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Pred 170. rokmi (1.7.1852) sa narodil v Grazi Fridrich Rovara, poľnohospodársky odborník. 

Poľnohospodárstvo a ekonomiku študoval v rodnom meste. Pôsobil ako hospodársky adjunkt 

v cukrovaroch, velkostatkoch, v rokoch 1894-1905 riaditeľ velkostatku grófa Michala 

Esterházyho v Galante, neskôr sa usadil na svojom hospodárstve v Tomášove. Propagátor 

nových metód v poľnohospodárstve. Autor publikácie o poľnohospodárstve, prekladal do 

nemeckého jazyka. 

 

Pred 130. rokmi (4.7.1892) umrel v Šamoríne Michal Resely, kňaz, botanik. Filozofiu 

a teológiu študoval v Trnave. Pôsobil ako kaplán, potom ako farár v Šamoríne. Venoval sa 

botanickému výskumu v miestach svojho pôsobenia, najmä v Malých Karpatoch a na Žitnom 

ostrove. Autor štúdia o chorobách rastlín, dopisovateľ odborného botanického časopisu. 

Narodil sa v Horných Salibách v roku 1813. 

 

Pred 130. rokmi (5.7.1887) sa narodil v Trnave katolícky kňaz Vojtech Puchardt. Do Serede 

prišiel za kaplána, od roku 1914 pôsobil ako správca fary v Seredi postupne farár, neskôr dekan. 

Od roku 1941 kňazsky pôsobil v Šúrovciach. V Seredi sa zapojil do politického, kultúrneho 

i spoločenského života. Zakladajúci člen a súčasne predseda Slovenskej národnej rady v roku 

1918. Člen obecného zastupiteľstva v Seredi, v rokoch 1938-1941 vládny komisár obce. 

 

Pred 160. rokmi (21.7.1857) sa narodil v Seredi šachista, publicista Max Weiss, popredný 

predstaviteľ starej viedenskej šachovej školy. Šachu sa venoval od svojich 12. rokov. Vo svojej 

dobe jeden z najlepších šachových hráčov sveta. Autor učebnice a zbierky šachových 

problémov. 

 

Pred 90. rokmi (26.7.1927) sa narodil v Orešskom saleziánsky pedagóg Elemír Mikuš.  

V gymnaziálnych a pedagogických štúdiách pokračoval v Trnave a v Hodoch pri Galante, kde 

zmaturoval v roku 1949. Nasledujúci rok po brutálnom zásahu proti rehoľníkom ušiel do 

zahraničia. Študoval na teologickom inštitúte v Bollengu (Taliansko). Pôsobil ako kňaz v vo 

Viedni, v Ríme a USA. V roku 1999 už ako dôchodca sa vrátil na Slovensko. V roku 2012 mu 

bolo udelené Čestné občianstvo TTSK o rok neskôr bol ocenený aj Pamätnou medailou 

predsedu TTSK in memoriam. 

 

Pred 55. rokmi (28.7.1967) umrel v Bratislave Ján Krasko, hudobný skladateľ a pedagóg. 

Študoval na učiteľskom ústave v meste Baja, hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ na rôznych miestach, v rokoch 1923-1924 

v Galante, potom na Ministerstve školstva v Bratislave. 

 

Pred 170. rokmi (28.7.1847) sa narodil v Břeclavi (Česko) podnikateľ, cukrovarský odborník, 

vynálezca Ing. Karol Kuffner. Chémiu študoval vo Viedni (Rakúsko), poľnohospodárstvo 

v Mosonmagyaróvári (Maďarsko). Už ako 22 ročný prevzal vedenie novozaloženého 

cukrovaru svojej rodiny a správu cukrovarníckeho veľkostatku v Sládkovičove, kde vybudoval 

hospodársky komplex a dal postaviť kaštieľ. Stály expert uhorskej vlády pre vypracovanie 

dlhodobých plánov rozvoja poľnohospodárstva. Člen župnej rady Bratislavskej stolice. V roku 

1896 povýšený do šľachtického stavu. Je pochovaný v rodinnej hrobke v parku kaštieľa. jeho 

meno nesie Spojená škola v Sládkovičove 

 


