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   Pred 40. rokmi (10.10.1974) umrel v  Bratislave Ignác Gašparík, pedagóg.  Študoval na učiteľských 

ústavoch v Kláštore pod Znievom a v Nyíregyháze. Pôsobil ako učiteľ v Šuranoch, od roku  1919 ako 

školský inšpektor v Nitre, v rokoch 1922-1927 v Galante, potom v Bratislave. V rokoch 1945 až do 

odchodu do dôchodku bol pracovníkom Povereníctva školstva v Bratislave. Zaslúžil sa o výstavbu 

ľudových škôl na južnom Slovensku. Autor školských príručiek a článkov. 

     

   Pred 30. rokmi (10.10.1984) umrel MUDr. Viliam Kratochvíľa, lekár. Po absolvovaní Lekárskej 

fakulty Karlovej univerzity v Prahe začal svoju lekársku prax v Trnave. Od roku 1939 vykonával 

súkromnú prax v Seredi. Po prechode frontu zriadil v Seredi nemocnicu pre vojakov a stal sa 

obvodným lekárom. V roku 1951 bol prvým riaditeľom tunajšieho okresného ústavu národného 

zdravia. Vybudoval polikliniku, ktorej bol riaditeľom do roku 1972.  

     

   Pred 140. rokmi (12.10.1874) sa narodil v Gbeloch Ferdinand Juriga, klerikálny politik a publicista. 

Teológiu študoval v Ostrihome a na viedenskom Pázmáneu. Po kňazskej  vysviacke pôsobil ako kaplán 

v Palárikove, Leviciach, od roku 1905 ako farár vo Vajnoroch, od roku 1923 v Dolnej Strede, neskôr 

aesor v Trnave. V rokoch 1906-1918 bol poslancom uhorského snemu, v rokoch 1918-1929 

poslancom národného zhromaždenia. Autor politických, ideových a náboženských článkov, 

memoárov. 

    

   Pred  200. rokmi (16.10.1814) umrel vo Viedni Jakub Filip Prokop, sochár a rezbár. Študoval na 

výtvarnej akadémii vo Viedni. Spolupracoval pri sochárskej výzdobe schönnbrunnského parku. 

Pôsobil na celom území rakúsko-uhorskej monarchie, na území Slovenska v Bratislave, Fričovciach, 

v Hlohovci, v Prešove.  Pre rímskokatolícky kostol v Galante vyhotovil alabastrové súsošie (1804).   

    

   Pred 90. rokmi (25.10.1924) sa narodil v Bratislave Vladislav Pavlovič, herec, divadelný a filmový 

režisér.  Základnú školu navštevoval v Galante. Gymnázium absolvoval v Bratislave a v Trnave, 

Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1951-1952 pôsobil ako herec 

a režisér v Slovenskom národnom divadle, v rokoch 1952-1954 vo Vojenskom umeleckom súbore, 

potom režisér štúdia dokumentárneho a až do roku 1973 hraného  filmu. 

 

 


