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Pred 265. rokmi (6.2.1758 v Bernolákove) sa narodil Esterházy František, veľkostatkár, 

stoličný hodnostár. Po štúdiách hospodáril na rodových majetkoch. Majiteľ šintavského 

panstva. Podporoval vznik manufaktúr, na svojich majetkoch sa usiloval o moderné spôsoby 

hospodárenia. Zavádzal na nich pestovanie netradičných plodín. Postupne dvorský komorník, 

župan Mošonskej stolice, radca uhorskej dvorskej kancelárie. Umrel 18.11. 1815. 

 

Pred 175. rokmi (7.2.1848 v Mezőberény, Maďarsko) sa narodil cirkevný spisovateľ 

Endreffy Ján. Od r. 1888 pôsobil ako farár v Horných Salibách. Autor dejín evanjelickej 

cirkvi v Horných Salibách. Na dôchodku písal najmä didakticko-moralistické náboženské hry. 

Umrel 26.4.1938 v Horných Salibách. Pochovaný je na obecnom cintoríne.  

 

Pred 160. rokmi (11.2.1863) sa narodil v Spišských Vlachoch entomológ Jozef Jablonowski. 

Študoval právo v Sárospataku a v Budapešti. Pracovník, neskôr riaditeľ Uhorskej 

entomologickej stanice, poľnohospodárskych výskumných ústavov v Budapešti. Priekopník 

biologického boja proti škodcom poľnohospodárskych kultúr. Organizoval modernú 

fytopatologickú a fytokaranténnu službu. V Sládkovičove spolupracoval s Kuffnerovcami. 

 

Pred 220. rokmi (19.2.1803) sa narodil v Győri vodohospodár a staviteľ Oto František 

Hieronymi. Študoval na Institutum geometricum v Budapešti. Spolupracoval na triangulácii, 

mapovaní a regulácii dolného toku Dunaja a regulácii rieky Nitry. V rokoch 1839-1846 

vyprojektoval a riadil práce pri výstavbe konskej železnice Bratislava-Trnava-Sereď. 

 

Pred 145. rokmi (19.2.1878)sa narodila v Šaľgočke ľudová maliarka Anastázia Horná. 

Venovala sa najmä ornamentálnej výzdobe domov v Rumanovej, typickej pre kraj, kde žila. 

Využívala techniku vtláčania a vytvárania vzorov prstami do mokrej surovej hliny. 

 

Pred 130. rokmi (20.2.1893) umrel v Brezovej pod Bradlom organár Martin Sasko. Za 

organára sa vyučil v Brne. Pôsobil v Brezovej pod Bradlom, kde vo svojej dielni vychoval 

výborných organárov. Venoval sa aj prestavbe a oprave organov. Jeho dielom je aj organ 

v rímskokatolíckom kostole v Sládkovičove (1867).  

 

Pred 95. rokmi (21.2.1928) sa narodil v Hronci geológ a múzejník RNDr. Matej Zoltán 

Schmidt, CSc. Ako saleziánsky novic študoval v Trnave a v Saleziánskom pedagogickom 

inštitúte v Galante-Hodoch, kde zmaturoval v roku 1949. Potom absolvoval Prírodovedeckú 

fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako kustód Slovenského národného 

múzea v Bratislave, kde založil mineralogické a geologicko-paleontologické oddelenie. 

Pôsobil ako stredoškolský profesor v Prešove, ako paleobiogeograf v Geologickom ústave 

Dionýza Štúra v Bratislave. Teologické štúdiá absolvoval tajne, správca farnosti 

v Podhoranoch. Autor odborných monografií, odborné články publikoval v domácich 

i zahraničných časopisoch. 

  

Pred 95. rokmi (23.2.1928) sa narodil architekt, urbanista Miroslav Janček. Študoval na 

Slovenskej vysokej škole technickej - odbor architektúry a pozemného staviteľstva. Pôsobil 

ako hlavný projektant Stavoprojektu Bratislava a IPO –ŠS. Realizácia: Kultúrne 

a spoločenské zariadenie v Seredi (1986). 
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