Výročia osobností v roku 2003
Augustíni, Štefan (1735 Trenčín – 28.11.1828 Trnava), kňaz, náboženský
spisovateľ. Teológiu študoval v Budíne. Podporovateľ bernolákovského hnutia.
175. výročie narodenia.
Bezák, Štefan (7.8.1838 Chynorany – 11.10.1920 Trnava), kňaz, kultúrny pracovník.
Filozofiu študoval v Trnave, teológiu v Ostrihome. Dlhoročný správca, neskôr
predseda SSV v Trnave. 165. výročie narodenia.
Čičman, Paulín, OFM (1697 Trnava – 3.9.1753 Bratislava), kňaz, kazateľ,
hudobník, organista, člen františkánskej rehole. Majster klerikov v Trnave. Vyučoval
hudbu a spev. Autor učebnice latinského cirkevného spevu a spevníka.
250. výročie úmrtia.
Danišovič, Stanislav Letus, OFM (7.5.1898 Boleráz – 5.2.1975 Trnava), kňaz,
cirkevný historik, publicista. Pôsobil v rehoľnej správe, ale najmä pedagogicky, aj na
gymnáziu v Trnave. Národný pracovník, propagátor slovenskej a českej a literatúry.
105. výročie narodenia.
Ďurček, Andrej Boleslav (19.12.1816 Jelšava – 17.7.1878 Trnava), kňaz,
konvertita, náboženský spisovateľ, prekladateľ. Teológiu študoval v Trnave.
v článkoch a knižných vydaniach sa venoval cirkevným otázkam a vzťahu medzi
katolicizmom a protestantstvom. 125. výročie úmrtia.
Greguš, Juraj (13.11.1860 Uhrovec – 11.8.1908 Trnava), maliar, ilustrátor, námorný
dôstojník. Vyštudoval námornú akadémiu v Rijeke. Od r. 1893 žil v Trnave. Už počas
štúdia písal reportáže z ciest, maľoval a ilustroval knihy s námorníckou tematikou.
95. výročie úmrtia.
Handerla, František (2.8.1747 Trnava – 1783 Budín, Maďarsko), filozof. Filozofiu
študoval v Budíne, teológiu vo Viedni. Bol profesorom metafyziky a logiky na
Trnavskej univerzite. Autor učebníc a náboženských prác. 220.výročie úmrtia.
Hoja, Štefan (1.6.1924 Trnava – 4.8.1973 Trnava), lekár, biológ, študoval na
gymnáziu v Trnave a v Bratislave, neskôr na lekárskej fakulte UK v Bratislave. Autor
vyše 50 odborných a vedeckých prác a spoluautor učebných textov a učebníc.
30. výročie úmrtia.
Jeţík, Karol (3.12.1953 Trnava – 14.12.1998 Bratislava), novinár, žurnalista.
Štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po novembri 1989
pracoval v denníku Smena a od r. 1990 ako jeho šéfredaktor. V kritickom období boja
o slobodu tlače založil denník SME. Mesto Trnava mu udelilo titul “Čestný občan
mesta Trnavy“ in memoriam v r. 1999. Zomrel za doteraz nevyjasnených okolností.
50. výročie narodenia.
Kasanický, Adam (15.7.1748 Liptovský Mikuláš – 8.10.1804 Trnava), kňaz,
orientalista, profesor hebrejčiny na Trnavskej univerzite, riaditeľ arcibiskupského
seminára v Bratislave, ostrihomský kanonik. Účastník bernolákovského hnutia.
255. výročie narodenia.
Kiššová-Siváčková, Marta (4.1.1913 Trenčín – 4.9.2003 Trnava), klavírna
pedagogička, študovala na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. v r. 1940

bola zakladajúcou členkou Hudobnej školy v Trnave, kde aj učila a koncertovala.
Pochovaná je na Novom cintoríne v Trnave. 90. výročie narodenia.
Klempa, Šimon (1.10.1811 Lakšárska Nová Ves – 21.11.1903 Trnava), kňaz,
náboženský spisovateľ. Filozofiu študoval v Trnave, teológiu vo Viedni. Reprezentant
tretej generácie bernolákovcov. V r. 1889– 1900 druhý predseda SSV v Trnave.
V Trnave má svoju ulicu. 100. výročie úmrtia.
Klimstein, Jozef (14.2.1843 Vác Maďarsko – 25.5.1900 Trnava), kňaz, literárny
historik, učiteľ. Študoval na gymnáziu vo Váci, v Ostrihome, neskôr riaditeľ gymnázia
v Trnave. Autor literárno-historických prác. 160. výročie narodenia.
Kramer, František (1.12.1748 Gajary – 22.10.1818 Trnava), kňaz, teológ, cirkevný
hodnostár. Filozofiu študoval v Bratislave a v Trnave, teológiu vo Viedni. Posledný
ostrihomský kanonik sídliaci v Trnave. v r. 1792 povýšený do šľachtického stavu.
285. výročie úmrtia.
Kufelová, Astéria ml. (5.1.1953 Pezinok – 13.8.1994 Martin, poch.
v Budmericiach), žurnalistka, rozhlasová redaktorka, známa ako „Aťa“. Stredoškolské
štúdiá ukončila v Trnave, žurnalistiku vyštudovala v Bratislave, postgraduálne
štúdium absolvovala na Karlovej univerzite v Prahe. Podľahla zákernej chorobe
v plnom rozkvete života. 50. výročie narodenia.
Lanzmar, František, SJ (1623 Trnava – 21.1.1658 Trnava), kňaz, univerzitný
profesor veršovník. Študoval na gymnáziu a univerzite v Trnave, vstúpil do jezuitskej
rehole, neskôr profesor na Trnavskej univerzite. Dvorný kňaz Františka Nádašiho.
380. výročie narodenia.
Lánik, Jozef, vl. menom Alfréd Wetzler (10.5.1918 Trnava – 8.2. 1988),
publicista. Do r. 1940 študoval a pracoval v Trnave. v r. 1942–44 bol väznený
v koncentračnom tábore Osvienčim, odkiaľ sa mu podarilo utiecť. Svoju osvienčimskú
skúsenosť spracoval v knihe Čo Dante nevidel (1964), ktorá patrí medzi najlepšie
slovenské romány s touto tematikou.
85. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia.
Lámy, Ján ( 1.11.1702 Baráti Maďarsko – 24.10.1743 Trnava), kňaz, kanonik, rektor
seminára. Filozofiu a teológiu študoval na univerzite v Trnave, neskôr kaplán, kňaz
v Sládkovičove, Seredi, ostrihomský kanonik. Riaditeľ kňazského seminára v Trnave.
260. výročie úmrtia.
Loubal, Antonín (27.6.1910 Přerov, Česko – 11.9.1938 Bratislava, pochovaný
v Trnave), historik a archeológ. Študoval na gymnáziu v Trnave a na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave Pracovník SSV v Trnave. Robil výskumy v jaskyni Driny, na
hradisku Molpír v Smoleniciach a v Bolerázi. 65.výročie úmrtia.
Lukačovič, Štefan (11.2.1913 Trnava – 5.5.2001 Bratislava), architekt, pedagóg.
Architektúru študoval v Bratislave a v Brne. V Trnave projektoval budovy pošty. Za
svoju prácu získal mnohé ocenenia, napríklad Zlatú medailu SVŠT Bratislava.
90. výročie narodenia.
Machala, Mikuláš (23.11.1903 Trnava – 1949 Trnava), sochár, maliar, medailér.
Maliarstvo študoval v Bratislave u G. Mallého, sochárstvo na Akadémii výtvarných
umení v Budapešti. Pôsobil v Trnave. Tvoril predovšetkým náhrobníky, zhotovoval

portréty a reliéfy. Zúčastnil sa súťaže o pomník na A. Bernoláka. Je autorom reliéfov
na Bernolákovej bráne v Trnave. Jeho brat Jozef pôsobil ako profesor na
Pedagogickej škole v Nitre. 100. výročie narodenia.
Markovičová-Záturecká, Viera (26.2.1910 Trnava – 1.8.1953 Bratislava),
spisovateľka, publicistka, prekladateľka. Autorka kníh pre deti, poézie, drám
a rozhlasových hier. 50. výročie úmrtia.
Masler, Vít (24.6.1933 Spišská Nová Ves – 5.8.1979 Trnava), poľnohospodársky
výskumník, fytopatológ, absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Prahe,
pracovník Výskumného ústavu kukurice v Trnave. Odborník na ochranu kukurice
proti škodcom. 70. výročie narodenia.
Mazúr, Jozef (6.2.1919 Trnava – 14.3.1973 Bratislava), archivár. Klasickú filológiu
a slovenčinu študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Učiteľ v Hlohovci,
mestský archivár a knihovník v Trnave, neskôr v Bratislave. Podieľal sa na rozvoji
slovenského archívnictva. 30.výročie úmrtia.
Mirník, Tomáš, SJ (18.12.1656 Veľký Šariš – 14.9.1713 Trnava), kňaz, univerzitný
profesor, dramatik. Zaoberal sa gréckym a hebrejským jazykom. Prednášal na
Trnavskej univerzite. Autor učebnice poetiky a divadelných hier.
290. výročie úmrtia.
Molnár, Titus Ján, OSB (29.8.1798 Trnava – 17.5.1857 Komárno), kňaz, teológ,
učiteľ. Príslušník benediktínskej rehole. Študoval v Trnave a v Pannonhalme.
Predstavený rehoľného domu v Komárne. 205.výročie narodenia.
Nádeníček, Dominik (25.12.1813 Trnava – 9.11.1873 Trnava), lekár. Medicínu
študoval na Lekárskej fakulte vo Viedni. Pôsobil ako praktický lekár v Trnave, od r.
1853 hlavný lekár Bratislavskej župy, podnietil výstavbu krajinskej nemocnice.
130. výročie úmrtia.
Ordódy, Ţigmund (1657 Trenčín – 21.9.1708 Trnava), kňaz, biskup, kazateľ,
náboženský spisovateľ. Pochádzal zo šľachtického rodu. Filozofiu študoval na
univerzite v Trnave, teológiu v Ríme. Ostrihomský kanonik, zvolenský archidiakon,
prísediaci kráľovskej tabule. 295.výročie úmrtia.
Ostremayer, Mikuláš (18.11.1863 Trnava – 1905 Budapešť, Maďarsko), lekár,
chirurg, gynekológ. Študoval v Trnave a v Bratislave, medicínu na Lekárskej fakulte
vo Viedni a Budapešti. Spoluzakladateľ Uhorskej balneologickej spoločnosti
a Spoločnosti pre verejné nemocnice. 140. výročie narodenia.
Papánek, Ján Krstiteľ (29.6.1743 Kuklov – 11.6.1784 Trnava), kňaz, pedagóg,
básnik. Učiteľ na gymnáziách v Prievidzi a v Nitre. Predstavený filozof v Tereziáne, vo
Vacove. Autor príležitostných básní s obsahom historicko-politickým, vzťahujúcim sa
k Uhorsku a jeho popredným osobnostiam. 260.výročie narodenia.
Purgina, Ján, SJ ( 16.5.1719 Trnava – 13.6.1748 Trnava), kňaz, fyzik a básnik.
Študoval na univerzite v Trnave. Po štúdiách vyučoval na Trnavskej univerzite
filozofiu a poéziu. Podpisoval sa ako „trnavský básnik“. Autor prvej práce na
Slovensku o elektrostatike. 255.výročie úmrtia.

Rajčáni, Ján, SJ ( 23.6.1671 Nitra – 12.3.1733 Trnava), kňaz, univerzitný profesor,
teológ, filozof. Študoval na jezuitských univerzitách, magister filozofie. Na Trnavskej
univerzite pôsobil ako profesor matematiky, filozofie a kazuistiky. Bol rektor konviktu
a seminára v Trnave a v Košiciach, rektor akadémie v Kluži. 270. výročie úmrtia.
Rudňanský Jozef ( 28.10.1788 Trnava – 24.11.1859 Bratislava), kňaz, biskup,
cirkevný hodnostár. Študoval v Trnave a v Budíne, teológiu vo Viedni a Pešti. Bol
arcibiskupský vikár v Ostrihome a banskobystrický biskup. Prívrženec bernolákovcov.
215. výročie narodenia.
Sibenfreud, Ján Nepomuk (14.4.1808 Častá, Červený Kameň – 9.11. 1866
Trnava) Lekárnik, ovocinár, poľnohospodársky odborník. Farmáciu študoval vo
Viedni. Neskôr trnavský mešťan, majiteľ lekárne „ U zlatého jednorožca“. V Trnave
založil manufaktúru na výrobu cigár a ovocnú záhradu, v ktorej rástlo 40 tisíc
ovocných stromov a kríkov. Venoval sa aj výberovému chovu dovezených plemien
hydiny. 195. výročie narodenia.
Scheffer, Jozef (25.3.1903 Bratislava – 13.10.01949 Trnava), lekár, botanik.
Medicínu študoval vo Viedni, v Prahe a v Bratislave. Primár detského oddelenia
Krajinskej nemocnice v Bratislave, neskôr detský lekár v Trnave. Venoval sa štúdiu
ostružín a liečivých rastlín. 100. výročie narodenia.
Schmidt, Pavel (4.12.1804 Boleráz – 14.2.1888 Trnava), kňaz, kultúrny pracovník.
Teológiu a filozofiu študoval v Trnave. Ako kaplán pôsobil v Borskom svätom
Mikuláši a ako kňaz v Brestovanoch. Podporovateľ slovenskej tlače.
115.výročie úmrtia.
Svobodová, Etela (25.11.1903 Banská Štiavnica – 3.8.1986 Trnava), spisovateľka
pre deti. Študovala na Učiteľskom ústave v Trnave, neskôr učiteľka v Trnave.
Venovala sa najmä písaniu povestí. Používala pseudonym Trnavská.
100. výročie narodenia.
Sučáni, Jozef (4.2.1874 Nové Zámky – 8.2.1953 Bohdanovce nad Trnavou,
pochovaný v Trnave), kňaz. Kaplán v Trstíne, kde založil prvé spotrebné družstvo
a stal sa jeho predsedom. Neskôr na fare v Bukovej, neskôr pôsobí v spotrebnom
družstve v Bohdanovciach. 50. výročie úmrtia.
Šajgó, Ignác, SJ (28.9.1713 Trnava – 26.4.1754 Trnava), kňaz, pedagóg, básnik.
Študoval na univerzite v Trnave, vo Viedni, magister filozofie, učiteľ rétoriky
a filozofie na Trnavskej univerzite. Autor epických veršov a promočnej reči.
290. výročie narodenia.
Ševera, Karol (20.10.1900 Vrbové – 4.5.1968 Trnava), kňaz. Študoval v Trnave,
Ostrihome, v Prahe a Nitre. Ako kaplán pôsobil na viacerých miestach po Slovensku.
Od r. 1948 profesor náboženstva v Piešťanoch. Bol vynikajúcim spevákom
a kazateľom. 35. výročie úmrtia.

