ostatných príslušníkov náhradného práporu pridelili na po¾né
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práce do Hercegoviny, prípadne na iné práce. Vojenské velenie sa takto èoskoro zbavilo celého náhradného práporu na okupovanom území Srbska.
Rodiny popravených sa len s ve¾kým
oneskorením dozvedeli, èo sa s ich blízkymi
stalo a za akých okolností. Na dovàšenie
všetkého ich utrpenia posiela pplk. Marx
6. júla 1918 do Trenèína prípis, aby tamojší
Župný úrad pod¾a pripojeného zoznamu
s okamžitou platnosou zastavil podpory
príbuzným popravených vzbúrencov. Ako
dôvod sa uvádza, že „odsúdení sa dopustili
trestného èinu proti štátu, a tým že ich príbuzní strácajú nárok na vojnovú podporu.
Až tak ïaleko siahali dôsledky vzbury (Halaj – Krcho: s. 107-111).
Po skonèení vojny sa Rajèania Uhlárik a
Tabaèek vrátili domov. O kapitánovi Špirovi
v Rajci síce poèuli tie najhoršie správy, ale
on sám sa tam už nikdy neobjavil.
Režisér Pa¾o Bielik nakrútil o tejto vzbure v roku 1957 film s názvom „44“.
Poznámky:
1
Aj v deò vzbury odbavil vojakov, keï ho
žiadali o dva mesiace dovolenky, na ktorú
mali nárok, krikom: „Talianska gu¾ka vám
bude lepšia dovolenka!“. Pobúrení chlapi
prehlásili, že sa radšej odstrelia. Keï ich
dôstojníci prišli prehovára a s¾ubovali
podporu rodinám, ktosi z vojakov skríkol:
„Nechceme cisára, chceme republiku!“.
2

Výraz „da niekomu deku“ znamenal vo
vojenskom žargóne zakry niekoho dekou
èi plachtou a potom ho zbi tak, aby nespoznal, kto ho vlastne bije a nemohol vyvodi sankcie.

Z filmu P. Bielika „44“
Použitá literatúra:
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RAJECKÝ NÁREÈOVÝ SLOVNÍK – 4. výber: písmená M – O
V predchádzajúcich ukážkach z rajeckého náreèového slovníka sme postupne
predstavili náreèové slová písmen A – L (¼),
spolu s opisom štruktúry výkladu náreèového slova v rámci hesla, zoznamom použitých skratiek a znakov a súpisom skúmaných obcí (p. Spravodajca Mestského múzea Rajec, 2007, s. 6 – 11, 2008, s. 6 – 10 a
2009, s. 9 – 13).
Èitate¾om a priaznivcom Spravodajcu
mestského múzea sa v aktuálnom èísle dostáva do rúk už štvrté pokraèovanie ukážkového výberu, tentoraz z písmen M – O.
Pozn.: Pôvodní obyvatelia Rajca a
blízkeho okolia zaiste ešte i v súèasnosti
poznajú nezvyèajné náreèové slová, ktoré
by mohli pripravovaný slovník obohati. Ak
sa medzi èitate¾mi nájdu takí, ktorí by mali
záujem do slovníka prispie, prosím, aby sa
ozvali písomne èi osobne autorovi tohto
èlánku (adresa je v redakcii èasopisu). Zdôrazòujeme, že nejde o zámerne pripravovanú výskumnú akciu; je to skôr nepriama
výzva záujemcom o náreèie, so zámerom
zhromaždi, prezentova, a tak uchova pre
súèasné i budúce generácie èo najviac z toho, èo ¾ud Rajeckej doliny sprevádzalo možno stovky rokov: svojský a nenapodobite¾ný, originálny jazykový prejav. Za doteraz
doruèené obohatenia slovníka všetkým
prispievate¾om srdeène ïakujeme.

M
macer ž. expr. matka, mama: Sa èudujem,
že mu òeòi vlasnej macere ¾úto (Rj)
macocha ž. nevlastná matka: Macocha ih
od mala vichovávala (Vè)
maèasúcha ž. lieèivá rastlina, myší chvost,
bot. rebríèek (Achillea): maèasúcha (Èi)
máèek s. vyrezaný kus zeme porastený trávou: Navitàha¾i máèkvoch, reku, oblošce si
ten plot máèkoma! (Ïu)
majbobanda ž. hudobná skupina Majbovcov (Huljakovcov): A ešèe ftedi majbobanda
vihrávala, veselo bolo (Rj)
majer m. v minulosti ve¾kostatok na od¾ahlejšom mieste od obce, resp. menšia osada
(obyèajne na bývalom ve¾kostatku): Èo zme
bo¾i na majeroch, tam ból obecní pascier
(Rl)
májovka ž. jarná chutná jedlá huba, bot. èírovnica májová (Tricholoma gambosum):
Z jari sa už na májovki chodzelo (Rj)
mak m. 1. olejnatá rastlina s ve¾kými (èervenými) kvetmi, bot. mak (Papaver): Ma¾i mag
v zahratke, na èerveno to kvitlo (Zb) 2. drobné jedlé semeno maku siateho dozrievajúce
v makovici: Najraèe_jed¾i pupáki z makom
(Rj)
makunko prísl. zdrob. expr. ve¾mi mäkko,
mäkúèko: ¼ahunko a makunko to bolo doòekoòeèna (Rj)

ma¾ina ž. 1. ker so sladkými a voòavými
èervenými plodmi rastúci na rúbaniskách,
bot. ostružina malinová (Rubus idaeus): Više rúbaòe už bola jedna ma¾ina ved¾a druhej, taje si neprešiel (Rj) 2. jeho jedlý plod:
Na ma¾ini zme chodze¾i do Porupskej (Rj)
ma¾inèie s. malinový porast: Šetko je už
ma¾inèím pozarastané (Kp)
ma¾uèkí príd. expr. ve¾mi malý, drobný: Ešèe po bapke jeden ma¾uèkí ka¾íšeg mi ostal
(Rj)
mang¾a ž. i mange¾ m. stroj na hladenie
tkanín: Potom òeskôr aj mang¾e ma¾i, s tím
sa mang¾ovalo (Rj)
manták m. expr. málovravný, nespoloèenský èlovek (aj ako nadávka): Èo to má za
mantáka chlapa? (Rj)
marijánka ž. (i loboda) * ¾esná marijánka
(Èi) – voòavá rastlina používaná v kuchyni
ako korenie a v lieèite¾stve, bot. pamajorán
obyèajný (Origanum vulgare)
mas¾iak m. jedlá huba s mäkkou dužinou a
slizkým povrchom, bot. masliak (Suillus):
Bral šetko, èi kozáki, pláfki, mas¾iaki, a¾e ¾en
èo poznal (Rj)
masní príd. 1. obsahujúci (nadmerne) mastnotu: Dalo sa masci, a¾e muselo sa dac
pozor, abi to (pripravované jedlo) òebolo
modz masné (Rj) 2. pokrytý alebo preniknutý mastnotou: Staèelo masného ch¾eba s cibu¾u, aj to bolo ¾epšie jako òišt (Rj) 3. bohatý
na látku, ktorá zvyšuje akos: To pri rieke
bola taká masná hlina, a¾e za ústavom bola
aš taká èierna, skoro jako raše¾ina (Rj);
A kedz bola dobrá tá malta, bola aš taká
masná (Rj) 4. expr. ve¾ký, výdatný: To bo¾i
masné ceni, a¾e ke_ca podarelo, aj lacno
kúpel (Rj) * masní púèek (i masní ¾ist) m.
lieèivá rastlina, bot. mrlík dobrý (Chenopodium bonus-henricus): masní púèek (Èi)
mátoha ž. strašidlo: Òeboj sa, mátohi berú
¾en zlé dzeci (Rj) · chojí jako aj mátoha (Šu)
– bez duše, zamyslene; ob¾eèení aòi mátoha (Rj) – bez vkusu, nedbalo
macerina dúška ž. lieèivá rastlina, bot.
dúška tymianová (Thymus serpyllum): Ja
už aòi òeviem, èo šetko tam dáva¾i, miší
chvost, podbe¾, macerinú dúšku, èaj ¾ieèiví,
a to pi¾i (Rj)
maz m. 1. obuvnícky lep: maz (Èi) 2. prepálená hlina z pece: maz (Èi)
mech m. drobná nekvitnúca rastlina tvoriaca súvislý nízky porast, mach, bot. machy
(Musci): Aj ko¾enaèki v mechu h¾adal òiekedi (Èi)
mechier m. 1. mechúr (moèový, žlèový)
v tele organizmov: Z moèovím mechierom
oòezdravel (Rj) 2. (i poscielka) plodový koláè (placenta) z kobyly: Ke_c_òéj (z kobyly)
višlo, sa postriasalo (novonarodené koníèa), no potom kedz uš prišla na poriadek,
tag zme ho po_tú kobilu a... z òej išlo takí
mechiér, s_teho, taká poscielka, èo sa v_òej
vivíjalo (Rj)
mechoví príd. 1. týkajúci sa machu, súvisiaci s machom: To bolo jako mechoví kobár
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s kraja hori (Èi) 2. zelený: mechové stuški
(Èi)
mel m. (i omelie) vždy zelená parazitická
rastlina, bot. imelo (Viscum): Mel aj tuto kúseg višiej najdzeš (K¾)
me¾eòec m. obyè. mn. è. závarka do polievky z múky a vody: Vare¾i sa aj me¾ence
v m¾iece (Rj) me¾enèek zdrob. expr.: Uvarel
sa obaredz a do teho me¾enèeki (Ïu)
meník m. dlhý kožuch obtiahnutý zeleným
súknom, obyè. odev nevesty: meník (Èi)
merica m. dutá miera na zrno (asi 60 litrov):
Šetkého zbožia zme namláce¾i jednu mericu a tá merica to mohlo bic tak, no òeh bi to
bolo ze tricac, ze štiricac kíl, vadz òebolo
(Ïu)
merinka ž. klob. druh jemnej vlny, ktorá sa
používala na výrobu odevov i klobúkov: merinka (Rj)
merkovac nedok. 1. dáva pozor, by opatrný: A merkuj f tej hore, òech sa ci èosi òestaòe! (Rj) 2. stráži nieèo, dozera na niekoho al. na nieèo: Merkuj, òeh m¾ieko òevikipí!
(Rj); Èo hej ostalo, ¾en dzeciská cudzie merkovac a òeprocivic sa (Rj)
merkovac sa nedok. ma sa na pozore:
Merkuj sa chlapèe dobre pred òím, zdravie
máž ¾en jedno (Rj)
merkovac si nedok. dáva si pozor: Ešèe
mi vraví, reku, merkuj si, abi ca v zákruce
òezhodzelo (Rj)
metielko s. metlièka: meielko (Èi)
michalka ž. obyè. mn. è. jesenná huba rastúca obyè. na pòoch, bot. podpòovka (Armillariella): Òiekedi už bola aj riadna zima, a
michalki zme nachádza¾i, celé trsi (Ïu)
mladošina ž. výslužka zo zabíjaèky: mladošina (Èi)
mlatoveò ž. miesto (napr. v stodole) urèené
na mlátenie: V mlatovòi sa mlácelo (Vè)
mlèiaci m. spodst. jeden zo svadobných
funkcionárov: Mladí zaï mal širokú, bol tam
posel, mlèiaci a to še¾ijaké mená ma¾i (Èi)
mlha (i hmla) ž. zhustené biele vodné pary
nízko nad zemou: F to¾kej mlze sa mi krava
straela (Èi)
m¾iazga ž. šava v rastlinných cievach,
miazga: Píšèelki sa robe¾i naj¾epšie, kej ma¾i stromi m¾iazgu (Ïu)
m¾ieko s. biela tekutina na výživu mláïat:
To kobi¾ie vizieralo také òechutné m¾ieko
(Rj); Aj sa èosi m¾ieka nadojelo, a¾e to skoro
šetko išlo na kontingenti (Rl) m¾ieèko
s. zdrob. expr.: Zemiaèki pojedel, m¾ieèkom
zapil a bolo (Ïu)
m¾inár m. majite¾ mlyna, odborník na mletie
obilia v mlyne: Tu v Rajci bo¾i dva m¾inári
(Rj) * m¾inárova ze¾ina (Èi) – rastlina na
vysokej stonke s ružicou ve¾kých prízemných listov a jasnožltými kvetmi, bot. divozel
(Verbascum) · si jako m¾inárova s¾iepka
(Rj) – ve¾mi prieberèivý v jedle, zvyknutý
ma všetkého dostatok
mlzák m. malé trojtýždòové jahòa chované
len mliekom: mlzák (Èi)
mòíškár m. èlovek zaoberajúci sa miškova11

ním zvierat, miškár: Ra_za èas sa tu objavel
mòíškár (Èi)
moèiarski príd. prestúpený vodou, vlhký,
moèaristý: moèiarske lúki (Èi)
mohár i muhár m. tráva siata na roli, druh
krmoviny pre dobytok, bot. mohár taliansky
(Setaria italica): muhár (Èi)
moric nedok. rezb., stol. natiera moridlom:
drevo moric (Rj)
moridlo s. remes. roztok na morenie (koží,
osív ap.): moridlo (Rj)
moroví príd. úžasný, skvelý; ve¾ký: To bo¾i
morové dubáki, ci vravím, takích som už
viacej òenašiel (Rj) morovo prísl.: Som sa
ftedi morovo nasmial (Rj)
mosòica ž. 1. smrekový trám 2. podlaha
z brvien al. hrubých dosiek v maštali al.
chlieve: mosòica (Èi)
moto¾ice ž. pomn. choroba oviec spôsobená parazitným èervom a prejavujúca sa poruchou rovnováhy: moto¾ice (Èi)
motovidlo s. 1. rám na navíjanie nití z vretien: motovidlo (Rj) 2. nadávka nešikovnému, pomotanému èloveku: Jój, to je motovidlo èlovek, temu to òedávaj (Rj)
možeò m. kolár. súèas dreveného kolesa,
kolík spájajúci bahry: možeò (Rj)
možný príd. majetný, bohatý, zámožný:
Von bol možní èlovek (Èi)
mreški ž. pomn. vyšívacia technika, spájanie dielov vo¾ným švíkom: Višívala som na
mreški (Èi)
mrcha I. neskl. príd. zlý, nedobrý, mizerný,
neprajný: Joj, ftedi bo¾i mrcha èasi (Rj); Ona
(kobyla) už mrcha díchaòie mala (Rj) II. ž.
pejor. nadávka èloveku al. zvierau; potvora, hnusoba: Tá jeho žena, to bola strašná
mrcha (Šu) * mrcha choroba (Èi) – epilepsia, padúcnica
mrkef ž. zelenina pestovaná pre koreò, bot.
mrkva (Daucus): Mrkef so_mala ždi v zahratke èerstvú (Rj)
mrmot m. expr. tlmená vrava, hundranie:
¼en takí mrmot spoza okna bolo oèuc (Ku)
muhár p. mohár
mukiòa ž. listnatý strom s drobnými èervenými plodmi, bot. jarabina mukyòová (Sorbus aria): Mukiòa mu skoro ve dvore rvostla
(Èi)
mu¾inek m. lesklá bavlnená priadza na vyšívanie, zosúkaná z viacerých nití: mu¾inek
(Rj)
muríòi nedok. èierni (sadzami), natiera,
maza (popolom): muríòi (Èi)
mustra ž. zastar. model, vzor, forma: Zmeòela so_mustru na móderné šiie (Èi) musterka ž. zdrob.: musterka (Rj)
mušta ž. remes. mosadzné kladivko na rozklepávanie švov na kožených výrobkoch:
mušta (Rj)
mútovòík m. nádoba na mútenie masla,
dbanka, maselnica: Mútovòík som ešèe doòedávna mala (Rj)
mutvica i mutvièka ž. miešaèka z dreva na
rozhabarkovanie, roztrepanie zátrepky, kyslého mlieka ap.: Zebral mutvièku, s òu sa to
naj¾epšie rostrepalo (Rl)

N, Ò
nacàkac dok. expr. nadoji: Choj a nacàkaj
trochu m¾ieka! (Ïu)
nádešòík m. lieèivá rastlina, používala sa aj
12

ako náhrada zeleného petržlenu al. pažítky,
bot. zádušník (Chlechoma): Natrhal nádešòíku a bolo (Èi)
nádizbie s. povalový priestor nad izbou:
nádizbie (Èi)
nadmetki ž. pomn. spôsob upevòovania
zberov na riasenej sukni: nadmetki na sukòi
(Èi)
nadrapic dok. natrhnú: Nohavice som si
na zatku nadrapel (Rj)
nadrapovac sa nedok. povýšene sa správa, vychva¾ova sa, vyahova sa: Èo sa
furd nadrapuješ, òigdo òeòi na to zvedaví!
(Rj)
nádrbelka i nádrbielka ž. ovocný ker, bot.
egreš (Grossularia): Ma¾ini sú òeòi, ná¾e nádrbeleg máš, ko¾ko ko¾vek (Èi)
nahlobic dok. (postupne) pozatåka, zatåc:
Nahlobel k¾incvoh bez rozmislu, jako to teraz vizerá? (Rj)
nahovárki i nahovaraèki ž. pomn. 1. sprostredkovanie manželstva, pytaèky: No,
kedz už iš¾i na nahovaraèki, èosi s teho hadam už ¾en budze (Rj) 2. chodenie za dievèaom, voh¾ady (prezentované aj ako èas
svadobného obradu): nahovárki (Èi)
nahí príd. kováè. * nahá rohacina (Rj) –
druh nákovy
nachí¾ení príd. nahnutý: Plod od rieki už je
akísi nachí¾ení (Rj)
nákip m. (i ruošianka, víkiska) kvások do
chlebového cesta, náhrada pekárskeho
droždia: nákip (Èi)
námescie s. nov. (i rínek) centrum mesta,
námestie: Na celém božém námescí bo¾i
šiatre nastavané (Rj)
naociestka ž. domáce kvasnice zo zvyškov
posledného chlebového cesta: Naociestku
da¾i, to s_teho predešlého peèeòia òeha¾i
takú buchòièku a to sa volalo naociestka
(Rj)
nápravka ž. plnka do koláèa: Z nápravku
veru nešanovala, abi bol koládž dobrí (Èi)
naproci I. prísl. 1. na proti¾ahlej strane, na
proti¾ahlú stranu, oproti: Sadnul som si naproci húšèini za také kríèie, puška v ruke, reku, ja ci ukážem! (Rl) 2. v ústrety, oproti: Ma¾i príz okolo šiestej, šak som im išiel naproci,
òeh òepoblúdzia (Rj) II. predl. s D vyjadruje
umiestnenie na proti¾ahlej strane, oproti:
Hòedz naproci domu bola kedisi láfka (Rj)
náprsenka ž. výrazná predná (vyšívaná)
èas mužskej sviatoènej košele: náprsenka
(Èi)
nárt m. èižm. obuv. vrchná èas obuvi zodpovedajúca priehlavku, priehlavok èižmy:
nárt (Rj)
náruèní príd. zviera, ktoré je v záprahu na
pravej strane v smere jazdy: náruèní kvoò
(Èi)
narvosc dok. narás, vyrás; dospie: Toj
som skášala, òeviem, kedi to scihòe tej trávi
te¾o narvosc (Rj) · narvost¾i jako baraòi (Ïu)
– sú ve¾mi statní, ve¾kí
nasládlí príd. trochu sladký, sladkastý:
Dobrá je (vypálená jabåèkovica), hladunká,
trochu jakobi nasládlá (Šu)
nátka (i hnátka) ž. prechladnutie, nádcha:
Z nosa mi èeèe, z oèú, nátku jako fraz mám
(Mè)
natkac dok. 1. tkaním zhotovi, utka isté
množstvo: Èo zme si sami natka¾i, to zme aj
ma¾i, nekupovalo sa òišt (Ïu) 2. vopcha,
vsunú: Natkal orechi do vaèku, za koše¾u a
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pojho preè! (Šu)
natnúc i nacac dok. trochu (sèasti) naa,
naseknú: Aj zme ho z_duba natnú¾i (Rj)
náturista m. prirodzene nadaný (nevyuèený) šikovný èlovek, samouk: Tu bolo kopu
náturistvo (Rj)
návlak m., návlaka i návlaèka ž. obyè.
mn.è. dlhé (kožené al. vlnené) šnúry, pomocou ktorých sa pripevòovali krpce al. papuèe z èiernej vlny na nohu: návlaèki na papuèoch (Èi)
òeboví príd. belasý ako nebo, bledomodrý:
Òebové maš¾e ve vlasoch mala (Èi)
òeovádzaní príd. iba v spoj. so ž. podst. m.:
òeovádzaná žena (Èi) – šestonedie¾ka,
ktorá sa nezúèastnila oèistného obradu
vádzky
òerestva ž. doba trenia rýb, neresenie: òerestva (Èi)
òeská prísl. 1. v tento deò, dnes: Že vraj ešèe òeská pojdze na ratús (Rj) 2. v súèasnosti, teraz: Òeská to už òeòi jako za našej mladosci (Šu)
òeskvor i òeskoriej prísl. v neskoršom èase, neskoršie: Prídzi òeskvor, teraz òemám
èas (Rj); A¾e òeskoriej som si tam zviknúl a
bolo dobre (Šu)
òestálosc ž. nedostatok stálosti, prelietavos, vrtkavos: Òestálozdz je u chlapa hadam najhoršia vlasnosc (Rj)
òeuplòe prísl. nov. iba èiastoène, nekompletne: Vraj to bolo viplòené òeuplòe, aòi mi
to òedovo¾e¾i na tem úradze potpisac (Rj)
òeúprosòe prísl. nov. neoblomne, ne¾útostne, kruto: Von bol strašní chlap, správal sa
k òej ozaj neúprosòe, èloveg bi òeverel (Rj)
òeúroèné èast. používa sa pred pochválením nieèoho pekného al. nového (najmä detí, mláïat, domácich zvierat, predmetu, výsledku práce a pod.); aby som neuriekol,
nech neurieknem: Jahòencom sa, òeúroèné, teho roku darí (Èi)
òevesta ž. 1. dievèa tesne pred svadbou al.
v deò svadby, mladucha: Furd ¾en také
dziefèatko a èi¾ ¾a¾a, òevesta je z_òej, f sobotu majú vese¾ie (Rj); O_dzaèiatku bolo
vidzec, že budze šikovná òevesta (Rj)
2. dievèa súce na vydaj: H¾adal si òevestu
dze-kaje a nakoòedz má susedu! (Šu) 3. synova (alebo bratova) manželka: Z òevestu
som sa znášal dobre, ja som sa do mladíh
òestarel (Èi)
òevdaèní príd. 1. ktorý neprejavuje vïaènos: Èo sú to za òevdaèní ¾udzia?! (Rj)
2. ktorý neprináša uspokojene, úspech; nepríjemný, zlý: Éj, to (èistenie chlieva) bola
veru òevdaèná robota (Zb) òevdaèòe prísl.:
Zachoval sa òevdaène, òeèakal som to od
òeho (Rj)
òevo¾ní príd. biedny, úbohý; menejcenný,
po¾utovaniahodný: Jój, to bol nevo¾ní èloveèisko! (Èi)
òeznámi m. spodst. cudzí èlovek: Od rána
sa tam potuloval jakísi èudáèisko a aš potom sa ziscelo, že to urobel von, tento òeznámi (Rj)
òitcinger m. kováè. nástroj na doahovanie
nitov: òitcinger (Rj)
òižiej prísl. 1. v menšej výške, nižšie: Zahlop k¾iòedz nižiej, abi aj malí doèiah¾i (Ku)
2. na mieste položenom viac (smerom) dolu
(protiklad vyššie): Pojme, pozreme ešèe òižiej, možno tam èosi najdzeme (Rj)
nohavièki ž. pomn. 1. ženské vlnené pod-

kolienky pletené na ihliciach; biele hrubé
panèuchy po kolená upletené z nasúkanej
vlny na palièkách: nohavièki (Èi) 2. starosvetské ženské vlnené, ruène pletené panèuchy, ktoré zakrývali celé nohy: nohavièki
(Fa)
nocht m. necht: Pozri sa na ruki, jaké máž
nochti èierne (Zb)
novina ž. pasienok premenený na ornú pôdu; pole na mieste zoranej lúky al. vyrúbaného lesa: novina (Èi)
nvoška ž. * kozia nvoška (Rj) – dláto so
zašpicateným hrotom používané v rezbárstve

O
obal m. nerovná brázda: obal na ro¾i (Èi)
obalek m. 1. nezoraný kúsok zeme pri
vyboèení brázdy, celec: obalek (Rj) 2. vrchná èas plátenných gatí: obalek (Èi)
obar m. vývar z rezancov, základ mlieènej
polievky: Da¾i obaru a to sa potom dochucovalo (Rj)
obarec m. jednoduché polievkové jedlo
s cestovinovou závarkou: Na obed vare¾i
obarec (Èi)
obejma nedok. obopína rukami, objíma:
Obejma¾i sa a plaka¾i šeci ot šèascia, ke_ca
vrácel (Rj)
obejmúc i objac dok. obopnú rukami (najmä na znak lásky, priate¾stva a pod.): Ja
som sa hanbela, òeòechala som sa bárkemu objac (Rj); Obejmúl strom, èi ho opèiahòe (Rj)
obloèiar m. odborník na zasklievanie oblokov, sklenár, oknár; predavaè tabu¾ového
skla: Ra_za èaz aj obloèiar chojel po domoch (Èi)
obloèko s. expr. menšie okno na komore:
Také ma¾unké obloèko zme ma¾i hore v komore (Fa)
oblúk m. plátenná plachta al. drôtené sito
na obilnej kose: oblúg na kose (Èi)
obmurovac dok. ohradi múrom: Prvé èo
urobe¾i bolo, že celí pozemeg obmurova¾i,
pekòe obehna¾i múrom (Rj)
obojek m. vyšívaný golier na ženských rukávcoch al. na mužských košeliach: Obojek, to je takí ¾imedz na rukáfcoh na èièmanském kroji (Rj); obojek (Èi)
obrábac nedok. 1. spracúva, opracúva na
potrebný tvar (drevo, kov), do požadovaného štádia: Drevo doviez¾i, usuše¾i a aš potom obrába¾i, struž¾ika¾i (Rj) 2. pejor. vykonáva pohlavný akt, milova: Òeviem, èi to
bola pravda, a¾e vrave¾i, že mu ten jeho kamarád ženu obrába (Rj)
obracák m. (p. aj kanhák) nástroj na obracanie gu¾atiny: obracák (Èi)
obzierac nedok. poh¾adom (celkove) skúma, (dôkladne) pozera, prezera: Obziera¾i zme, opkúka¾i, skúša¾i, jedna¾i sa, še¾ièo
sa našlo na takém jarmeku (Rj)
obzierac sa i ozierac sa nedok. obzera sa:
Stá¾e som sa ozieral, èi òejdze gdosi za
mnu (Rj); Obziera¾i sme sa dokola, šaje zme
pozera¾i, a¾e vadz zme òenaš¾i (Rj)
ocec m. otec: Šag ocec to robel, po occovi
som zebral to povozòíctvo (Rj) · na kerého
occa si vikríkal?! (Rj) – z akého dôvodu,
naèo, preèo; spojenie (na) kerého occa vyjadruje hnev, údiv, odmietnutie a pod.; (èas-

to ako zahrešenie)
ocekac nedok. nalieva sa tekutinou, puchnú: Pozri jako mi nohi ocekajú (Šu)
ocet m. tekutý, kyslý prípravok na ochutenie al. konzervovanie potravín, ocot: Na¾ej
tam aj trochu octu (Rj)
oèina ž. poèarenie poh¾adom, urieknutie,
choroba „z oèú“: Dostala oèinu (Èi)
odaòica ž. dievka v ohláškach, zasnúbená
dievka: odaòica (Èi) * choïi po odaòici (Èi)
– chodi po pýtaní
odaòie s. v spoj. biï v odaòí (Èi) – by v ohláškach, t. j. v období medzi zásnubami a
sobášom (o budúcich mladomanželoch)
odbachnúc dok. expr. odstreli, zastreli: Bi
ma tam bol odbachnúl ako psa! (Rj)
odehnac dok. prinúti vzdiali sa, vyhna:
Fur_tam (diviaci) choje¾i, òiajko sa òeda¾i
odehnac (Rl) * odehna_ïiea (Èi) – vyvola
potrat
odlávic dok. pootláèa, (bolestivo) otlaèi:
Abi mu to (koòovi pod sedlom) òeodlávelo
(Rj)
odomòík m. èasto v mn. è. najbližší príbuzní svadobných funkcionárov, ktorí môžu
prís na svadbu bez pozvania: odomòíci (Èi)
odrapic dok. expr. odtrhnú, odšklbnú: Òehral sa s_tím, odrapel kuz novín, zaba¾el
slaòinu aj do teho a bolo (Rj)
odvárac nedok. varením (preváraním)
mlieka pripravova syr al. tvaroh: Aj zrána
odváral baèa žinèicu (Fa)
odvaric dok. tepelne (varením) upravi,
prevari: Baèa sir ráno ždi odvarel (Ïu)
odzrúbi dok. oèisti orechy od škrupiny:
odzrúbiï orechi od zrupcov (Èi)
odžic si dok. uži si svoje, preži: Ja už
mám svoje odžité (Rj)
ogorka ž. 1. zelenina pestované pre zelené
podlhovasté plody, bot. Cucumis: Nasadzel
ogorki a bolo (Rj) 2. plod tejto rastliny, uhorka: Jakési sú ti ogorki zlé, horké èi kieho
paroma (Rj)
ohláfka ž. 1. povrazová al. kožená uzda na
koòa bez zubadla (na jeho vodenie, priviazanie a pod.): ohláfka na koòa (Rj) 2. remenná al. kožená väzba spájajúca obe èasti cepov: Ohláfka na cepoh už_e obedraná
(Rj)
ohlášac sa i ohlašovac sa nedok. dáva
vedie o sebe, hlási sa: Ono (žriebä) sa tam
za òu (kobylu), prádaže, ona ho tam voòala,
ona ho tam šetko možné, sa ohlašovalo,
¾ebo èo chcelo šetko robic, ¾ebo také ma¾uèké ešèe òevie erdžac (Rj)
ohòiví príd. majúci farbu ohòa, èervený: ohòivá šatka (Èi)
ochvácic sa dok. hltavo sa najes (nažra),
a tak si spôsobi chorobu z presýtenia: Daj
pozor aš sa òeochváciš, pomali jec! (Rj);
ochváení statek (Èi)
ochvat m. (p. èemer, prichváeòie) choroba ¾udí i zvierat spôsobená zrážaním krvi
(po hltavom pití, jedení, žraní): ochvat (Èi)
ochvatní príd. v spoj. ochvatòia /ochvatná
ze¾ina (Èi), bot. túžobník obyèajný (Filipendula vulgaris)
ojo s. dlhá žrï na voze al. saniach, ktorou
ažné zvieratá urèujú smer pohybu: Ojo
ma¾i uviazané na tích sánkoch (Rj)
oki m. cencú¾: oki (Èi)
oko¾ica ž. plocha so zhrabaným senom,
kopa sena rozhádzaná na dosušenie: oko¾ica sena na lúke (Èi)
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okàže¾ i okrže¾ m. 1. do kruhu (al. v radoch)
zhrabané nedosušené seno: Už je tam pos¾ední okàže¾ sena (Èi) 2. hromadný výskyt
lesných plodov na jednom mieste: Više tej
lúèki som potom natrafel na pekní okrže¾
kuriatek (Rj)
oldomáš m. zapíjanie uzavretej kúpy, predaja, ukonèenia nejakej väèšej práce ap.:
Ešèe som to na tem koòiku odviezel a zme
pi¾i oldomáš tam (Rj)
o¾evrant m. popoludòajšie jedlo, olovrant:
No a von išiel na o¾evrant, išiel sa najesc (Rj
olovòica ž. závažie používané v murárstve:
Bolo aj závažie, to je olovòica (Rj)
ome¾ie s. (i mel) vždy zelená parazitická rastlina, bot. imelo (Viscum): Ešèe aj ce_zimu
zme ma¾i trochu ome¾ia (Ïu)
ome¾ina ž. 1. omrvina, otrusina: ome¾ini na
sto¾e (Èi) 2. expr. malé množstvo, trocha:
S to¾kej ome¾ini sa òenajeme, choj kúpiï
eše (Èi)
omlad m. mladý výhonok na strome al. kríku: Ten stroèeg je samí omlad (Èi) omlaïièki m. zdrob. puky z buka: bukové omlaïièki (Èi)
onuca ž. kus látky na omotanie nohy (v baganèiach, èižmách ap.); ovinovaèka: Aj na
vojòe zme ma¾i ¾en onuce (Rj)
opáèka ž. 1. návšteva pri významnej udalosti v rodine (svadba, narodenie, dieaa,
krst a pod.) obyèajne spojená s prinesením
podarúnku (jedlom, nápojmi ap.): Išlo sa na
opáèku (Èi) 2. podarúnok pre rodinu, v ktorej oslavujú významnú udalos (svadba, narodenie, dieaa, krst a pod.): To bola naša
opáèka pre ma¾uèkú (Èi) opáèkoví príd.
v spoj. opáèkoví košík (Èi) – košík, v ktorom
sa nosí jedlo na opáèku pre kútnicu
opchot m. obchádzka, ok¾uka: Joj, dzieca
moje, to bi si mal po cesce ve¾kí opchot, choj
ti ¾en kolo jarku! (Rj)
opešaný príd. zastar. zadychèaný od rýchlej chôdze, namáhavej práce ap.: Fuj, a¾e
som opešaná, òevládzem uš (Èi)
opešiava nedok. zastar. stráca dych pri
rýchlej chôdzi, behu, namáhavej práci ap.:
Òebeš tak, už opešiavam! (Èi)
opierka ž. operadlo: Pred nami bola láfka aj
z_opierku (Rj)
opk¾iesòic dok. zbavi konárov, poobtína,
obseka, oseka: opk¾iesòení strom (Rj)
op¾ecko s. súèas ženského kroja, horná
èas rubáèa zakrývajúca hruï a plecia
(obyè. biela a ozdobne vyšívaná): op¾ecko
(Èi) op¾ecianko s. zdrob.: op¾ecianko (Èi)
opnúc dok. dookola zviaza, spevni, obviaza: Už som mal fúru opnutú (Rj)
oprata ž. obyè. mn. è. opraty remenná súèas postroja na vedenie záprahu, liace: Ná
zaz oprati si mal už zasek ko¾o bolo treba
duhé, tím sa kerovalo (Rj)
opreceki prísl. rýchlo, náhlivo; pretekajúc
sa: Ná, už zme aj va¾e¾i dolu do¾inu opreceki, kerí nat kerého! (Rj)
opàchnuc dok. 1. (postupne) opada, opadnú: Sòahu trochu ze stromu mi opàchnulo
za krki (Rj) 2. (postupne) strati listy, perie a
pod.: Òeviem, preèo tá s¾iepka opàchla (Rj)
oraèka ž. 1. obrábanie zeme pluhom, oranie, orba: Aj pod horu zme ora¾i, a¾e to bola
èašká oraèka (Ïu) 2. V jeseòi potom nastala
oraèka a tak to išlo postupòe (Rl)
oravec m. plechový predåžený zvonec pre
ovce, pochádzajúci z Oravy: Oravec, to bol
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takí zvoòec (Èi)
orechovec m. lúèna alebo záhradná popínavá rastlina s voòavým hroznovitým kvetenstvom, bot. hrachor h¾uznatý (Lythyrus
tuberosus): Tuto ve dvore bol orechovec
(Èi)
orel m. ve¾ký dravý vták, zool. orol (Aquila):
¼udzia potom vrave¾i, že to bol orel (Rl)
orlovòa ž. budova, v ktorej mávali v minulosti stretnutia èlenovia spolku Orol: Streta¾i
zme sa v orlovòi, tam bola potom aj škola
(Rj)
osnova ž. sústava pozdåžne napätých nití
na krosnách, medzi ktoré sa prepletajú prieène nite pri tkaní: osnova na krosnách (Rj)
ostric nedok. brúsením vytvára ostrie, ostri: Aj kovádž ostrel krompáèe (Rj)
osúch m. chlebový pagáè z jaèmennej al.
ražnej múky: Mi zme osúchi stá¾e pieka¾i
(Èi)
oširovac dok. pripravi koòa na jazdu: Òiekedi bo¾i tri, ¾ebo štiri hodzini, koòa som oširoval a uš sa išlo (Rj)
oširovaný pripravený na jazdu: Kedz bol
šikovní, kuoò bol dzesi-èosi oširovaní (Rj)
ošk¾iví príd. 1. nepekný, škaredý: To bola
jedna stará ošk¾ivá baba (Èi) 2. neslušný,
nepríjemný, zlý: Stá¾e mal ošk¾ivé reèi (Èi)
3. zlý, surový, protivný: To je ošk¾ivé chlap-

èisko, daj si pozor! (Èi)
oškubac dok. 1. zbavi peria, ošklba: oškubadz hus (Ïu) 2. Oškubal ho pri kartáh
doèista (Rj)
ošmeknúc dok. expr. podvies, oklama,
okabáti: Òesmel si sa òehadz bárako ošmeknúc, to sa ci mohlo raz-dva stac (Rj)
ošpaèic sa dok. expr. oženi sa: Ja òeviem,
èo sa tak skoro ošpaèel, dze ho èerci bra¾i
(Rj)
oštafírova dok. klob. ozdobi klobúk stuhou, priši stuhu na klobúk: oštafírovac klobúk (Rj)
otá¾ zám. ukaz. prísl. z toho miesta, odtia¾,
stadia¾: Baòoví pieseg bol otá¾ a váhoví od
Ži¾ini (Rj)
otkvap m. dolný okraj strechy, odstávajúci
od steny, ústrešie: Stal som si pod odkvap a
èakal, kím najhorší déšè prejdze (Rj)
otomán m. pohovka, diván: V òedze¾u si ždi
vedzel póbedze tag na hodzinu ¾ahnúdz na
otomán a podriema_ci (Rj)
otpantac dok. odviaza, odmota: Som tam
pozatku vešiél, koòa otpantal, sadnúl som
si na òeho a taje krížom cez Rajèanku (Rj)
otpásc dok. expr. prís o nieèo, strati: Èo ci
ja móžem zato, že si si štraneg otpásel!?
(Rj)
otpratac dok. expr. odnies, odloži, odstrá-

ni: Òebolo pomoci, pozvážalo sa, muselo
sa hòedz otpratac (Rl)
otúkac nedok. 1. nieèo obíja, zráža, zráòa: Ve dvore orechi otúkali (Rj) 2. tlèením
spracúva (napr. obíja obilie cepmi pred
mlátením, konope a pod.): otúkaòie obilia
(Èi) 3. nárazmi poškodzova, dra: Už mám
tú rúèku celú otuèenú (Rj) · otúkadz (nieèo)
o hlavu (Rj) – neustále nieèo pripomína, vytýka
ovádza nedok. vykonáva cirkevný obrad,
pri ktorom je žena po pôrode s novorodencom prvý raz uvedená do kostola: òeovádzaná žena (Èi)
ovenka ž. zdrob. expr. 1. malá ovca, oveèka: ovenka (Èi) 2. maznavé oslovenie malého dieaa: Ti si taká ovenka moja! (Rj)
oves m. nenároèná obilnina, bot. ovos siaty
(Avena sativa): Hodòe sa aj oves tuto v oko¾í pestoval (Rj)
ožrebic sa príd. (iba v žen. r.) privies na
svet žriebä: Bola prví raz ožrebená (Rj)
ožva dok. expr. ohovori: Eše aj svojih
vlasníh ožval (Èi)
Pokraèovanie nabudúce
PaedDr. Miloslav Smatana, CSc., absolvent Pedagogickej fakulty v Nitre, pracuje
v Jazykovednom ústave SAV v Bratislave

MONITORING NETOPIEROV V PODKROVIACH
SAKRÁLNYCH OBJEKTOV DEKANÁTU RAJEC
Sakrálne stavby s vhodným podkrovím (prevažne staršie kostoly a kaplnky) predstavujú významné úkrytové biotopy pre nieko¾ko
druhov netopierov, z ktorých sa niektoré bežne vyskytujú v oblasti
Rajeckej doliny. Sú to najmä netopier obyèajný (Myotis myotis),
podkrovár malý (Rhinolophus hipposideros) a ucháè sivý (Plecotus
auritus). Podkrovia sú vyh¾adávané najmä gravidnými samicami,
ktoré ich využívajú na porodenie a výchovu mláïat. Vytvárajú tak
mnohopoèetné letné kolónie, ktoré môžu ma ve¾kos od nieko¾ko
desiatok až po nieko¾ko tisíc jedincov. Podkrovia kostolov a kaplniek
sú obsadzované hlavne v období od mája do augusta, mimo toto
hlavné rozmnožovacie obdobie ich využívajú iba jednotlivci èi malé
skupinky. V zime sakrálne stavby neposkytujú vhodné podmienky
na prezimovanie a netopiere tu nachádzame iba ojedinele.

Podkrovár malý (Rhinolophus hipposideros)

Všetkých 28 druhov netopierov vyskytujúcich sa na Slovensku
je zákonom chránených a patria k ohrozeným druhom živoèíchov
ako v slovenskom, tak aj v celoeurópskom priestore. Ako výhradne
hmyzožravé druhy (platí iba pre druhy vyskytujúce sa na Slovensku) sú ve¾mi citlivé na akéko¾vek zmeny prostredia – zvýšenú
chemizáciu, zmenu krajinnej štruktúry, stratu lovných biotopov alebo lokalít vhodných na reprodukciu a prezimovanie. Hlavným spôsobom ochrany netopierov je preto aktívna a cielená ochrana ich
biotopov. V dnešnej dobe èoraz èastejšie dochádza k výrubom starých stromov alebo celých porastov, zániku mokradí, k likvidácii starých budov alebo ich rekonštrukciám. Podkrovia kostolov sa stávajú
èasto poslednými vhodnými úkrytmi pre druhy viazané na tento typ
biotopov. Z toho vyplýva potreba vyh¾adávania aktívnych letných
kolónii v podkroviach kostolov a riešenie problémov spojených
s prítomnosou kolónie v priestoroch kostola za úèelom zachovania
týchto úkrytových a reprodukèných možností.
K problémom, ktoré sú spojené s výskytom netopierov v podkroviach kostolov patrí poškodzovanie trámov a drevených nosných
konštrukcií striech, ako aj silný zápach, ktorý je spôsobený hromadením trusu v takýchto uzavretých priestoroch s vysokými teplotami
v letnom období. Riešenie týchto problémov je pomerne jednoduché a spoèíva v pravidelnom èistení podkroví a v jednoduchých
technických opatreniach, ktoré prispievajú k rýchlejšiemu presúšaniu trusu, jeho ¾ahšiemu odstraòovaniu a zníženiu zápachu. V prípade ústretovosti zo strany správcov farnosti je možné vytvori podmienky, ktoré by minimalizovali negatívne dopady na konštrukcie
kostolov a ich využívanie a umožòovali existenciu letných kolónii
netopierov.
V roku 2010 sa na základe iniciatívy OZ Tilia zaèalo so systematickým dlhodobým projektom mapovania výskytu letných kolónií
netopierov v sakrálnych stavbách žilinskej diecézy. Monitoring bol
rozdelený na etapy pod¾a dekanátov, prièom medzi skúmané oblas-
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VÝSLEDKY MAPOVANIA ZA ROK 2010 V DEKANÁTE RAJEC:

Netopier obyèajný (Myotis myotis)

- poèet skontrolovaných objektov: 11 (z toho 9 kontrolovaných prvýkrát),
- výskyt 3 druhov netopierov: netopier obyèajný (Myotis myotis),
podkrovár malý
- (Rhinolophus hipposideros), ucháè sp. (Plecotus sp.),
- výskyt netopierov zaznamenaný v 7 kostoloch, z toho v 4 kostoloch mnohopoèetné letné kolónie (300 – 900 ks v kolónii): Faèkov
(600 ks), Rajec (900 ks), Kamenná Poruba (300 ks), Višòové (800
ks), a v 2 kostoloch výskyt v poète do 35 jedincov: Konská (35 ks),
Turie (6 ks),
- jedince druhov podkovár malý ( Rhinolophus hipposideros), ucháš
sp. (Plecotus sp.) boli zaznamenané iba v kostole v Konskej ( 34
ks podkovárov a 1 ks ucháè)

ti patrí aj Dekanát Rajec. Výskum nadviazal na doterajší monitoring
prebiehajúci od roku 2005.
V roku 2005 sme sa v regióne tohto dekanátu zamerali na základnú obhliadku všetkých sakrálnych objektov, identifikáciu vhodných objektov a následnú vizuálnu kontrolu vybraných kostolov,
ktoré mali potenciál pre výskyt letných kolónii v podkrovných priestoroch
VÝSLEDKY MAPOVANIA ZA ROK 2005 V DEKANÁTE RAJEC:
- poèet skontrolovaných objektov: 22 v 19 obciach,
- výskyt 1 druhu: netopier obyèajný (Myotis myotis),
- výskyt netopier zaznamenaný v 2 kostoloch, v oboch prípadoch
mnohopoèetné letné kolónie (200 – 700 ks v kolónii): Faèkov (cca
260 ks), Rajec (cca 640 ks),
- výskyt nepotvrdený v 4 objektoch s vhodnými podkrovnými priestormi,
- 15 objektov nebolo vhodných pre výskyt letných kolónii vzh¾adom
na neprítomnos podkrovných (nové kostoly, kaplnky, domy smútku).

Ucháè sivý (Plecotus auritus)
Zo starších publikovaných i nepublikovaných údajov je známe,
že kolónia netopierov obyèajných (Myotis myotis) existuje v Rajci už
nieko¾ko desiatok rokov a údajne patrila k najväèším na Slovensku.
Po nie príliš citlivo zvolenej rekonštrukcii rajeckého kostola v roku
1992 došlo k radikálnej redukcii populácie, prièom napr. Karol Huljak vo svojej správe z roku 1997 uvádza odhad ve¾kosti kolónie na
cca 200 ks. Èo sa týka populácie v kostole vo Faèkove, ten istý autor
predpokladá, že vznikla po rozpade rajeckej kolónie, nako¾ko tu autor zaznamenal netopiere prvýkrát v roku 1995 a v roku 1997 tu odhadoval poèet netopierov na cca 120 až 200 ks.
Na základe týchto údajov a na základe nami získaných údajov
z rokov 2005, 2006 a 2010 je možné konštatova, že obe populácie
sú stabilné a majú rastúci trend poèetnosti. Populácia vo Faèkove
vzrástla za obdobie 15 rokov trojnásobne a populácia v Rajci dokonca takmer štvornásobne.
Použitá literatúra:
1. Huljal, K., 1997: Netopiere opä po štyroch rokoch. In Spravodaj
mestského múzea Rajec, 1997, str. 12
2. Bitušík, P., Dobeš, P., Janèovièová, A., Podolanová, G., Tóthová,
J., Židek, L., 1992: Rajec. Mestský úrad Rajec, Rajec.
3. Labudíková, I., 2005 2010: terénne záznamy, nepublik.
Autorky èlánku:

Netopier obyèajný (Myotis myotis)
V roku 2006 boli skontrolované iba kolónie v kostoloch vo Faèkove, zaznamenaný poèet 320 jedincov druhu netopier obyèajný
(Myotis myotis) a v Rajci kolónia toho istého druhu o ve¾kosti 580
jedincov.
V tomto roku sme v zimnom období realizovali v spolupráci so
Správou NP Malá Fatra, OZ Tilia Rajec a ZO SZOPK Miniopterus
Bratislava vyèistenie podkrovných priestorov týchto dvoch kostolov.
Pre objektívne zhodnotenie stavu sa pokraèovalo v roku 2010 kontrolou zvyšných objektov a preverením už nájdených kolónii.

Ing. Ivana Labudíková (škola: Fakulta ekológie a enviromentalistiky v Banská Štiavnica TU Zvolen, bývalý pracovník Správy NP
Malá Fatra, v súèasnosti odborný radca na OÚŽP v Považskej
Bystrici, èlen OZ Tilia v Rajci, venuje sa výskumu cicavcov,
ochranárskemu manažmentu)
RNDr. Eva Stanková (škola: Fakulta prírodných vied UMB v BB,
bývalý pracovník Správy NP Malá Fatra, v súèasnosti referent pre
ŽP Mesta Rajecké Teplice, štatutár OZ Tilia v Rajci, venuje sa
ekovýchove, ochranárskemu manažmentu)
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Výstavba mosta na Nádražnej ulici

Obecný dom na námestí

ZO ZBIERKY MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI

Lekáreò Ku zlatému levu pri kostole
so svojim lekárnikom (dnešný Domov vïaky)
Predajòa Baa na námestí
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