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Pred 40. rokmi (4.3. 1976) umrela vo Veľkom Grobe výšivkárka, maliarka Katarína Brinzová, 
majsterka ľudovej umeleckej výroby. Zaoberala sa vyšívaním rátaných nití, zdobením kraslíc leptaním, 
nástennými maľbami a maľovaním kolísok. Jej práce sa nachádzajú v Slovenskej národnej galérii 
v Bratislave, v Západoslovenskom múzeu v Trnave a vo Vlastivednom múzeu v Galante. 
 
Pred 90. rokmi (5.3.1926) sa narodil v Štefanove nad Oravou novinár Jozef Kovalík. Študoval na 
učiteľskej akadémii v Spišskej Novej Vsi. V r. 1946-1948 pôsobil ako učiteľ v Pustých Úľanoch, potom 
redaktor denníka Pravda a Ľud. Člen zväzu slovenských novinárov,  predseda Klubu slovenských 
športových novinárov. 
 
Pred 205. rokmi (7.3.1811) umrel v Doľanoch kňaz, spisovateľ a národovec Juraj Fándly. Bohoslovie 
študoval v Budíne a v Trnave. Pôsobil ako kaplán v Lukáčovciach a v Seredi. V rokoch 1780-1807 ako 
farár v Naháči. Patril medzi zakladajúcich členov Slovenského učeného tovarišstva, priekopník 
osvetovej práce na Slovensku. 
 
Pred 305. rokmi (13.3.1711) sa narodil v Pápe (Maďarsko) Juraj Fekete, krajinský hodnostár, 
príslušník galantskej vetvy šľachtického rodu F. Po štúdiách pôsobil postupne ako sudca 
sedmipanskej tabule, aradský župan, uhorský podkancelár, krajinský sudca, hlavný riaditeľ univerzít 
v Trnave a Budíne (1770-1784). Autor právnického diela. 
 
Pred 100. rokmi (19.3.1916) sa narodil v Seredi, publicista a prekladateľ Jozef Štefánik. Študoval na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Redaktor denníkov Slovák, Čas a Ľud. 
Publicista v oblasti výtvarníctva, dramatického umenia. Autor článkov a štúdií o významných 
osobnostiach svetovej literatúry.  
 
Pred 100. rokmi (21.3.1916) sa narodila v Sládkovičove klaviristka, hudobná pedagogička Herta 
Suchoňová. Študovala na hudobnej akadémii v Bratislave. Krátky čas pôsobila ako koncertná 
umelkyňa, potom ako učiteľka hry na klavír na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Interpretovala 
predovšetkým skladby svojho manžela Eugena Suchoňa. 
  
Pred 50. rokmi (21.3.1966) umrel v Nitre pedagóg a hudobník Alojz Schronk.  Študoval na učiteľskom 
ústave v Modre. Učil na ľudových školách od r. 1907 v Šintave, neskôr v Jelšovciach, Vrábľoch a  
Dolných Vesteniciach. V miestach pôsobenia organizovala dirigoval dychové hudby a spevokoly.  
Autor drobnejších hudobných skladieb. 
 
Pred 150. rokmi (27.3.1866) sa narodil evanjelický duchovný Edmund Fizély. Teológiu študoval 
v Bratislave a na univerzite Göttingene. Od r. 1911 pôsobil ako farár v Dolných Salibách, od r. 1932 
v Šamoríne zároveň prednášal na evanjelickej bohosloveckej fakulte. Redigoval časopisy Evangélikus 
Lap (Evanjelické listy) a Evangélikus Naptár  (Evanjelický kalendár). 
 
Pred 90. rokmi (30.3.1926) sa narodil Dolnej Strede spisovateľ, prekladateľ  Vojtech Mihálik. 
Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil ako redaktor vydavateľstva Slovenský 
spisovateľ, časopisu Československý vojak. Okrem bohatej pôvodnej tvorby prekladateľ antickej, 
francúzskej, poľskej a americkej literatúry. Vydal niekoľko básnických zbierok.  
 
 


