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Pred 15. rokmi (3.11.2001) umrel v Bratislave slovenský spisovateľ Vojtech Mihálik, rodák z Dolnej 
Stredy. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako redaktor 
a lektor vydavateľstiev Kniha  Slovenský spisovateľ. V rokoch 1954-1959 pôsobil ako tajomník Zväzu 
slovenských spisovateľov. Po roku 1969 pôsobil dlhšie v štátnych a politických funkciách ako 
predseda Snemovne národov vo Federálnom zhromaždení ČSSR, neskôr poradca vlády.  
 
Pred 140. rokmi (7.11.1876) sa narodil v Pustých Úľanoch literárny historik a etnograf Zsigmond 
Kallós. Študoval pedagogiku na univerzite v Budapešti, potom pôsobil ako stredoškolský profesor vo 
Fiume a v Budapešti. Zaoberal sa výskumom staromaďarskej mytológie a legiend. 
 
Pred 90. rokmi (10.11.1926) sa narodil v Košútoch akademický sochár Vojtech Baďura. Študoval na 
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V roku 1949 absolvoval Pedagogickú fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1950-1953 Vysokú školu výtvarných umení 
v Bratislave. Odvtedy pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Jeho dielom je i pomník Štefana 
Majora v Košútoch. 
 
Pred 250. rokmi (13.  al. 19.11.1766) umrel vo Viedni maliar František Anton Palko. Výtvarné 
vzdelanie získal na viedenskej výtvarnej akadémii. Bol dvorným maliarom arcibiskupa Imricha 
Esterházyho. Pôsobil najprv na Morave, potom sa presťahoval do Viedne. V Bratislave maľoval 
oltárne obrazy vo viacerých kostoloch. V kostole sv. Štefana v Galante sa nachádza jeho dielo Pohreb 
sv. Ladislava (okolo r. 1760). 
 
Pred  305. rokmi (15.11.1711) sa narodil v Pukanci cirkevný hodnostár ThDr. Jozef Karol Zbiško. 
Študoval teológiu na viedenskej univerzite. Pôsobil ako kaplán v Trnave, v rokoch 1735-1739 ako 
farár v Sládkovičove, potom v Dvoroch nad Žitavou a v Nových Zámkoch. Postupne ostrihomský 
kanonik, komárňanský archidiakon, titulárny opát, tininský titulárny biskup, bratislavský prepošt, 
spišský prepošt. Radca uhorskej miestodržiteľskej rady, prísediaci sedmipanskej tabule. Dal postaviť 
Kaplnku sv. Jána Nepomuckého v Spišskej Kapitule. 
 
Pred 85. rokmi (19.11.1931) sa narodil v Galante hudobník Viliam Farkaš. Pochádzal zo starej 
galantskej hudobníckej rodiny. Po nástupe na základnú vojenskú službu bol prijatý do Vojenského 
umeleckého súboru v Bratislave. Stal sa sólistom ľudového súboru E. Farkaša. Konzervatórium 
v Bratislave navštevoval ako mimoriadny poslucháč. Člen Slovenskej filharmónie v Bratislave, neskôr 
jej koncertný majster. Spolupracoval aj s orchestrom Čs. rozhlasu a ČsTV. Nahrával gramofónové 
nahrávky pre domáce i zahraničné spoločnosti. 
 
Pred 40. rokmi (29.11.1966) umrel v Nitre maliar, ilustrátor a reštaurátor Edmund Massányi. 
Študoval na umeleckej priemyslovke v Prahe, pokračoval súkromne vo Viedni a v Prahe. Absolvoval aj 
študijné pobyty v zahraničí. Od r. 1932 pôsobil ako slobodný umelec. Maľoval a reštauroval kostolné 
maľby a fresky, portrétoval významné osobnosti, venoval sa knižnej i časopiseckej ilustrácii. Jeho 
diela sa nachádzajú v SNG, v galériách v Nitre a Bojniciach. Reštauroval kostol v Mostovej. 
 
 
 


