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Pred 20. rokmi (3.2.1995) umrel v Bratislave galantský rodák Štefan Zárecký, cirkevný hodnostár, 

spisovateľ, publicista. Teológiu absolvoval v Ostrihome. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán, 

v rokoch 1945-1951 ako správca fary v Lehniciach a Kostola Najsvätejšej Trojice v Bratislave. Od roku 

1951 kanonik. Pôsobil aj ako redaktor cirkevných časopisov,  publikoval v cirkevných časopisoch. Je 

autorom noviel a básní.   

 

Pred 110. rokmi (9.2.1905) sa narodil v Tótkomlóši (Maďarsko) Michal Francisci, evanjelický kňaz, 

dramatik, publicista, národnopolitický dejateľ. Pôsobil ako kaplán, potom  kňaz v Békešskej Čabe, kde 

redigoval aj Čabiansky kalendár. V roku 1947 sa presídlil na Slovensko, kde kňazsky pôsobil v Dolnom 

Bare a v Horných Salibách (1958-1970). Zastával rôzne cirkevné funkcie  v Bratislave a v Modre. 

Zostala po ňom bohatá rukopisná pozostalosť. 

 

Pred 110. rokmi (9.2.1905) sa narodila v meste Klatovy (Česko) Ružena Mašková-Hrůzová, baletná 

umelkyňa a choreografka. Pôsobila ako subreta v Stredoslovenskom divadle, v rokoch 1927-1933 ako 

členka baletu SND v Bratislave, potom viedla súkromné baletné školy v Bratislave, v Trnave, 

v Trenčíne, v Galante  ai. Vychovala desiatky umelcov a stovky neprofesionálnych záujemcov 

o pohybovú kultúru. 

 

Pred 210. rokmi (12.2.1805) sa narodil v Starom Tekove Ignác Klinkovič, kňaz a bernolákovec. 

Filozofiu absolvoval  v Trnave a v Bratislave, teológiu vo Viedni. Po kňazskej vysviacke pôsobil  ako 

kaplán v Svätom Jure, v Topoľníkoch, od roku 1830 v Seredi, ako farár od roku 1835 v Horných 

Otrokovciach.   

 

Pred 80. rokmi (15.2.1935) sa narodil vo Váhovciach Ing. Ivan Ondrejkovič, poľnohospodársky 

inžinier, fotograf. Do Piešťan prišiel začiatkom 50. rokov a zaradil sa medzi najvýznamnejších 

fotografov piešťanského regiónu. Bol autorom početných pohľadníc mesta i fotografií v publikáciách 

o Piešťanoch. 

 

Pred 480. rokmi (22.2.1535) sa narodil v Pešti Peter Bornemisa (Abstemius), kazateľ, priekopník 

kníhtlače. Študoval a cestoval po Francúzku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku. Vo Viedni preložil 

a vytlačil Sofoklovu Elektru. V rokoch 1572-1578 pôsobil u Thurzovcov v Šintave ako kazateľ 

Vybudoval tu tlačiareň, jednu z prvých na území Slovenska.  Po vyhnaní zo šintavskej fary sa 

presťahoval na Plavecký hrad, dožil v Rohožníku. Superintendent Matúšovej zeme (1574-1578). 

 

Pred 15. rokmi (25.2.2000) umreli bratia Ondrej a Pavol Pochylý, horolezci. Patrili k najvýznamnejším 

slovenským horolezcom. Boli členmi legendárnej lezeckej skupiny „Pavúkov“. Absolvovali stovky 

výstupov (aj prvovýstupov) v Tatrách, boli účastníkmi zahraničných horolezeckých expedícií.  Zahynuli 

tragicky pri zostupe z Malého Kežmarského štítu – našli ich mŕtvych,  stále na spoločnom lane.  Bratia 

Pochylý sa narodili v Galante. 


