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Pred 105. rokmi (5.4.1911) sa narodil v Stupave sochár František Draškovič. V rokoch 1933-
1937 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, ďalšie dva roky na Academii di belle 
Arti v Ríme. Do roku 1953 pôsobil ako profesor kreslenia na stredných školách v Novom 
Meste nad Váhom a v Bratislave, potom ako asistent Katedry dejín architektúry na 
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Od roku 1955  umelec v slobodnom 
povolaní. V našom okolí sa nachádzajú jeho diela plastika Radosť (bronz, 1972, pri bývalej 
budove MsNV v Galante) a reliéf Kozmonaut (bronz, 1962, hotel Hutník v Seredi). 
 
Pred 95. rokmi (8.4.1921) sa narodil v Porúbke MVDr., Doc. Tomáš Gdovin, veterinár 
a pedagóg. Vysokú školu veterinársku vyštudoval vo Viedni a v Brne. Po roku 1945 pôsobil 
ako pracovník ONV, postupne ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole veterinárnej 
v Brne, pracovník na Povereníctve poľnohospodárstva v Bratislave, v rokoch 1949-1951 ako 
okresný veterinár v Seredi,  opäť vysokoškolský pedagóg, profesor na Vysokej škole 
veterinárnej v Košiciach. Špecializoval sa na veľkovýrobné podmienky živočíšnej výroby. 
 
Pred 105. rokmi (14.4.1911) sa narodil v Trenčíne botanik a právnik  JUDr., RNDr. Eugen 
Schidlay, CSc. Právnické štúdiá absolvoval v roku 1934 na Univerzite Komenského v 
Bratislave, prírodovedné tamtiež v roku 1944. Najprv pôsobil na riaditeľstve železníc, 
v rokoch 1953-1957 v Laboratóriu geobotaniky a systematiky rastlín Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave, neskôr Biologickom ústave SAV, od roku 1963 v Botanickom ústave SAV. 
Venoval sa dejinám botaniky na Slovensku. Jeho herbár je uložený v Slovenskom národnom 
múzeu v Bratislave. Umrel v Galante-Hodoch  roku 1972.  
 
Pred 255. rokmi (16.4.1761) sa narodil v Myjave Ján Vyskydenský,  evanjelický kazateľ. 
Študoval teológiu v Halle. Pôsobil ako rektor na školách v Šamoríne a v Bratislave, 12 rokov 
ako kazateľ v Dolných Salibách a Horných Salibách. Po požiari fary  roku 1804 odchádza do 
Trnavy, potom do Prietrže. Autor príležitostných náboženských tlačí, redigoval aj Prešpurské 
noviny.  
 
Pred 100. rokmi (26.4.1916) sa narodil v Hradišti ekonóm a politik JUDr. Michal Falťan, CSc. 
Štúdiá absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po II. svetovej 
vojne pôsobil vo vedúcich funkciách v oblasti poľnohospodárstva, v rokoch 1951-1955 ako 
riaditeľ štátnych majetkov v Galante, potom ako vedecký pracovník Ekonomického ústavu 
Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Poslanec Národného zhromaždenia, člen Slovenskej 
národnej rady. 
 
Pred 110. rokmi (28.4.1906) umrel v Budapešti Mihály Esterházy, veľkostatkár. Po  
absolvovaní štúdií hospodáril na rodových majetkoch. Venoval sa cestovaniu, poľovníctvu a 
športu. Udomácnil v Uhorsku streľbu na asfaltové holuby, predseda uhorského auto- 
a jachtklubu, atletického klubu, bratislavského veslárskeho klubu. Vášnivý fotograf, 
publikoval v poľovníckych a športových časopisoch. Pochovaný je na cintoríne v Galante-
Hodoch. S jeho fotografickou tvorbou sme mohli oboznámiť v roku 2007 na výstave 
v Renesančnom kaštieli v Galante.  


