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     Túto knihu venujem mojej dcére Eve, ktorá sa vydala na cestu stavbársku, snáď bude 

zakladateľom stavbárskej dynastie.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ďakujem môjmu vnukovi Adamovi za veľkú technickú pomoc pri dotváraní tohto diela . 

 

 

     Ďakujem aj mojej manţelke, ktorá trpezlivo znášala moju osobnú neprítomnosť v byte pri 

písaní tejto knihy. 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto kniha bola vydaná na vlastné náklady v roku 2010 
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Na úvod 
 

     Často som si kládol otázku, prečo sa o tých, ktorí diela architektov realizovali a aj teraz 

realizujú, spoločnosť málo kedy dozvie. Či si to nezaslúţia? Či im nepatrí verejná úcta 

a uznanie? Či nie sú aj oni tvorcami ľudských sídiel? 

     Ja si myslím, ţe áno. Aj keď história týchto odborníkov v rámci spoločenskej deľby práce 

vyčlenila ako samostatnú profesiu a prestali byť umelcami ako sú architekti, predsa len boli 

a sú neodmysliteľnými účastníkmi a to tak malých ako aj veľkolepých stavebných diel. Sú 

predĺţenou rukou a pokračovateľmi práce architektov. 

     Pravda je aj to, ţe v samých začiatkoch staviteľstva ten kto stavby navrhoval ich aj 

realizoval. Takýmito boli  stavitelia egyptských pyramíd a chrámov, stavitelia aztéckych 

chrámov v Juţnej Amerike, na ázijskom kontinente to boli realizátori veľkých sumérskych 

zikkuratov ako aj indických budhistických chrámov a rôznych pagod. Boli to umelci 

staroveku. Neskoršie, v európskom priestore, keď sa pozrieme do antického obdobia starého 

Grécka, kde  stavali chrámy neznámi umelci v dórskom, iónskom a korintskom slohu ale aj do 

obdobia rímskej ríše,  ukazuje sa nám najvýznamnejšia kumulácia umenia a vedy práve 

v stavebníctve. 

     Spomeňme si aspoň na niektorých velikánov tej doby: 

Raffaello Santi  (1483 - 1520)  taliansky vrcholový renesančný maliar a architekt.  

Michalangelo Buonarroti (1475 - 1564), florentský sochár, maliar, architekt, kresliar a básnik. 

Leonardo da Vinci (1452 - 1579), tak isto florentský maliar, sochár, architekt, inţinier 

a vedec. 

     Všetci títo velikáni neboli len tvorcami svojho diela, ale aj organizátormi prác 

a obstarávateľmi materiálov z ktorých  svoje dielo postavili. Osobitne dohliadali na 

remeselníkov priamo pri práci aby ich predstava bola bezo zvyšku vloţená do výsledného 

diela. Nakoniec sa starali aj o ekonomiku svojho diela. 

     V novoveku postupne s technickým pokrokom architekti zostali skôr umelcami. Popri nich 

ich umelecké predstavy pokrývali ďalší odborníci hlavne statici, ktorí zloţitými výpočtami 

stanovovali optimálne dimenzie stavieb aby sa na povrchu našej planéty udrţali v celistvosti. 

Na  projektovaní  stavieb sa zúčastňovali aj ďalšie špeciálne profesie, ako sú zdravotechnici, 

vzduchotechnici, elektrotechnici a mnoţstvo ďalších špecialistov. 

     Koordinátormi všetkých týchto projektových prác pri realizácii stavieb sú práve tí 

o ktorých bude táto publikácia hovoriť. Sú to majstri, stavební technici, stavební inţinieri 

pracujúci  v profesii  stavbyvedúci. 

     Prečo práve o týchto odborníkoch chcem hovoriť?  Nuţ preto, lebo sú to tí, ktorí v čase 

i nečase, malé i veľké stavby, sídliská, či celé mestské aglomerácie vynesú z projektov 

a výkresov  na svetlo boţie, aby ich  zviditeľnili,  lepšie povedané aby zhmotnili myšlienky  

a predstavy svojich kolegov,  umelcov -  architektov. 

     Rozhodol som sa práve preto zaplniť biele miesta z obdobia povojnovej obnovy nášho 

hlavného mesta, Slovenskej republiky, k budovám a stavbám, či sídliskám, na ktoré upíname 

denno - denne svoj zrak, aby práve títo  málo známi členovia nášho spoločenstva oţili so  

svojimi menami skrytými za tou ktorou stavbou, objektom či sídelným útvarom. 

     Chcem to urobiť cez prizmu svojej ţivotnej cesty, ktorou som kráčal viac ako štyridsať 

rokov v meste na Dunaji, v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Moţno, ţe aj moji 

kolegovia budú hrdí nato čo postavili. Moţno, ţe ich potomkovia sa tu i tam zastavia 

a zaspomínajú. „Hľa, túto stavbu postavil môj otec, môj starý otec“. Moţno, ţe budú aj taký 

ktorí na prechádzke mestom so svojim vnukom ho takto oslovia: „Pozri, vnúčik môj, výstavbu 

tohto objektu som riadil ja.“ Budem sa pridrţiavať výroku spisovateľa K. Čapka: „I ľudia sú 

len súhrnom svojich vlastných stôp.“ 
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Moje rodisko 
 

     V juhovýchodnej časti Maďarska v Békešskej stolici, na nekonečnej rovine, rozprestieralo 

sa územie, moţno, ţe aj osada, ktorá ešte pred vpádom tureckých vojsk bola pomenovaná ako 

Komlóš. Po vyhnaní Turecko-tatárskych hôrd z územia Rakúsko uhorskej monarchie táto 

oblasť zostala vyplienená, bez obyvateľstva, spustošená a zarastená náletovým porastom a 

vŕbovými solitérmi. Gróf Rudňansky ako aj mnoho iných zaslúţilých i menej zaslúţilých 

vojvodcov proti Turkom boli kráľovskou komorou obdarovaný takýmito územiami. 

Spustošené oblasti neprinášali zemepánom ţiadny úţitok. Rozhodli sa preto mnohí osadiť na 

nich poddaných z hornej časti Uhorska. Hornú časť krajiny obývali Slováci. Pomocou 

„verbovníkov“ sa moji predkovia ocitli, po niekoľkých zastaveniach, v roku 1746 práve v 

osade Komlóš. Neskoršie jej dali názov Tótkomlóš, to preto, lebo ju obývali len Slováci. 

Slovenský jazyk, archaický, charakteristický miešanou stredoslovenčinou, sa v osade udrţal 

viac ako stopäťdesiat rokov, bez váţnejších trhlín a cudzích nánosov. V pôvodnej osadníckej 

zmluve bolo totiţ zakotvené, ţe do osady sa nesmie nasťahovať Maďar, Nemec, Ţid ani 

katolík. Týmto ustanovením si zemepán zaistil bezkonfliktný ţivot v osade. Netolerantnosť 

vládla medzi ľuďmi aj v tých časoch, katolík neznášal evanjelika, Slovák zase Maďara, a 

obaja neznášali Ţida.  

     Úpadok slovenčiny nastal aţ keď bolo zrušené poddanstvo po roku 1848. V rokoch tvrdej 

maďarizácie, po vyhlásení Aponyiho školského zákona v roku 1907, zmenila osada svoj 

slovenský charakter na ktorej území sa začalo objavovať najprv ţidovské etnikum 

prichádzajúce z rusínska, konkrétne z osady Serednevo. Prichádzali aj Maďari a s nimi 

súčasne sa udomácnilo aj katolícke náboţenstvo. Do úradov sa osadzovali Maďari, alebo tí, 

ktorí si priezviská pomaďarčili. Tlak na znalosť maďarčiny, zo strany vládnej moci, bol  

 

 

Trieda škôlkarov pripravovaných na osvojenie si maďarského jazyka. V spodnom rade piaty 

zľava je autor 
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veľký. Zo školských zákonov vyplynulo, ţe deti v piatom roku musia povinne chodiť do 

„Óvodi“, do predškolského zariadenia, aby sa naučili po maďarsky. Pravdaţe mohli sem 

chodiť aj deti mladšie. Do takejto „liahni pomaďarčovania“ som sa dostal aj ja v roku 1940.  

     Narodil som sa 11. júna 1935 v rodine ţeliara Michala Hronca z matky Anny Rafajovej.  

Ako všetky deti z chudobných rodín, bol som aj ja od môjho útleho detstva priúčaný k 

poslušnosti a hlavne k pracovitosti. V roku 1940 ma rodičia zo zákona umiestnili do 

spomínanej „Óvode“, liahni Maďarov, slušnejšie povedané do inštitútu pomaďarčovania 

slovenských detí. V tejto predškolskej inštitúcii sme sa nesmeli zhovárať po slovensky. Komu 

predsa len ušiel jazyk dostal vţdy riadne zaucho s poznámkou dozorkyne: „Itt csak magyarúl 

beszélhetsz!“ Naša pani riaditeľka bola Slovenka. Jej slovenské priezvisko bolo Biskupičová 

a v pomaďarčenom znení bola Püspöki.  

     Takto som sa naučil maďarskú reč.  

     V mojej rodnej obci v Tótkomlóši sme tvorili šesť člennú rodinu. Náš rodinný dom stál na 

Damjanich ulici Č. 17. Rodinný dom bol malý, meral 6x12 metrov. Pozostával z izby, pitvora 

a komory, Za ním stála maštaľ s 

pultovou strechou o rozmeroch 2x4 

metre. Pozemok mal 400 metrov 

štvorcových.  

     Moje rodisko bolo najväčšou 

dedinou v Uhorsku, ba aj neskoršie 

po rozpade Rakúsko-Uhorska v 

samostatnom Maďarsku, malo 

11.000 obyvateľov. Slovákov bolo 

90 % z celkového počtu. Z hľadiska 

širších súvislostí môjho rodiska je 

treba zdôrazniť, ţe v Békéšskej ţupe 

ţilo v roku 1910 56.870 Slovákov.  

 

 

Moje prvé kroky v stavebníctve 
 

     Povinnú školskú dochádzku som začal v mojom rodisku v dedinke  Tótkomlós, alebo ako 

sme ju neskoršie pomenovali, v Slovenskom Komlóši,  v osade ako som uţ spomínal, 

patriacej do Békéšskej ţupy rozprestierajúcej sa na juhovýchode Maďarska. Inak aj na Dolnej 

zemi alebo Alfölde.   

     V šiestom roku môjho veku ma ráno 1. septembra v roku 1941 mamka zobudila o niečo 

skôr,  ako po iné dni, asi o siedmej hodine.  

     „Sinko moj, stávaj! Táďeme do škoľe, veď vieš včera večer son ťi to spomínala. Uţ máš v 

kapseľke nachystanú tabuľku  s handričkou na motúzku aj céruz. Pán učiťeľ uţ čakajú v škoľe 

šecke ďeťi, takie ako si ti.“  

Kamenná tabuľka a céruz. 

Vážený čitateľ, písal sa rok 1941. 

 

     Mne sa veru vstávať nechcelo. Naopak dosť som sa vzpieral aj pri obliekaní. Stále som 

mamke opakoval, ţe ja do školy nechcem ísť. Pri raňajkách som uţ dostal aj aťulák -  zaucho. 

Nechcel som  jesť. To mamku dojedovalo. Horko - ťaţko som dopil mlieko. Potom mi mamka 

zavesila na plece „kapseľku“ ušitú z konopného plátna so spomínanou výbavou. Na dvore 

mala zviazané na nohách dve “mládke“ – mladé sliepky z jarnej liahne. Vychytila ich zo zeme 

za nohy a dolu hlavou ich niesla ako zápisné pánovi učiteľovi Gabrielovi Kováčikovi. 
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Ţiaci prvého ročníka základnej školy ev. a. v. – učiteľ Gabriel Kovácsik. Autor sa nachádza 

v druhom rade zhora, štvrtý sprava 

 

 

Do školy sme nemali ďaleko, okolo sedemsto metrov po Pósa Lajos ulici, smerom 

k ţelezničnej stanici. Bola to cirkevná škola evanjelikov augsburského vierovyznania. Prvý 

a druhý ročník chodil spolu. Tretí a štvrtý ročník opäť spolu. Boli to dvojtriedky. Ja som celú 

cestu „rumádzgal“- plakal. Samozrejme mamka z času na čas mi vylepila zaucho. Pán učiteľ 

si ma prevzal usmrkaného so slzami na lícach. Pohladkal ma po hlave a posadil do piatej 

lavice. To preto do stredu lebo som bol prváčik a ešte nevedel, či budem „prvý preník“, teda 

vynikajúci ţiak alebo, či budem sedieť v „somárskej lavici“, teda v poslednej. Prvý deň sme 

sa skoro nič neučili. Pán učiteľ nám vysvetlil načo máme tabuľku pomaľovanú na jednej 

strane linajkami a na druhej strane štvorčekmi. To vraj preto lebo na linajkach sa budeme 

učiť abecedu a na štvorčekoch sa budeme učiť rátať. Okrem toho nám porozprával ako to v 

škole chodí. Ráno keď príde do triedy aby sme sa postavili, to bol tichý pozdrav, potom sa 

pomodlíme  „Otčenáš...“  po slovensky – teda v tom čase v reči Kralickej biblie, bolo to 

vlastne po česky. „Ďalej sa budeme učiť len po maďarsky, lebo ţijeme v  maďarskom 

kráľovstve a tu platí len maďarská reč. Vás uţ voľačo v „úvode“ po maďarsky naučili, takţe 

sa aj ja budem odteraz rozprávať s vami len po maďarsky.“  Tieto informácie nám povedal 

pán učiteľ po slovensky. Po týchto úvodných slovách uţ začal s maďarčinou. „(No gyerekek 

megértettétek mindent amit fölsoroltam?) Tak deti rozumeli ste všetkému o čom som vám 

rozprával?“ Potom si vynútil od nás aby sme spoločne odpovedali maďarsky  - igen - áno. 

Nuţ a od tej chvíli som sa štyri roky vzdelával v maďarskom jazyku. 
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Autorovo vysvedčenie zo základnej školy z prvého ročníka z roku 1941-1942 

 

 

     Po štvrtom ročníku základnej školy, v roku 1945, po skončení druhej svetovej vojny, som 

prešiel na Štátnu všeobecnú školu pri Štátnej meštianskej škole v Slovenskom Komlóši. Tu 

sme sa uţ začali učiť aj slovenský jazyk ako druhý predmet po jazyku maďarskom. (Dodnes 

mi ostali niektoré názvy článkov v pamäti, napr. „Rysuľa sa otelila“, alebo obrázok  

nákladného vlaku vo vozňoch ktorého sedeli vojaci a pod ním bolo napísané, „Tájdu, či 

idú?“) Všetky ostatné predmety sa vyučovali v jazyku maďarskom.  Triednou učiteľkou mi 

bola  pani učiteľka Helena Kostrová, neter básnika Jána Kostru.  Na škole učili aj ďalší  

Slováci: Eva  a Mária Adamkovičove, Augustín Drahoš, Matej Lugosi – Ľachata, Juraj 

Tábory – Tušiak. Poslední dvaja mali pomaďarčené priezvisko. Boli to roky v ktorých sa uţ 

popúšťala uzda tvrdého  pomaďarčovania. Túto dvojjazyčnú školu som opustil 

v nedokončenom školskom roku 1946-47. Práve v tomto období sa moji rodičia rozhodli 

v rámci výmeny obyvateľstva  medzi Maďarskom a Československom, ţe sa vrátia do vlasti 

svojich predkov. 



 10 

     V roku 1947 sme sa presídlili na Slovensko do obce Kajal. Bolo to koncom apríla, teda na 

sklonku vyučovacieho roka. Bez meškania som nastúpil na Štátnu meštiansku školu Smiešanú 

v Galante. Galanta bola okresné mesto vzdialené od obce Kajal päť kilometrov. Po 

organizačných zmenách v školstve, ktoré sa uskutočnili v roku 1947, sa táto škola zaradila do 

systému stredných škôl pod názov Stredná škola v Galante. Takto som sa dostal po skončení 

štúdia k Prepúšťaciemu osvedčeniu zo Strednej školy v Galante dňa 28. júna 1950. Týmto 

Prepúšťacím osvedčením som vraj vyhovel poţiadavkám § 13. Školského zákona č. 95/48 Sb.  

o školskej povinnosti a bol som prepustený zo školy. 

 

Ţiaci druhého ročníka meštianskej školy z roku 1946-7. Autor je v hornom rade druhý sprava. 

Štvrtá sprava je triedna učiteľka Helena Kostrová, neter básnika Jána Kostru. Vyučovala 

slovenský jazyk 

 

     V ten deň po príchode zo školy domov preukázal som sa rodičom a súrodencom, ţe uţ do 

školy chodiť nemusím. Ako najstarší zo súrodencov bol som na to aj náleţite hrdý.  

     Na druhý deň som spolu s otcom nastúpil, na v tom čase vznikajúcom Jednotnom 

roľníkom druţstve, do práce s vysvetlením: „Syn môj kým nastúpiš do učilišťa za sústruţníka, 

do závodu TOS (Továrne obrábacích strojov) v Galante, zatiaľ musíš trochu pomôcť rodine 

pár grošmi, ktoré so mnou zarobíš.“ Otec v tom čase robil aj na Štátnom cestmajsterstve 

v Galante. Takţe záverečný verdikt jeho vystúpenia bol: „Na Štátne cesty ťa nevezmem, tam 

je ťaţká robota, tá by nebola pre teba.“ Po týţdni ma predsa len zamestnal   v rodine gazdu 

Surového, na kolónii vedľa Galanty. Bola to kolónia kde ţili Slováci presídlený z Juhoslávie 

ešte po prvej svetovej vojne. 

     V polovici júla sa otec odišiel informovať ako to vyzerá s mojim prijatím do učenia 

v TOS-ke. Vrátil sa dosť nahnevaný. Do učenia ma neprijali, vraj pre nedostatok miesta. 
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     V treťom júlovom týţdni pracoval otec na vykládke makadamu zo ţelezničných vagónov. 

Pri vykládke kameňa z auta na ceste medzi Kajalom a Kráľovou nad Váhom pristavilo sa pri 

nich malé osobné vozidlo Minor s troma pasaţiermi. Medzi nimi bola aj  riaditeľka 

Odborného učilišťa n. p. Montostav, pani I. Kneţová. Auto  malo defekt na zadnej 

pneumatike.  Posádka poprosila o pomoc. Počas opravovania defektu slovo dalo slovo a otec 

sa dozvedel od pani riaditeľky, ţe táto posádka robí nábor do stavebného učilišťa v Bratislave 

do profesie murár, tesár. 

 

     Otec ma bez váhania 

odovzdal do rúk týmto 

náborárom. Večer doma 

vyhlásil: „Syn môj uţ mám 

pre teba remeslo.“ Vytreštil 

som oči a počúval čo je to za 

remeslo. Vysvitlo, ţe to bude 

remeslo murárske. S 

nie veľkou radosťou 

a rezignovane som otcovo 

rozhodnutie prijal. Na konci 

mesiaca júla som dostal 

vyrozumenie,  ţe dňa 28. 8. 

1950, ak chcem absolvovať 

učenie za murára  

v Československých 

stavebných závodoch n. p. 

Montostav, Bláhová 33a, 

v Bratislave, mám sa 

v doobedňajších hodinách 

hlásiť spolu s rodičmi na 

podpísanie učebnej zmluvy. 

     Ráno 28.8.1950, bol to 

pondelok ak sa nemýlim, 

sme spolu s otcom nastúpili 

na  osobný vlak v Galante. 

Našou konečnou stanicou 

bola Hlavná stanica 

v Bratislave. V ten deň som 

po prvýkrát na vlastné oči 

uvidel Bratislavu, teda 

prednádraţie po príchode a poobede aj trochu viac z hlavného mesta Slovenska. Sídlo firmy 

sme nehľadali dlho, veď nebolo ďaleko od stanice. Pár oslovení okolo idúcich a za pätnásť 

minút sme boli na mieste. Bol som prekvapený, keď sme prišli na osobný referát, kde sa 

učebné zmluvy podpisovali, ţe sme tam boli lem my dvaja s otcom. Vybral som si po určitej 

konzultácii s referentom, ktorý pripravoval návrh zmluvy, ţe sa dám radšej na remeslo 

tesárske. Záujemcov na toto remeslo bolo menej a treba povedať, ţe si aj vyberali naň takých 

chlapcov, ktorí ukončili v tom čase Strednú školu, lebo veď z nej sa odchádzalo na vyššie 

stupne vzdelania. Prijímací referent sa tomu aj trochu čudoval, ţe sa hlásim do ich učilišťa. 

Mojim rodičom a nakoniec ani mne takéto myšlienky v hlave nevírili, veď sme boli štyria  

a mamka čakala ďalšie dieťa. Ţivot rodiny, ktorú ţivil poľnohospodársky robotník, v tom 

čase nebol ľahký. Rodina s takýmto príjmom určite by nebola dokázala uţiviť dieťa na 
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štúdiách. Po podpísaní učebnej zmluvy som sa s otcom rozlúčil. Mňa ešte nechali trochu 

sedieť na chodbe, moţno dvadsať minút, a potom sa ma ujal vodič osobného auta, naloţil 

moju skromnú batoţinu do kufra, a odviezol ma na učilište. 

     Učilište sa nachádzalo na stavenisku Hotela, nepamätám si aký mal názov, no viem, ţe mal 

byť postavený čiastočne aj nad tokom Dunaja. Bolo to vlastne uţ na samom kraji Bratislavy 

vedľa nedokončených objektov Dunajských veľtrhov a neďaleko od Vysokoškolského 

internátu Lanfranconi. Prišli sme tam okolo druhej hodiny, chlapci boli ešte v robote. Objekty 

internátu boli jednoduché murované stavby. Slúţili len ako dočasné objekty zariadenia 

staveniska.  Prítomný vychovávateľ ma zaviedol na izbu. Postele boli poschodové pre osem 

osôb. Štyri z nich boli voľné a tak mi povedal: 

      „Vyber si chlapče, ktorú chceš. Čakaj do večera, kým sa chlapci vrátia z roboty, potom ťa 

s niektorými zoznámim.“  

     Na to sa otočil, a bez slova odišiel. Ja, ani neviem prečo, vybral som si posteľ poschodovú, 

teda tú vrchnú. Moţno som sa bál, ţe ak budem spať na spodnej, ţe na mňa ten z vrchu 

spadne, ako hnilá hruška. Skrinky tam neboli ţiadne a tak som si svoj batoh vyhodil hore na 

posteľ, potom som sa aj sám vyteperil na ňu a sadol si s ovisnutými nohami dolu. Priznám sa, 

ţe po krátkom rozmýšľaní o mojom osude, som si aj trochu poplakal. Po chvíli som si 

poutieral slzy a ľahol som si, iba tak, ako som bol oblečený. O nejakú chvíľu som zaspal. 

     Okolo piatej hodiny prišli prvý chlapci  zo stavby hotela Devín. Medzi nimi bol aj jeden, 

uţ v učilišti udomácnený záhorák zo Suchohradu, predstavil sa mi ako Fero. Uvidiac moju 

uplakanú a smutnú tvár pozval ma aby som si išiel zahrať pingpong. Moje vedomosti o tejto 

hre boli minimálne, veď doma som viac pracoval ako sa hral a okrem toho ak sa dobre 

pamätám v dedine pingpongový stôl ani nebol. V Galante som sa zdrţoval len  počas 

vyučovania tam spoluţiaci po vyučovaní športovali viac. Mojím údelom bolo ráno odísť do 

školy, päť kilometrov peši, a po vyučovaní tú istú vzdialenosť odšliapať domov. Doma 

odloţiť knihy a zapriahnuť koňa do voza a hajde za otcom do poľa. Veľa času na učenie 

v letných mesiacoch mi neostávalo, nuţ a na športovanie uţ vôbec nič. Zahanbený, ale aspoň 

úprimný, povedal som mu, ţe ja sa pingpongovať neviem. O to viac na mňa naliehal s tým, ţe 

ma to naučí. Bol rád, ţe môţe ukázať svoje vedomosti v tejto hre. Nuţ, keď inak nedal, 

predsalen som sa išiel strápniť za hrací stôl. Od tej chvíle sme sa stali s Ferkom 

Martinkovičom priatelia na celý ţivot. Dnes, keď tieto riadky píšem, uţ je tomu 

päťdesiatosem rokov.   

     Tento deň, je dňom, od ktorého i ja pracujem s malými prestávkami, ktorými bolo štúdium 

na Stavebnej priemyslovke, základná vojenská sluţba a jedenapolročný dôchodcovský 

oddych v rokoch 2000- 2001, vo svojej profesii aţ po dnes. 

     Na záver môjho nástupu do učenia  musím ešte podotknúť, ţe podpisovateľ zmluvy za 

podnik bol staviteľ Jozef Pavelka. Po rokoch som sa stal jeho kolegom a jeho sekretárka pani 

Terézia Nechybová mojou susedov v druţstevnom dome, na Moldavskej ulici, na sídlisku 

Štrkovec. V ţivote človeka sa prihodia mnohé nepredpokladané udalosti a náhody. 

 

 

Charakter učilišťa a vyučovania 
 

     Učebné obdobie bolo dvojročné. Kaţdý druhý týţdeň sme chodili do učňovskej školy, 

ktorá bola umiestnená v budove Evanjelickej cirkvi na Palisádach. Riaditeľom Učňovskej 

školy bol staviteľ L. Molnár. Triedna učiteľka sa volala  Zelenková, krstné meno si 

nepamätám. S touto učiteľkou, po odchode z učňovky, som sa v mojej praxi viac nikdy 

nestretol, hoci v čase, keď mi bola triednou učiteľkou, mala okolo dvadsať alebo dvadsaťpäť 

rokov. 



 13 

    Učebný rok som skončil s vyznamenaním. Takýto úspech som dosiahol snáď preto, lebo do 

učebného pomeru nastúpili aj chlapci ktorí horko ťaţko dokončili základnú školu.  

    V roku 1948 sa konali voľby, vyhrala ich komunistická strana. Začal sa formovať nový 

spoločenský systém – ľudovodemokratický. V tomto systéme okrem iných základných 

postulátov vyzdvihoval sa emancipačný proces ţien. Na margo toho sa v našom učilišti zjavila 

aj dievčina - murárka. Táto anomália však trvala pár mesiacov. Dievča nevydrţalo ťaţkú 

prácu a po pár mesiacoch z učenia odišlo. Tento príklad je charakteristický preto, ţe ak sa 

akákoľvek myšlienka preţenie do krajnosti, stane sa smiešnou, trápnou a tak ako vznikla aj 

zaniká. 

     Výbava učňa v tých časoch bola nasledovná: Ošatenie – dve súpravy spodného prádla na 

leto a  na zimu, ponoţky po dva pári na leto a zimu, čierny zimník, tepláková súprava,  

pracovný odev - klasické montérky. Obuv – poskytovala sa len pracovná,  gumové čiţmy. 

Ako jedálenský príbor poslúţila  hliníková lyţica. Z hygienických potrieb to boli dva uteráky 

a mydlo. 

     Stravovanie bolo poskytované na réţiu podniku. Strava pozostávala z raňajok, desiatej, 

obeda a večere. Olovrant sa nepodával. Strava sa poskytovala nepretrţite, a to tak 

v pracovných dňoch ako aj v dňoch pracovného pokoja i vo sviatok. Pre chlapcov, ktorí 

z rôznych dôvodov ostali bez rodičov, bolo učňovské stredisko aj domovom. Na raňajky sa 

podávala čierna káva – melta a chleba. Obedy boli rôzne zodpovedali obvyklým beţným 

jedlám. Na desiatu sa podávalo chleba s marmeládou. Toto jedlo bolo pre mňa veľmi 

nepríjemným, kaţdé sústo som veľmi ťaţko preţieral, pretoţe som bol naučený na domáci 

slivkový lekvár. Večere boli tieţ obvyklé jedlá. V nedeľu sa občas na raňajky podávalo 

i maslo a biela káva. 

     Hygiena zodpovedala beţným stavebným podmienkam. Na umývanie ráno a večer bola 

voda studená v spoločných umyvárňach. Koncom týţdňa bola pripravovaná voda teplá. Kto 

však zaváhal často sa sprchoval uţ s vodou vlaţnou, alebo aj studenou Za záchody slúţili na 

stavbách i v učilišti obyčajné drevené latríny. Ubytovne sa vykurovali tuhým palivom, často 

len stavebným rezivom, ktoré uţ nebolo na debnenie pouţiteľné. Tepla sme si veľa neuţili. 

Cez deň nám upratovačka zakúrila a len po príchode zo stavieb teda z pracoviska často, ako 

mladí pochabí chlapci, sme na priloţenie zabudli a tak ráno sme vstávali z postelí do desať a 

niekedy do dvanásť stupňovej teploty. Pravdaţe o to rýchlejšie sme sa potom obliekali 

a zabudli aj na  umývanie. Domov sme chodievali raz za dva týţdne takţe spodné prádlo nám 

mamky doma vyprali a tí ktorí nemali kam ísť odovzdávali svoje veci do centrálnej práčovne. 

Ak svoje prádlo nemali označené často dochádzalo k zvadám. Na ošetrovanie pracovnej 

obuvy sme dostávali na izbu čierny krém – box, pravdaţe aj s kefou. Športovanie nám veľmi 

nevoňalo,  komu by aj, veď sme si cez deň na stavbách zašportovali dostatočne. No v nedeľu 

sme predsalen hrávali futbal a  pingpong. Starší, ktorí mali uţ okolo osemnásť rokov, hrávali 

väčšinou karty. 

     O výchovu mimo pracoviska sa starali riaditeľ a vychovávatelia. Prvou riaditeľkou učilišťa 

bola uţ spomínaná pani Kneţová, ţiaľ uţ si nepamätám jej krstné meno. Druhým riaditeľom 

bol  Jozef Gergel.  

     Na čítanie sme mali malú kniţnicu s knihami s tematikou preberanou z ideológie 

Sovietskeho zväzu a knihy našich slovenských autorov, hlavne z klasiky. Ja osobne som si 

prečítal tieto knihy: Zoja Kosmodemjanskaja, hrdinka z druhej svetovej vojny. Od Michaila 

Šolochova knihu Tichý Don, s tematikou z prvej svetovej vojny a z obdobia revolučných 

rokov v Rusku.  

     Okrem toho sme mali aj krúţky kde sme sa zoznamovali s ideológiou komunistickej 

spoločnosti. Na tieto krúţky chodilo málo chlapcov, v našom veku sme tomu málo rozumeli 

a tak, ak sa dalo, uliali sme sa.  
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     Z času na čas nám kupovali lístky na divadelné predstavenia do Národného divadla. My 

sme sa však nemali do čoho obliecť a tak sme do divadla išli často v teplákoch a gumákoch,  

lebo toto oblečenie a obutie bolo naše najčistejšie. Tomuto oblečeniu sme hovorili: „Tepláky, 

gumáky a chlapec ako šroub.“ Často sme sa stávali so strany kultivovanejších návštevníkov 

divadla terčom posmechu. Preto sme radšej chodili do kina. V kine sme sa stratili v dave 

pracujúceho človeka bez uštipačných poznámok.  

     Vychovávanie v tom čase dosť trpelo určitým stupňom primitivizmu, veď ani tí ktorí nás 

mali vychovávať, nevedeli ako to majú robiť. Nuţ ale predsalen sa na nás, dedinských 

chlapcov v nových podmienkach, aká taká kultivovanosť začala lepiť, aj keď často 

podvedome. 

    Z dočasného ubytovania teda z areálu Dunajských veľtrhov sme sa koncom februára 1951 

sťahovali do nových priestorov. Prešli sme na druhý okraj Bratislavy  na Uhrovú ulicu na 

Kramároch. Opäť to však boli len baraky, tentoraz drevené, tieţ slúţiace ako zariadenie 

staveniska na výstavbu „Klinického mesta“ na ľavej strane  Praţskej cesty kde začínal vjazd 

do ţelezničného tunela. Toto sídlisko tam stojí doteraz. Tu si uţ učilište zriadilo kanceláriu 

pre riaditeľa a majstrov odborného výcviku ako aj pre vychovávateľov. Jedáleň  bola 

vzdialená asi päťsto metrov od internátu – ubytovni. Bol to starší dom, ktorý sme  vlastne my 

učni zrekonštruovali na kuchyňu a jedáleň. Nepáčilo sa nám to, lebo v nečase to bola dosť 

nepríjemná cesta na stravovanie. 

    Odborné vyučovanie sa realizovalo na stavbách nachádzajúcich sa po celom meste.  Mali 

sme piatich majstrov. Traja boli presídlenci, Slováci z Maďarska z mesta Békéscsaba – Čaba 

ako sme ju my v Maďarsku volali, lebo aj ja  ako som uţ spomínal, presídlenec. Čabänia sa 

volali; Matej Kovan – tesár, Michal Korčok – murár, Štefan Gálik – murár. Štvrtý bol 

záhorák, tuším z Gbelov, meno som mu  ţiaľ zabudol. Piaty bol nevysídlený Nemec, 

antifašista z Petrţalky, volal sa Knolmeier – tesár, a tesárom bol naozaj dobrým.  

     Nuţ a teraz vám porozprávam ako som sa stal z tesárskeho učňa, učeň murársky. Po 

nastúpení do učilišťa v prvom týţdni sme my tesári chodili robiť na stavenisko - Klinické 

mesto. Lenţe ako to pri  začiatkoch učenia býva, nič nevediaci učni, museli sme starým 

majstrom vláčiť po rampách drevené prvky krovu na strechu – na tretie poschodie. V tých 

časoch ešte neboli ţeriavy, preto po rampách. Pri nosení nám drevené trámy riadne dotlačili 

ramená, teda aspoň mne. Po niekoľkých dňoch som od bolesti nevedel spávať. To ma veľmi 

hnevalo.  Raz ráno, keď sme znova mali nastúpiť na nosenie trámov, som vyhlásil majstrovi 

Kovanovi, ţe ja sa tesárskemu remeslu učiť nebudem. Majster ma v dobrom presviedčal: 

„Miško, veď tesár na stavbe je pánom, robí v pou cipeľiach a ňije zafúľaní ako murár od 

malteru, hneď z roboty môţe ísť za frajerkou.“ Ja som však kategoricky vyhlásil, ţe tesárom 

nebudem, radšej sa vrátim k rodičom, a odídem z učilišťa. Moje ţelanie majster splnil 

a doniesol mi Učebnú zmluvu opravenú. V bode 13. Učebný odbor: je perom, so zeleným 

atramentom, škrtnuté slovo – tesársky a napísané slovo -  murár. (Pozri obrázok  Učebnej 

zmluvy.) 

     V prvom učebnom roku som prešiel  a robil na týchto stavbách: Po veľkom daţdi čistili 

sme výkopy základových pásov od blata na stavbe Hotela Devín a na Geologickom ústave 

Dionýza Šťúra na Patrónke. Na uţ spomínanom sídlisku Klinické mesto som  bol chvíľu 

tesárom. Stavbyvedúcimi tu boli stavitelia  Anton Hrdlička a Jozef Petrikovič. Staviteľ 

Petrikovič sa o pätnásť rokov stal mojimi kolegom. Pracoval na podnikovom riaditeľstve vo 

funkcii vedúceho Odboru technickej kontroly. Bol dobrým recitátorom básní Ľuda Ondrejova, 

keď sa dostal trochu do nálady pri nejakom posedení keď sa potúţil alkoholom, recitovanie si 

neodpustil.   Na Suvorovovom internáte – teraz budova Malej scény na 6. poschodí, muroval 

som výplňové murivo do ţelezobetónového skeletu. Na tejto stavbe som si presekol pri polení 

tehly pod palcom ľavú ruku, dosť škaredo. Ranu mi ošetroval staviteľ Ján Blaţek. Skoro po 

dvadsiatich rokoch som pracoval vo funkcii riaditeľa závodu a Ján Blaţek tam pôsobil ako 
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stavbyvedúci.  V zimných mesiacoch sme pracovali na budove Stavebnej fakulty, sekali ryhy 

pre hrubú montáţ elektroinštalácie a na niektorých podlaţiach sme tieto ryhy po montáţi 

zahadzovali maltou pred omietkami.  

     Medzitým sme ako roztopašný mladí chlapci vyvádzali aj pestvá. Ja som raz omietal ryhu v 

strope z dvojitého rebríka. Pred zahodením ryhy som presekol elektrotrubku kladivom 

a vsúval som do nej kúsok drevenej triesky. Takýto zásah pri vťahovaní vodičov do trubiek 

vyvolával problémy montérom, museli dosť dlho hľadať miesto kde sa im vťahovacia pruţina 

zastavila. Z tohto sme mávali vţdy radosť. Mňa však pri tomto pestve prichytil stavbyvedúci 

staviteľ Jozef Novák. Od jedu ma skoro striasol z rebríka s patričným nadávaním do lotrov 

a podobne. Po desiatich rokoch sme boli kolegovia, keď som pracoval na podnikovom 

riaditeľstve uţ ako technik. On na to samozrejme zabudol, ale aj na mňa, no ja nie. Ja som sa 

však kajúcne priznal k tomuto lotrovstvu. Moje priznanie sa skončilo z jeho strany iba 

s poznámkou: „Hochu, hochu vidíš aký je ten ţivot? Samé překvapení.“ Bol totiţ Čechom 

a tak sa jeho slovenčina podobala skôr na českoslovečinu.   

     V jednom jesennom dni sme murovali s priateľom štítovú stenu na Sídlisku 112 bytov 

Kulíškova  v lokalite pri bývalom Bitúnku na Miletičovej ulici, teraz je tento areál Bitúnku 

Centrálnym trhoviskom. Majster nám zdôrazňoval ráno, pri začatí práce, aby sme pomíňali aj 

tehly polámané, ţe veď stena nemá obloky a tak sa táto zlomková tehla môţe smelo pouţiť. 

My, ako učni sme tento príkaz  doslova a do písmena  splnili, pozbierali sme všetky polovičky 

a hajde s nimi do múru. Keď sme vymurovali prvú výšku, teda asi stodvadsať centimetrov 

vysoký múr, išli sme si hľadať prvky na lešenie, drevené kozy a fošne. Kým sme sa vrátili  

stena   sa podobala na brucho  ropuchy, lebo my sme murovali vlastne tri pätnásťcentimetrové 

priečky vedľa seba a nie štyridsaťpäťcentimetrovú stenu. Priečne nepreviazaná stena sa nám 

zdula a majster nás riadne vyhrešil  a rozkázal múr rozobrať. Začiatkom leta sme začali 

pracovať na učňovskom sídlisku, ktoré malo názov „Dvanásť rodinných domov SNB “(Sboru 

národnej bezpečnosti), na začiatku Karlovej vsi. Tieto domi stoja dodnes. Tu som muroval 

prvýkrát stenu na hlinenú maltu. Boli to objekty zariadenia staveniska. Kto bol stavbyvedúci 

to som uţ zabudol. Ani meno majstra si nepamätám. Viem iba toľko, ţe bol petrţalský 

Nemec. Pravý Prešporák, hovoril tromi jazykmi, zle slovenky a maďarsky a zrejme dobre 

nemecky. Vţdy keď sme niečo urobili zle alebo ako učni sme sa pomýlili, takto nás hrešil: 

„Čo z vás bude? Maltrmochri.“ To slovo bude vyslovoval tvrdo. Často sme sa, keď nás 

nevidel, alebo bol od nás v dostatočnej vzdialenosti, z jeho výslovnosti vysmievali 

a opakovali po ňom jeho čudné slová. Na týchto objektoch nás učili murovať do Tencerovho 

rámu. Bol to zlepšovací návrh jedného robotníka, murára, ktorý sa ním preslávil, lebo sa 

dostal aj do učebníc. Tento rám bol zostavený z oceľových stojok do ktorých sa osadzovali 

vodorovné bočnice.  Na bočniciach bola navarená pásovina vymedzujúca hrúbku a hĺbku 

vodorovnej škáry. Po vodorovných bočniciach sa posúvala oceľová krabica  - nádoba na 

rozprestieranie malty. Tento zlepšovací návrh sa dlho neudrţal, lebo jeho oceľové prvky sa 

pri demontáţi, alebo prevoze a vôbec pri manipulácii s nimi pokrivili a neboli ďalej 

pouţiteľné. Na tomto malom sídlisku sme absolvovali celý technologický cyklus výstavby 

stavebného objektu. Tento systém výučby nám dal do ţivota veľa vedomostí. 

     V jarných mesiacoch v 1951 roku vypukla v učilišti epidémia týfusu. Dvadsať chlapcov 

museli hospitalizovať. Po mesiaci sa niektorý vrátili z nemocnice bez vlasov. Počas tejto 

choroby sme všetci pracovali na jednom mieste, aby sme chorobu neroznášali, a to na 

nedokončených prácach druhého pavilónu Dunajských veľtrhov, dnes je to hala Parku  

kultúry. Podbíjali sme strop heraklitovými doskami.  

     Na staveniská z internátu sme chodili vţdy peši. Tieto trasy merali od jedného kilometra 

po päť. Chodili sme v dvojstupe, spolu s majstrom. Pracovná doba sa vţdy dodrţovala. Ráno 

nás zobúdzali tak aby sme na siedmu hodinu boli uţ na stavbe v pracovnej pohotovosti. 
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Najdlhšou trasou bola cesta po Mlynskej doline na stavbu „Dvanásť rodinných domov SNB“ 

v Karlovej vsi. 

     V júny 1951 roku som mal v sadre nohu po príhode s poškodeným meniskom. Povaľoval 

som sa na internáte. Niektorí chlapci robili prijímacie pohovory na Majstrovskú školu, iní na 

Stavebnú priemyslovku. Majstrovská škola trvala dva roky a priemyslovka štyri. Boli to 

hlavne tí ktorí mali úspešne dokončenú Strednú školu. Medzi takých som patril aj ja. No ja 

som sa na ďalšie štúdium nehlásil. Môj priateľ Ferko Martinkovič spolu s riaditeľom 

Gergeľom ma práve v čase keď som maródoval, vytrvalo presviedčali, aby som sa prihlásil na 

priemyslovku. Bol som dosť nerozhodný, lebo som doma rodičom takúto moţnosť 

nespomínal. No nakoniec ma presvedčili. Prijímacie skúšky som úspešne urobil. Po nich  ma  

čakala dosť ťaţká úloha  ako presvedčiť rodičov o mojom cieli, ţe chcem študovať.  

     V druhom septembrovom týţdni mi odstránili sadrový obväz. Ihneď som cestoval domov. 

K otázke môjho štúdia som sa dostal aţ v nedeľu po obede, keď zavládla poobedňajšia 

pohoda. Z vačku kabáta som vytiahol oznámenie, ţe som prijatý na školu. Zhlboka som sa 

nadýchol a oslovil oboch rodičov: „Rodičia moji, ja som sa prihlásil na priemyslovú školu 

stavebnú. Prijímacie skúšky som urobil. Pre nedostatok miesta v Bratislave by som mal 

nastúpiť do školy  na Morave v Prostějove.“ Mamka zareagovala ako prvá: „Čo to táraš, syn 

môj, veď apovka   horko ťaţko zarobí na obţivu rodiny, tvrdo čakáme kým začneš zarábať, 

aby si mu aj ty pomohol. Vidíš, čakáme ďalšie dieťa, bude vás uţ päť, čo len s nami bude, 

zabedákala. Nikam ty, syn môj, nepôjdeš!“  

      Otec sa zamyslel, vzal si do ruky oznámenie o prijatí do školy, pozrel sa na mňa 

a povedal: „Syn môj, väčšiu radosť si mi ani urobiť nemohol, aj keď by som si ruky po lakte 

zodral, do tej školy pôjdeš.“  

     Matka urazená prehlásila: „No, veď si mi ty, otec, dal pred týmito deťmi.“  

     Otec sa ospravedlnil, ale aj tak kategoricky trval na svojom a vyhlásil:  „Miško, do tej 

školy pôjde, a keď som to povedal, tak to tak aj bude, iba mu ty mama priprav veci do kufra, 

veľa času nemáš, lebo o dve hodiny mu ide autobus do Galanty, aby chytil  vlak do 

Bratislavy.“  

     Takto som vystúpil na prvý štebeľ mojej kariéry v stavebníctve. 

 

Hotel Devín                                                            

 

 

 

 

 

 

Sídlisko 112 bytov 

Kulíškova 
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Geologický ústav Dionýza Štúra 

Stará budova Stavebnej fakulty Slovenskej 

technickej univerzity  

 

 

 

 

 

 

 

Divadlo Malá scéna                                                   

12 rodinných domov Zboru NB 

 

 

 

 

 

12 rodinných domkov SNB 

 

 

 

 

                                           )                      PKO - druhá hala 
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Štúdium na Priemyselnej škole stavebnej 

v Prostějově 
 

     S mesačným meškaním som pricestoval do Prostějova. Prišiel som v podvečer. Chvíľu mi 

trvalo kým som sa dostal z nádraţia na Olomouckú ulicu,  kde bola budova 

Poľnohospodárskej školy, ktorá v tom čase slúţila ako internát. Pred budovou bol malý parčík 

okolo neho pobehovali dvaja chlapci z Bratislavy. Jeden bol Ferko Martinkovič a druhy Paľko 

Matkovčík  z učilišťa  n. p. Priemstav Bratislava - Krajový závod Bratislava, Ferko, celý 

udychčaný, keď ma zbadal zakričal: „Paľo, uţ ho mám! Prišiel.“ Potom dobehol ku mne, 

hneď mi bral kufor a vyhlásil: „Kde si sa túlal, Mišo? Veď sme ťa čakali na nádraţí a teba 

nikde.“ V tom dobehol aj Paľo. Predstavil sa, lebo  s ním som sa v Bratislave nepoznal: „Ja 

som Paľo Matkovčík, ale poďme na internát, lebo o chvíľu sa vychovávateľ poberie domov 

a kto ti dá potom obliečky na posteľ.“ Takto v trojici sme sa vybrali ku vchodu do internátu, 

ktorý bol vzdialený asi sto metrov, vlastne k budove  školy. Bola to  Poľnohospodárska škola  

na Olomouckej ulici. Spávali sme v učebniach na poschodových posteliach. V kaţdej triede 

nás bolo tridsať. Slovákov bolo štyridsaťdva. 

    (Z ubytovania na Poľnohospodárskej škole nás preloţili na Strojnícku priemyslovku do 

telocvične. Definitívne nás nakoniec ubytovali v Toulovej vile na okraji mesta, postavenej pri 

potoku Hloučela. Dievčence bývali v Neherovej vile, ktorá stála naproti. Obidve vili štát 

vyvlastnil veľkoobchodníkom. Jeden bol predajcom kobercov a druhý predával odev.)    

     Na druhý deň som sa hlásil na sekretariáte riaditeľa školy. Riaditeľ sa volal ing. Jozef 

Černík a učil češtinu. Keď som mu odovzdal doklady, pozrel sa na mňa a povedal: „No, co s 

tebou hochu? Přišel jsi dosť pozdě, uţ jsme s tebou nepočítali. Kam já tě jenom dám, do které 

třídy? Máš tady  přítele, nebo známího?“ Skoro som mu do reči skočil, aby som voľačo 

nezmeškal. „Mám súdruh riaditeľ. Martinkovič je z toho učilišťa ako ja.“ Riaditeľ si ma ešte 

raz poobzeral,  zdvihol sa od písacieho stola, chytil ma za plece: „No pojď chohu, já tě zavedu 

do třídy 1Sa, předtím tě ale paní sekretářka zapíše do seznamu třídy.“ Po tomto akte som sa 

dostal do poslednej lavici v triede, lebo uţ boli všetky ostatné obsadené. Za pomoci priateľov 

som si postupne obstaral učebné pomôcky. Nebolo ich veľa, pokúpili sme len to 

najpotrebnejšie, veď som ani peňazí nemal na všetko, čo bolo  treba na  predmety ktoré sa 

na škole vyučovali.  

     Uvedomujúc si, ţe som rodičom, hlavne otcovi zaviazaný za moţnosť získať vyšší stupeň 

vzdelania, učil som sa veľmi poctivo. Pravdaţe problémom bol trochu jazyk. Ja som ho síce 

zo Slovákov ovládal hádam najlepšie. Nebol mi aţ taký cudzí. Veď som bol evanjelik 

a evanjelici pouţívali ako liturgický jazyk češtinu – Bibliu i Tranoscius (spevník)  písané 

v reči „Kralickej biblie“. Vyslovovať písmená s interpunkčným znamienkom - „ ˇ „ nad 

písmenom  „e“ a „r“ mi robilo dosť veľké problémy.  Pravopis mi však robil väčšie.  Bol som 

nedoukom jazyka maďarského i nedoukom jazyka slovenského. Základnou školou mi bola 

škola v Maďarsku. Tri roky škola na Slovensku ak nerátam jeden ročník učňovskej školy kde 

sme sa jazyk neučili. Ak by niekto rátal prečo tri roky na Slovensku, keď som po dvoch 

rokoch v Maďarsku chodil ešte tri na Slovenku, nuţ to preto, lebo som tretí ročník Strednej 

školy v Galante opakoval. Prepadol som z rysovania. Paradoxy sú soľou ţivota. Nakoniec 

som sa stal stavebným inţinierom, kde som sa narysoval viac ako dosť.  Moje opakovanie 

ročníka nebolo spôsobené preto, ţe som nevedel rysovať, ale preto, lebo  som na rysovací 

papier nemal peniaze. Rysoval som na druhú stranu výkresov, na tú ktorá bola hladšia,  a túto 

prácu mi  pán učiteľ Mihálik  neuznal, jednoducho povaţoval túto prácu za neexitujúcu. 

Snaha cez prázdniny dorobiť rysy, mi nevyšila, lebo som bol denne v robote. Celé prázdniny 

som pracoval u uţ spomínaného  Slováka z Juhoslávie, gazdu Surového.  
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     Mojou vstupnou epizódou do českého jazyka bola prvá hodina Češtiny práve s učiteľom 

a riaditeľom Ing. J. Černíkom. Tento ma na začiatku hodiny vyvolal a kázal mi čítať, hocičo 

načo natrafím v čítanke, keď ju otvorím. Po prečítaní asi jedného odstavca ma zastavil: 

„Michale, dost! Kde jsi se tak dobře naučil číst po česky?“ Ja som len mrdol plecom 

a odpovedal: „Doma, v rodisku, teda v Maďarsku. V tejto reči sme sa učili náboţenstvo.“ 

Riaditeľ prekvapene zareagoval: „No jo, tak ty jseš evangelik, luterán, teď mi je to jasné.“  

     S prospechom na konci roka som bol nadmieru spokojný, mal som  z desiatich predmetov 

dve trojky. Aj keď ma v ďalších ročníkoch predsalen trojky z času na čas prenasledovali aj  

tak som  vţdy priemer dotiahol na úroveň pod index 1.5, čo mi vţdy prinieslo tzv. 

„prospechové“ niekedy 150 Kčs, inokedy 200 Kčs mesačne. Pomáhalo mi to  ale i rodičom 

lebo mi nemuseli posielať tzv. vreckové.  

     Prostějovská  Stredná škola stavebná bola zriadená z pôvodnej Majstrovskej školy so 

sídlom v Přerově. Budova školy stála na Wolkorovom námestí, bolo to vlastne na okraji 

hlavného radničného námestia. Na námestí pred Radnicou stála v nadţivotnej veľkosti socha 

prvého prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka. V máji v roku 1952 túto sochu  

v noci milícia a policajti demontovali a odpratali z podstavca. To preto, ţe bol symbolom 

burţoáznej republiky. Ráno, keď sa rozvidnelo, ľudia sa začali schádzať na námestí a hlasno 

pokrikovali a protestovali. K nim sa pridali aj niektorí študenti. Najaktívnejší boli ţiaci 

gymnázia. Posledný ročník gymnázia celý manifestačne protestoval  pred prázdnym 

podstavcom. Radniční páni povolali na likvidáciu manifestácie policajtov a príslušníkov 

ľudovej milície. Títo obkolesili námestie a všetkých ktorí nezutekali pochytali 

a identifikovali. Výsledok na seba nedal dlho čakať. Verdikt radnice a politických orgánov 

bol: Nepripustiť posledný ročník gymnázia k maturitným skúškam ako celok, z niektorých 

ďalších škôl pár študentov zo škôl povyhadzovať. Z našej školy to boli ţiaci z triedy 2Sb. Boli 

to študenti okolo 20 roční, ktorí prešli z majstrovsky do novozriadenej strednej školy. 

Samozrejme, ţe aj riaditeľa Černíka odvolali z funkcie. Z nás Slovákov sa do incidentu nikto 

nezamiešal.  

     Všetci učitelia okrem jazykárov boli praktici bez osobitného pedagogického vzdelania. 

Kniţky sme nemali, aţ na predmet -  Staviteľstvo. Aj tieto knihy však boli iba odborné 

publikácie a nie učebnice. Takţe zo všetkých predmetov sme si učivo museli písať do zošitov 

a takto sa potom učiť. Metodika vyučovania bola poplatná „prakticizmu“. Učitelia sa nám 

venovali priam otcovsky. Niektorí nás učili  aj na internáte po skončení vyučovacích hodín. 

Najhoršie to mali s Dejepisom, lebo aj tento predmet sme mali vo vyučovacích osnovách. 

Zmenený reţim si ţiadal jeho prispôsobenie k štátnej ideológii. No, ja si myslím, ţe  dejepisár 

si s týmto problémom hlavu nelámal. Naučil nás chronológiu dejín Českého národa bez 

politického či ideologického hodnotenia. Za najlepšieho učiteľa povaţujem pána stav. 

Františka Holého, bol to učiteľ s ľudskou náturou a dobrý odborník.  

     Dobrým odborníkom, ale bez ľudských vlastností, bol Ing. J. Spurný. Vyučoval predmet, 

Statiku a betónové konštrukcie. Málokedy skúšal pri tabuli. Kaţdý štvrťrok sme písali 

písomku. Priebeh  písomky bol nasledovný: Po vstupe do triedy, posadil sa pán učiteľ za 

katedru -  písací stôl, zapísal neprítomných. Na túto operáciu si poţičal pero, lebo ani to 

nenosil so sebou, takto: „Půjčte mi nějaký to péro!“ Po zápise sa postavila pozrel sa do triedy. 

Vrátil dotyčnému pero a vyhlásil: „Dnes si napíšeme písemku, připravte si pero,  papír 

a logaritmické pravítko.“ 

 
Logaritmické pravítko. 

Vážený čitateľ písal sa rok 1951. 
 

       V triede nastal šuchot a nervozita. Potom pristúpil k tabuli a rozdelil ju zvislou čiarou na 

dve polovice. Prvú polovicu označil písmenom „A“, druhú písmenom „B“. Potom zadal 
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otázku alebo nákres tvaru nosníka ak sa jednalo o statiku s údajmi o zaťaţení. Ešte sme stále 

nevedeli  

ktorá rada bude patriť pod „A“ alebo pod 

„B“. Nakoniec ukázal a povedal: “Vy jste 

řada „A“ a vy řada „B“. Můţete pracovat!“  

Desať minút pred zvonením kázal písomky 

pozbierať. Na stole ich roztriedil na päť 

kôpok. Prečítal mená na prvej kôpke. Boli 

tam povedzme piati: „Máte to za jedna“, 

ďalšia kôpka za dve a tak aţ po tých ktorí to 

mali na päťku. Ak sa niektorý ozval: „Pane 

profesore, já mám postup správny, udělal 

jsem chybu jenom v násobení.“  A pán 

profesor nato: „Já vím hochu, já to vím, 

jenomţe konstrukce by spadla a tak se 

připrav na ústni zkoušku.“ Na najbliţšej 

hodine všetkých pri tabuli vyskúšal 

a hodnotenie za príslušný štvrťrok uzatvoril. 

Ţiadne reptanie nepomohlo. Priznám sa, ţe 

som na ústnej skúške u profesora Spurného 

nikdy nebol a mám taký dojem, ţe môj hlas 

po prvýkrát počul  aţ na maturitnej skúške. 

Ostatní profesori sa chovali zauţívaným 

spôsobom, raz skúšali ústne, raz pouţili 

formu písomky. Niektorí Slováci sa učili 

jazyk slovenský no ja som si vybral jazyk 

český. Samozrejme čeština mi tak ako aj 

slovenčina išla dosť zle. Literatúru som 

ovládal, ale pravopis ten bol mojim tŕňom 

v päte. V maturitnom ročníku nás češtinu učil 

profesor  Fr. Tomášek. Po maturitnej 

písomke prišiel pred odovzdávaním slohovej 

práce za mnou a povedal mi: „Michale dej mi 

tvé pero, abych  ti mohl aspoň natolik 

pomoct, abys neměl problémy při maturitní 

zkoušce.“ Som presvedčený, ţe v mojej 

maturitnej slohovej práci určite našiel hrubú 

pravopisnú chybu a tá by ma bola poriadne 

rozkývala pred maturitnou komisiou, alebo 

by som bol musel písomku opakovať. 

Opakovať, ale aţ po prázdninách. 

     Moja pravá noha sa ani na priemyslovke 

nezlepšila, lepšie povedané meniskus pravého 

kolena ma aj tu na telocviku riadne trápil. Po 

porade s telocvikárom som sa dal 

v Olomouckej  fakultnej nemocnici operovať. 

Bolo to v 1953 roku. Do konca štúdií som bol 

od telocviku oslobodený. Operácia menisku 

nebola v tom čase obvyklou. Operoval ma 

prof. Paulík. Toto priezvisko ma       
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v myšlienkach zanieslo do môjho rodiska Slovenského Komlóša -  Tótkomlósa. Náš dom stál 

totiţ na Paulíkovom dvore. A náš sused, „báči“ Ďuro Paulík, boli v dedine zvonárom. Takţe 

som sa stretol s profesorom  a zvonárom Paulíkom, ktorí ţili od seba šesťsto kilometrov 

ďaleko, a nič o sebe nevedeli. Zvláštny paradox ţivota, ako sa rod Paulíkov po Rakúsko- 

uhorskej monarchii roztratil. Jeden Moravák a druhý Dolnozemský Slovák. Moji spoluţiaci sa 

často z názvu môjho rodiska vysmievali, bol som iba sám, Dolnozemský Slovák,  medzi 

Slovákmi na škole, a im Moravákom som sa zdal, ako keby som bol prišiel z inej planéty. 

Prischla mi aj prezývka „ Mišo Komlóš.“ 

     Z celkového počtu štyridsaťdva Slovákov skončilo štúdium pätnásť. Z toho boli dve 

dievčatá. Z Predmiera, Viera Bachurková a neviem odkiaľ Milka Papayová.  

     Škola mala tieto špecializácie: Pozemné staviteľstvo, zvané „S“ smer, Kovové konštrukcie, 

„K“ smer, Drevostavby, smer „D“. Najviac nás študovalo „S“ smer. Preto boli zriadené dve 

triedy. Trieda A a B.     

     Štúdium, na Priemyselnej škole stavebnej v Prostějově, odbor: Občanské a průmyslové 

stavby, ako znel všeobecný názov náplne školy, som úspešne dokončil.  Dňa 24. mája 1955 

som uţ drţal v ruke „Vysvědčení o maturitní zkoušce.“  

 

 

Maturitné tablo. V pravom dolnom rohu je autor 

 

 

     Všetky prázdninové mesiace som pracoval na stavbách. V prvom ročníku som pracoval na 

stavbe maštalí  v kajalskom JRD (Jednotnom roľníckom druţstve). V druhom ročníku spolu 

s priateľom Ferkom Martinkovičom na stavbe Sídlisko Krasňany v Bratislave Rači. Bolo to 
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na objekte základnej školy, kde stavbyvedúcim bol staviteľ Kučera, Čech. Okrem školy 

realizovali sa na tomto sídlisku aj bytové domy.  

     Stavbyvedúcimi tam boli 

stavitelia, Jozef Gavorník 

a Štefan Srna. O pár rokov 

neskoršie sa títo páni stali 

mojimi nielen kolegami ale aj 

priateľmi a Jozef Gavorník aj 

podriadeným.  

     Pred skončením tretieho 

ročníka nám riaditeľ, „Ing. c.“ 

Jozef Sém,  „dohodil“ prácu 

v Uničove na Strojníckom 

učilišti. Táto práca spočívala vo 

vybúraní priečky a zaomietaní 

miest po nej na nosných stenách 

a strope. S vysvedčením v ruke 

odcestovali sme do Uničova, 

našli školu, ubytoval nás školník 

v jednom kabinete na 

vojenských rozkladacích 

posteliach. Ráno nám riaditeľ 

učilišťa ukázal miestnosť 

a dotyčnú priečku ktorú sme 

mali búrať. Potom nás nechal 

samých. Chodili sme okolo tej 

steny všetci štyria a mudrovali 

ako sa dať do roboty. Robota sa 

nám nepáčila aj sme sa jej 

trochu báli. Pri tom mudrovaní 

jeden z nás poloţil otázku, či tá 

priečka nenesie strop. Táto 

otázka nás posunula do polohy vzdať sa roboty. A tak bez ohlásenia sa u riaditeľa sme opustili 

budovu a odišli do Moravskej Třebovej kde sme mali tieţ dohodnutú brigádu na Traktorovej 

stanici. Túto prácu nám dohodla tieţ škola. Bolo nás šesť; dvaja Česi a štyria Slováci. Pepek 

Rada z Přerova, Jozef Pospíšil uţ neviem z akej dediny, Ferko Martinkovič zo Suchohradu, 

Tonko Slaninák, prezývaný, Škrabák z Čadce - Husáriku, Rudo Pytliak z Turzovky a ja. Na 

stavbu sme prišli aţ vo večerných hodinách. Ubytovali nás v jednom starom rodinnom dome. 

Bol to asi konfiškát po vysídlených Nemcoch. Dom bol v dezolátnom stave. Čo sa dalo všetko 

bolo vykradnuté, omietky poškodené, murovaný keramický šporák rozbitý, namiesto 

záchodovej misy iba diera, demontované asi drevené obloţenie schodov. Jednoducho, mysleli 

sme si, ţe sme v chalupe, kde predtým bosorka bývala. Najhoršie však bolo, ţe sme boli 

hladný a do úst sme nemali ani odrobinku, ba nemali sme ani haliera. Dvaja Moraváci odišli 

domov. Ţobrať nebolo kde, kradnúť sme sa báli a tak  sme si hladní políhali. Ráno, ešte 

hladnejší sme rozmýšľali, čo urobiť. Dvaja horali, Tóno a Rudo, navrhli aby sme išli do 

blízkeho lesíka nazbierať aspoň hríby. Bolo rozhodnuté, hlad nás hnal. Na kraji lesa sme sa 

ako bratia z rozprávky rozišli na všetky svetové strany stým, ţe sa o dve hodiny stretneme 

s patričným úlovkom ktorý pôjdeme uvariť, keďţe sme ani trochu masti nemali. Po dvoch 

hodinách sme sa stretli. Ja som mal košeľu na pupku natiahnutú a plnú s úlovkom. Ostatní, len 

kde tu, v hrsti niesli pár  hríbov. Začudovane sa ich pýtam: „A kde sú hríby? Pozrite koľko 
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som nazbieral ja.“ Na to mi Tóno povie: „Ukáţ, čo si to nazbieral?“ Začal ich triediť na dve 

hromady: „Pozri, toto sú hríby jedlé a toto otravné. 

 

  
 

 Na brigáde v Moravskej Třebovej Brigádnická práca na opornom múre v  

 rekreačnom stredisku v Harmónii 

 

 

Nenazbieral si ani toľko ako my a vysmievaš sa nám.“ Zostal som riadne zahanbený a vravím, 

- „chlapci veď ja sa v hríboch nevyznám. U nás v Maďarsku rástli len pečiarke a pri tých sa 

človek nepomýlil. Chlapci, ale našiel som pod jednou jedličkou,  veľké hniezdo takých 

malých, kučeravých hríbov, lenţe tie som nezbieral, zdali sa mi malé a nie veľmi pekné.“ „Ty 

somár,“ vyvalil sa na mňa Rudo, „veď to boli kuriatka. A kde to bolo?“ Ja nato: „Nuţ chlapci, 

neviem, chodil som sem a tam, ja naozaj neviem kde to bolo.“ Po návrate na ubytovňu sme 

ich po očistení varili  asi dve hodiny. Tie hríby sa pri varení tak scvrkli,  ţe sa nám ušlo po 

jednej lyţici. No, trochu nám to hlad zahnalo. Tvrdo, leţiac na posteliach, sme čakali kým  

Moraváci prídu s nejakými dobrotami z domu. Nebolo toho veľa, čo nám ponúkli. Predsa sa 

nám uţ lepšie spalo.  

 

* * * 

 

     Okrem všeobecne vzdelávacích a teoreticko-odborných predmetov  sme mali aj predmet, 

praktické cvičenie. Tento predmet bol známkovaný ako ostatné. Chodili sme pracovať na 

stavby nachádzajúce sa v okolí školy. Na mestskom zimnom štadióne sme murovali mantinel 

z lomového kameňa, ktorý potom obloţili drevom. Učili sme sa i omietať na bytových 

domoch. Robili sme i vápennú pálenú omietku podobnú dnešnej stierkovej povrchovej 

úprave. Čo nám totálne nešlo, ani nám polovičatým murárom, bola sadrová omietka.  Do 

tohto predmetu patrilo aj rozpočtovníctvo. Zostavovanie výkazu výmer s oceňovaním 

stavebných konštrukcii a prác so  stanovením ceny stavby. Ďalej to bol aj spôsob fakturácie 

vykonaných prác investorovi.  

 

 

Traja kamaráti z priemyslovky. František 

Martinkovič, Anton Slaninák a autor. 

 

 

     Súčasťou praktickej výchovy bolo 

i vyhotovovanie výrobnej kalkulácie, výpočet 

mnoţstva materiálov, miezd a mnoţstva 
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strojohodín nasadených stavebných strojov so súčasným stanovením nákladov na tieto 

poloţky, ako aj reţijných nákladov a zisku. Boli to firemné, podnikové plánovacie a 

vyhodnocovacie ekonomické podklady   v akých sa má stavba zrealizovať. Súčasťou tohto 

predmetu bolo aj písanie stavebného denníka a sledovanie odpracovaných hodín pracovníkov 

zamestnaných na stavbe. Nakoniec sme sa učili i bezpečnostné predpisy. Náplň práce majstra, 

stavbyvedúceho na stavbe. Samostatnou a veľmi dôleţitou časťou praktického vyučovania 

bolo naštudovanie „Stavebného zákona“ s patričnými doplňujúcimi predpismi. Musím 

zdôrazniť, ţe tento predmet spolu s teoretickými predmetmi nás veľmi dobre pripravil na 

praktický ţivot v stavebníctve.  

 

 

Tvrdá stavbárska realita 
 

     Povojnové obdobie, ako som uţ spomínal, bolo poznačené nedostatkom stavbárskych 

profesií. Chýbali remeselníci, stredné riadiace kádre ale i vysokoškolsky vzdelaný pracovníci 

so znalosťou projektovania. V účelovej publikácii Stavoprojektu Bratislava píše Prof. Ing. 

arch. Štefan Lukačovič, jeho vtedajší riaditeľ, citujem:  „Činnosť projektovej zloţky limituje 

nedostatok architektov a ostatných špecialistov.“ (pozri Účelovú publikáciu Stavoprojektu, 

Bratislava, vydanú v roku 1989.)  Tento stav vyvolal príchod Českých architektov a iných 

špecialistov  na Slovensko. Samozrejme, ţe aj strednotechnických kádrov bolo na Slovensku 

málo, preto si Slovensko týchto pripravovalo na českých školách a vyuţívalo  technikov, 

hlavne z Moravy.   

     Poţiadavky do regiónov 

republiky boli rôzne.  Vyplývalo to 

z toho ako ktorá oblasť bola vojnou 

rozbitá. Záviselo to aj od toho ako 

sa v povojnovom programe 

republiky začali rozvíjať 

priemyselné centrá. Štátne orgány 

preto pristúpili k rozmiestňovaniu 

odborníkov podľa potreby 

jednotlivých územných celkov na 

základe Vládneho nariadenia č. 

20/1952 Sb. o rozmiestňovaní 

absolventov vysokých škôl 

a odborných škôl doplneného 

vládnym nariadením č. 56/1953 Sb. 

zákona o rozmiestňovaní 

absolventov škôl pomocou 

„Umiesteniek“.  

      Ja, aj moji dvaja spoluţiaci sme 

boli pridelený do n. p.  Pozemné 

stavby v Bratislave so sídlom na 

Bazovej ul. č. 1. Uţ na umiestenke 

sme mali určený termín nástupu do 

podniku, platové zaradenie a hrubý 

plat.  Podnikové riaditeľstvo, 

osobné oddelenie, ma pridelilo 

v rámci, v tom čase platnej 
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organizačnej štruktúry, na závod 712 so sídlom na Gajarskej ulici. Závod sa nachádzal na 

rohu Gajarskej a Prešovskej ulice. Zo závodu som bol umiestnený, na príkaz   hlavného 

inţiniera Pištěka, na stavbu novostavby KHES (Krajská hygienicko-epidemiologická stanica)  

v Bratislave na Trnavskej ulici. Stavbyvedúcim na tejto stavbe bol staviteľ Štefan Babula. 

     Pár viet o mojom prijatí na stavbe. Stavbu som našiel ľahko, nachádzala sa neďaleko od 

areálu závodu. S dokladom v ruke otvoril som na kancelárii stavbyvedúceho dvere a vošiel. 

Po ľavej strane dverí pod oknom stál stôl. Na stole boli rozloţená výkresy. Nad nimi stál 

zohnutý muţ zavalitej postavy, nie vysoký, skôr malý. Pozdravil som sa ako nás to učili 

v škole: „Česť práci! Súdruh staviteľ bol som k vám pridelený ako asistent.“ Muţ na pozdrav 

neodpovedal. Dostal som sa do pomykova.  V duchu si myslím,- „Mišo, niekde si urobil 

chybu.“ Nuţ, pozdravil som ešte raz,- „Dobrý deň prajem, pán staviteľ.“ Muţ sa narovnal 

a  povedal: „No, dobre, ukáţte mi ten doklad.“ Poloţil si ho na výkresy, zrejme ho čítal. 

Nedočkal som kým ho prečíta a oslovil som ho: „Súdruh staviteľ môţem si ísť vybaviť 

cestovný preukaz na  hlavnú stanicu?“ Stavbyvedúci na moju otázku neodpovedal. Poloţil 

papier ktorý som mu dal nabok  a znova sa díval do výkresov. Opäť som sa zarazil: „Čo som 

zase urobil zle?“ Pouţil som znova opravu oslovenia: „Pán staviteľ chcel by som si ísť 

vybaviť cestovný preukazu na hlavnú stanicu. Môţem?“ „Nech sa páči,“-  odpovedal mi môj 

nový šéf. Nuţ takto vyzerala desať rokov po vojne socialistická spoločenská konverzácia 

s generáciou vychovanou v starom spoločenskom systéme. Aţ neskoršie, potom čo sme sa 

trochu so šéfom spoznali, zistil som, ţe krst ktorý som sním preţil bol krstom dvoch 

presídlencov. On bol totiţ rodák z Békéšskej Čaby. 

     Táto stavba nebola jedinou ktorú stav. Š. Babula riadil, mal ešte pridelenú aj bytovku na 

trnavskej ulici asi dvesto metrov od KHES-ky. Majstrom na oboch stavbách bol Alexander 

Róth. Takto sa vytvoril klasický tím vedenia stavby – stavbyvedúci, asistent a majster. 

V auguste staviteľa Š. Babulu riaditeľ závodu stiahol na vedenie závodu za odbytára. Zostal 

som na oboch stavbách sám, bez šéfa.  

     Pred odchodom na výkon Základnej vojenskej sluţby, vedúci inţinier závodu stav. 

Vladimír Seifert ma poveril ešte aj úlohou zabezpečiť  výkop stavebnej jamy na objekte 

prvého robotníckeho 

internátu – Ubytovni na 

Velehradskej ulici.  

Stavbyvedúcim bol  staviteľ 

Ján Chrastina, ktorý mal ešte 

aj stavbu mimo mesta a  

nestihol nastúpiť  na svoju 

novú stavbu.  

     Staviteľ Ján Chrastina, po 

mojom návrate z vojenčiny 

bol uţ vedúcim Stavebnej 

správy č.3 na Košickej ulici. 

Zhodou okolností som teda 

nastúpil k staviteľovi 

s ktorým som sa rozchádzal 

pri odchode na vojenčinu. 

 

Na túto stavbu som nastúpil po skončení stavebnej priemyslovky ako na svoje prvé pracovisko 

do funkcie asistenta stavbyvedúceho. KHES-ka na Trnavskej ceste 
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Vojenská základná služba 
 

     Na Základnú vojenskú sluţbu, v tom čase povinnú, som nastupoval 1. X. 1955. Ako 

stavbár som bol zaradený k ţenistom. Na vojenčinu som sa vôbec netešil. Nemal som povahu 

hodiacu sa na vojaka. No povinnosť, som si ako kaţdý mladý človek, musel splniť. 

     Povolávací rozkaz znel: Pozývame vás na výkon Základnej vojenskej sluţby.  Sústredenie 

bude v Galante na Okresnej vojenskej správe  o 7.00 hodine. V Galante nám zobrali 

občianske preukazy. Spoločne sme odišli na stanicu a odcestovali do Bratislavy. Našimi 

sprievodcami boli  poddôstojníci v uniformách. V Bratislave nás odviedli, uţ v trojstupe, do 

Parku kultúry. Tu nám dali ako obed studenú stravu  s čajom a na cestu balíček. Podľa toho 

sme uţ tušili, ţe ideme ďaleko. Na naše dotazy kam pôjdeme nám nechceli odpovedať lebo, 

ţe to je vojenské tajomstvo.  Vo vlaku do cieľovej stanice  poddôstojníci zaobchádzali s nami 

uţ ako s vojakmi. Hlavne vtedy keď zistili, ţe niektorí chlapci sa oddávali alkoholu.  

     Cestovali sme celú noc. Ráno sme zastali v severných Čechách na stanici Litoměřice.  Tu 

nás uţ čakala vojenská posádková hudba, podali nám chleba so salámou a horúci čaj. Potom 

nás rozdelili podľa pripraveného zoznamu do dvoch skupín. Ja som sa ocitol v tej menšej. 

Opäť si nás vzali na povel, teraz uţ iný poddôstojníci a viedli nás do kasární. Ja som sa dostal 

do kasární „Pod mostem“. Namieste sme sa dozvedeli ţe sme súčasťou veliteľskej roty, kde 

máme absolvovať dvojmesačný „prijímač.“ Prijímač bol zriadený na absolvovanie vstupnej 

vojenskej drezúry. Začala sa s tvrdou  rannou  rozcvičkou bez košeli, treba podotknúť, ţe to 

uţ boli studené októbrové rána, a mi sme sa od zimy poriadne triasli, kým nás behaním 

nezohriali. Potom sa vykonali rajóny. Rajóny boli rannou upratovacou činnosťou na izbách 

a na chodbách ako aj v kanceláriách veliteľov. Hneď nato sme sa museli oholiť a obliecť do 

„mundúru“. Išlo nám to dosť ťarbavo . Ešte horšie nám išlo ustieľanie postelí na vysokých 

matracoch, ktoré neboli ničím iným ako vrecami z tkaného konopného plátna, napchatými 

obyčajnou slamou. Po skončení týchto prác „odpískal“ dozorný roty prípravu na raňajky. 

Hneď nato velitelia druţstiev vykonali prehliadku rajónov, úpravu postelí. Kto tieto veci 

nemal v poriadku velitelia mu rozhádzali posteľ alebo ho nahnali naspäť na rajón ktorý vraj 

nekvalitne urobil. Toto všetko za riadneho kriku a znevaţovania ľudskej dôstojnosti. Potom 

dozorný roty ohlásil nástup na raňajky. Nástup sa musel vykonať behom po schodoch. Pritom 

sa mnohí dobúchali o steny na podestách. Do kuchyne sa išlo poradovým krokom. Pred 

začatím vlastného jedenia sme museli stáť pri stole a čakať na povel „sednout“ a len potom 

sme mohli začať jesť. Jesť sa muselo dosť rýchlo pretoţe keď sa poddôstojníci najedli jeden z 

nich zvrieskol: „Vstať,  odchod na nástup!“ Museli sme jedenie nechať tak a vybehnúť 

z jedálne. Do ubytovacej budovy sme opäť šliapali poradovým krokom.  Po rozchode sme sa 

ponáhľali rýchlo do izieb, lebo sme očakávali ďalší nápor staršinu roty na hodnotenie 

poriadku, a skoro vţdy sme si našli rozhádzané postele. Rýchlo sme si museli postele opraviť, 

lebo o pár minút uţ reval dozorný roty: „Nástup na denný rozkaz!“ Opäť poklusom po 

schodoch dolu na „apelplac“, ako sme ho po čase začali volať. Ak sme za dve minúty neboli 

nastúpení, museli sme si nástup zopakovať. Vybehnúť po schodoch hore a nazpäť. Stalo sa, ţe 

sme aj trikrát tento maratón museli absolvovať. Na dennom rozkaze nás ešte „zbuzerovali“ ak 

sme nemali dostatočne utiahnutý opasok, alebo nedaj boţe, ak sme nemali zapnutý niektorý 

gombík. No a u ktorého našli číţmi zašpinené mohol sa po návrate z cvičenia tešiť na ďalšie 

šikanovanie. Veliteľ druţstva ho aspoň tri aţ štyrikrát „preduril“ s čistením obuvi. Ešte aj 

zeminu, okolo v podráţke nabitých hlavičkových klincov, musel dotyčný povyškrabovať.  

     Ranný rozkaz prečítal niektorý veliteľ čaty za účasti veliteľa roty. Potom sme sa rozišli na  

miesta kde sme mali cvičiť. 

     Naša veliteľská rota sa skladala väčšinou zo stredoškolákov. Boli sme totiţ určený do 

poddôstojníckej školy. Skôr však ako sme nastúpil na poddôstojnícku školu. Bolo treba isť na 
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výpomoc do kuchyne v dôstojníckej škole. Kasárne dôstojníckej školy boli na hlavnom 

námestí. Len čo pri rannom rozkaze vyhlásil čítajúci kto sa hlási do kuchyne nech vystúpi tri 

kroky vpred,  vypochodoval som akoby ma vystrelilo delo. Boli sme asi piati. Veliteľ roty 

mjr. Václav Kroupa sa nás postupne pýtal, čo sme v civile. Ja som mu povedal:  „ Murár, 

soudruhu majore.“ On nato: “A s čím pracuješ hochu?“ Ja som mu z mosta do prosta povedal, 

ţe s lyţicou a ţufankou.  Chutne sa zasmial a povedal: „Hochu, teď jsi mne dorazil, ale ţe jseš 

tak drzej, do tý kuchuni pojedeš.“  A tak som skoro mesiac pracoval v dôstojníckej kuchyni. 

Čistil som zemiaky, nakupoval s kuchárkami, umýval riad a kuchyňu, ale niekedy som  

pripravoval aj jedlo, napr. španielské vtáčky ale aj iné jedlá kde bola potrebná predpríprava 

jedla pred varením. Postupne sme roznášali aj obedy na stôl. Naučil som sa niesť tri taniere na 

ruke bez tácni. Tak isto kávu na podšálkach. Šesť čajových hrnčekov, tri a tri v kaţdej ruke. 

Cítil som sa tam dobre. Vţdy to bolo lepšie ako hrať sa na vojaka. Na Vianoce sme sa vrátili 

do našich kasární,  bolo sa treba vychystať do poddôstojníckej školy. Ja som do školy ísť 

nechcel, vyhováral som sa na meniskus. Veliteľ ma vyhnal k doktorovi a ten mi napísal: 

“Schopen absolvovat poddůstojnickou školu.“ Samozrejme, ţe mi major Kroupa, veliteľ roty,  

poriadne vynadal.  

     Po absolvovaní poddôstojníckej školy v kasárňach Pod Radobílem sme robili asistentov na 

„Ţenijnom technickom učilišti“, ktoré sa nachádzalo tieţ v Litoměřiciach. Ja som bol 

pridelený k profesorovi matematiky a deskriptívy. Nosil som mu na vyučovanie dva 

trojuholníky, kruţidlo a pravítko, niekedy aj iné rekvizity. Na hodine, alebo pred ňou som na 

tabuľu kreslil riešenia z deskriptívy. Tieto riešenia si potom poslucháči súčasne s výkladom 

kreslili do zošitov. Táto ulieváreň trvala do septembra. Potom sa funkcie asistentov rozkazom 

zrušili a nás odvelili do rôznych kasární v Čechách. 

     Takto som sa dostal do vojenského útvaru v dedinke nachádzajúcej sa v Orlických horách. 

Jej názov bol Rokytnice v Orlických horách. Bola to dedinka na konci sveta, kde „líšky 

dávajú dobrú noc“. Mala okolo1500 obyvateľov a kasárne kde bolo 500 ţenistov. Keď sme 

vyšli na vychádzku do krčmy, dedinčania museli odísť domov, lebo sa tam nezmestili a vţdy 

medzi vojakmi a dedinčanmi vznikla zvada. Bol som tam zaradený ako ţenista guľometčik. 

Táto zmena bola pre mňa otrasná. Nevedel som sa spamätať. 

     Mal som malé šťastie, lebo som sa dostal na jeden mesiac  do Českých Budějovíc 

s chlapcami, nováčikmi, ktorí boli vyčlenení na vyškolenie za vodičov,  na vodičský kurz. 

Robil som tam veliteľa druţstva  a mal som za úlohu cvičiť s nimi základný poradový výcvik 

v pauzách keď nemali vodičský výcvik. Títo nováčikovia boli väčšinou z Prahy. Dá sa 

povedať, ţe išlo o privilegovanú skupinu, vodičov automobilov totiţ robili väčšinou tí ktorí  

v civile nemali urobený vodičský kurz,  týmto ho štát daroval. Vodičský preukaz  získaný na 

vojne  platil aj v civilnom ţivote.     

     Koncom novembra, po návrate z Budějovíc do Rokytnice, na jednom rannom rozkaze sa 

čítalo: „Kto chce ísť za kresliča na V1VO – „Velitelství prvního vojenského okruhu“, nech 

vystúpi tri kroky vopred.“ Nebolo mi treba viac, ako blesk som sa ocitol pred nastúpeným 

útvarom. Veliteľ pluku, major Moravec sa ma opýtal: „Čo si v civile?“ „Stavebný technik“, 

veľmi stručne a rýchlo som odpovedal. „Dobre“, povedal major Moravec, „práve technikov 

hľadajú. Po rozkaze príď za mnou, staršina ti napíše cestovný rozkaz do Prahy a ráno  po 

odovzdaní nepotrebnej výzbroje odcestuješ. Zaraď sa!“ „Vykonám súdruh major,“ priam bolo 

cítiť z mojej odpovedi akú radosť som mal v tej chvíli. 

     Takto som sa dostal, z hry na vojaka, do Prahy na Veliteľstvo prvého vojenského okruhu, 

ktorý sídlil na Snemovní ulici č. 4. Budova veliteľstva jednou stranou bola privrátená na 

Malostranské námestie. Pracoval som na Veliteľstve ţenijného vojska ako kreslič. Naučil som 

sa tu okrem toho, čo som si doniesol z poddôstojníckej školy -  stavania pontónového súlodia, 

pontónových mostov, mostov na drevených pilotách a zamínovávanie bojových polí, aj 

výpočtom ako vypočítať mnoţstvo trhavín, teda veľkosť náloţe na ničenie budov, komínov, 
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ako ničiť mosty, kresliť roznetové siete a  do vojenských špeciálnych máp zakresľovať  

v akom stave je  dokumentácia na most z hľadiska prípravy jeho zničenia pred postupujúcim 

nepriateľom. Chodil som v poltopánkach a vo vychádzkovom oblečení. Ţiadne rajóny, ţiadne 

cvičenia, ţiadne ranné rozcvičky, jednoducho ţivot ako v civile. Robili sme do šestnástej 

hodiny, potom sme sa motali po meste. Je síce pravda, ţe peši, ale nám to vôbec nevadilo. 

Boli sme  štyria z rôznych útvarov.  

     Najčastejšie sme po skončení práce chodili na pivo. Vyzametali sme mnoho malých 

praţských krčmičiek – hospod. Kasárne sme mali na Nerudovej ulici.  

      Najbliţšia hospoda – krčma bola hneď vedľa kasární, niesla názov, Hospoda u Bonaparta, 

a na jej stene bol nápis. „Zde byl hostem Napoleon Bonaparte.“ Či to bola pravda to ţiadneho 

pivára nezaujímalo. 

      Trochu ďalej na rohu Malostranského námestia a Snĕmovní ulici, bola krčma, U Kocoura. 

Sem chodilo veľa štamgastov a tak okolo šiestej sme museli niektoré vyárendované stoly 

opustiť, lebo títo sedeli vţdy pri svojom stole a nikdy inde.  

     Pod Nerudovou ulicou bola hospoda, U třech králů.  

     Asi v polovici Nerudovej ulice boli zámocké schody a na nich bola hospoda, Na 

zámeckých schodech.  

     Vedľa električkových koľají, opúšťajúcich Malostranské  námestie, asi sto metrov smerom 

dolu na Tomášovej ulici, bola hospoda,  U Tomáše. Tu bol jeden nápis na ktorý sa nedá 

zabudnúť ani po polstoročnici. Jeho znenie bol nasledovné:  

     „Do hospody nevoď sebou ţenu,  

     leda máš-li ji tak vyučenou, 

     kdyţ se párkrát podívaš aţ ke dnu,  

     aby řekla dej si ještě jednu!“ 

     Na Staromestskom námestí bola hospoda, U Malvaze, s nápisom na stene:  

     „Malvaz pil, dlouho ţil, s námi se vţdy veselil.“ 

     Na Poříčí, U třech medvídků, vítal hostí takýto nápis na stene: „U medvídků klidně seď, 

dţbánku, jídla si jen hleď.“ 

     Na Smíchově v hospodĕ tohoţe názvu je napísané: „Kde je sládek, tam je mládek, tam je 

taky pivo pivovárek.“ 

     V krčme U Švejka nájde hosť toto: „Kdy bys propil stouku, šak máš ještě Fanku, pi jen 

Honzo, pi. 

     U Pinkasů zase krásne básní ten kto ľúbi pivo, takto: „Dobré pivo, ţeny hezké, to jsou dary 

země české.“ 

     Priznám sa, ţe divadelné prestavenia, filmové predstavenia, múzeá sme navštevovali 

menej ako krčmy. Navštívili sme však aj ZOO. Chodili sme sa aj na Šárku kúpať. Praţský 

hrad sme prešli najmenej päťdesiatkrát. Voľného času sme mali naozaj na vojakov nadmieru 

veľa. Boli sme jednoducho v tejto branţi naozaj  „vyvolený“. Som presvedčený, ţe ani jeden 

Praţák neprešiel Prahu peši toľkokrát ako ja s mojími kamarátmi. Okrem toho našiel som aj 

chlapca  od Galanty s dedinky Čierna voda s ktorým som sa učil u Montostavu. Aj on bol 

kresličom na Ministerstve národnej obrany. Stavbár, ako ja, volal sa Karol Drozd. Za 

manţelku si vzal Kajalčanku Annu Csemezovú. Boli sme si dosť blízky. Zomrel mladý, mal 

len okolo 45 rokov. Toto bola tieţ ţivotná náhoda,  potvrdzujúca aký malý je svet. 

     Bolo mi ľúto opúšťať Prahu. No, keď nadišiel čas, začiatkom septembra 1957, musel som 

sa vrátiť k materskému útvaru. Do Rokytnici v Orlických horách.  Napísal som domov aby mi 

poslali civil. No, ten mi nejako neprichádzal. Ba nemal som ho ani v deň odchodu. Trápnu 

situáciu som riešil tak, ţe som si poţičal vojenské tepláky  a v tých som nastúpil do vlaku. V 

roku 1957 naša rodina uţ bývala v Senci. Otec chcel bývať spolu s matkou a sestrou. Obe sa 

presídlili z Pitvaroša na Slovensko do Senca. Preto ten odchod rodičov z Kajalu. Dom, kde 

rodičia bývali nebol priamo v Senci, ale na lokalite štyri kilometre od mesta, na Červenom 
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majeri, alebo aj na Bodlákovom, ako ju tieţ volali.  Zastavil som sa teda najprv u starej mamy 

a tety Alţbety. Odtiaľ ma tetkin manţel, strýc Štefan, odviezol motorkou  na Bodlákovo, kde 

práve mamka zatvárala kufor s civilom, keď sme vchádzali do pitvora. Keď ma uvidela 

srdcervúco sa rozplakala a ospravedlňovala sa, ţe na môj list zareagovala  tak neskoro. Nuţ 

ale hlavná vec, ţe som bol doma a mohol sa s rodinou zvítať. 

 

 
 

Tablo z odchodu do civilu z vojenského útvaru v Rokytnici v Orlickývch horách 

 

  
1. 2. 

 

1. Dvaja kresliči: autor - kreslič na V1VO a jeho kamarát Karol Drozd z Čiernej Vody - 

kreslič na Ministerstve národnej obrany 

2. Druţstvo autora v Českých Budějoviciach 
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Moja vojenská cesta: 

 

  
 

 Litoměřice České Budějovice 

 

  
 

 Rokytnice v Orlických Horách Praha – Malostranské Náměstí 

 

 

  
 

Vojenské ocenenia 
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Trvalý vstup do stavebníctva 
 

     Po návrate z vojenčiny opäť som nastúpil do n. p. Pozemné Stavby Bratislava Bazová ul. 

č. 1.  Osobné oddelenie podnikového riaditeľstva ma pridelilo na  Stavebnú správu č. 3 so 

sídlom na Košickej ulici. Riaditeľom správy bol uţ spomínaný staviteľ, Ján Chrastina. Do 

konca roka 1957 som bol asistentom u staviteľa Antona Václavíka, ktorý bol hlavným 

stavbyvedúcim na Sídlisku Košická. Posadil ma ku  staviteľovi Jozefovi Hillerovi, ktorý bol 

fakturantom. Ja som mal za úlohu kontrolovať výkaz výmer na jednotlivé objekty a písať 

stavebný denník.  

     Na tomto úseku boli  títo stavbyvedúci: Ing. Oto Schuster, Ing. Jaroslav Bobovský, Ing. 

Eduard Likavec, staviteľ Ján Jamrich, staviteľka Milada Nováková, staviteľ Samuel Púll, 

(bývalý podnikateľ) a staviteľ Pavol Šulek.  

     Sídlisko malo štyri zábery, časti: A, B, C, D. Staviteľ Anton Václavík, ako hlavný 

stavbyvedúci, riadil okrem úseku aj priamo výstavbu blokov A 6-17 mimo nadstavieb nad 

stávajúcimi blokmi A13-16 a A 3-5. Výstavbu bloku A1 -2 riadil Ing. Jaroslav Bobovský. Ing. 

Oto Schuster riadil výstavbu všetkých C blokov. Začatie výstavby B blokov riadila staviteľka  

Milada Nováková. Hotel, zaradený do B blokov, teraz Hotel Dukla, viedol najprv Ing. Eduard 

Likavec, neskôr staviteľ Samuel Púll. Staviteľ Ján Jamrich mal „pod palcom“ bloky A 19-20 

a staviteľ Pavol Šulek, bloky A3-5. Z majstrov spomeniem aspoň týchto: Štefan Mego, 

Ladislav Novák, Michal Belanský, Anton Sabol, Anton Privrel. 

     Od 1. X. 1958 som bol vymenovaný za stavbyvedúceho na objektoch; A1-2, A13-16, A19-

20 a B22-23. Z nich som dokončil a skolaudoval bloky A 19-20, a A 1-2. Po mojom odchode 

bloky A13-16 a B 22-23 dokončila a a skolaudovala  kolegyňa staviteľka M. Nováková. 

 

Počítacie stroje mechanické. 

Vážený čitateľ píše sa rok 1957. 

 

 
 

Jeden z dominantných objektov sídliska Košická 
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Štúdium na vysokej škole technickej Stavebnej 

fakulte 
     

     Môj dobrý priateľ Ferko Martinkovič bol opäť strojcom môjho štúdia na Vysokej škole. 

Nepresviedčal ma však tak dlho ako pri nahováraní na štúdium na Priemyselnú školu. Bol 

som uţ sám sebe pánom. V tom období nás však na štúdium nastúpilo viac. Z celého 

Slovenska nás nastúpilo na školu okolo sedemsto. Štúdium však dokončili iba tí ktorí mali 

pevné odhodlanie ho aj dokončiť. Tých bolo na promočnom akte niečo nad dvesto.  

     Po  vykonaní prijímacích skúšok na Vysokú školu technickú Stavebnú fakultu som odišiel 

pracovať na podnikové riaditeľstvo od 16. novembra 1959. Pracoval som vo funkcii 

kalkulanta na Oddelení odsúhlasovania neprekročiteľných limitov odbytových cien objektov 

a stavieb, ktoré bolo súčasťou Ekonomického odboru. Mojim vedúcim bol staviteľ Jozef 

Kuchta, (Moravák). Od 1. 3. 1960 toto oddelenie v rámci organizačných zmien bolo 

preradené na úsek Technického námestníka riaditeľa podniku. Vedúcim oddelenia bol staviteľ  

Jozef Pfeifer, (Moravák). 

     V auguste 1960-tom roku som sa oţenil. Za manţelku som si vzal rodáčku, presídlenku, 

Máriu Karkušovú, po presídlení bývajúcu v Horných Salibách. Ţenili sme sa s bratom Jánom 

naraz. Svadobných hostí bolo cez 150 osôb. Svadba sa konala v sále bývalej krčmy, ktorá 

slúţila aj na rôzne druhy spoločenských podujatí organizovaných obcou alebo iných spolkov 

a záujmových zdruţení. Po roku sa nám narodila dcéra Danka a za ňou v roku 1962 druhá 

dcéra Evička. Bývali sme u svokry v Horných Salibách aţ do roku 1963.  V apríli toho istého 

roku sme sa presťahovali do Bratislavy a od tých čias bývame v tom istom byte v druţstevnom 

dome na Moldavskej ulici č. 2. 

     Manţelka pracovala celý svoj výkonný vek v peňaţníctve. Najprv v štátnej banke v meste 

Galanta a po presťahovaní sa do Bratislavy v Slovenskej sporiteľni. 

 

  
 Manţelka Mária rodená Karkušová Dve dcéry Eva a Danka 
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     Štúdium na Vysokej škole technickej som dokončil ako pracovník uţ spomenutého  

oddelenia. Za viac ako šesť ročné obdobie práce na oddelení prešlo mi cez ruky mnoţstvo 

rozpočtov na stavby ktoré sa realizovali na území mesta. Spomeniem aspoň niektoré 

významnejšie: Výšková budova Stavebnej fakulty - Slovenskej vysokej školy technickej,  

Výšková budova Domu odborov, Obchodný dom Slimák, Obchodný dom Rotunda, veľké 

mnoţstvo bytových domov od murovaných technológií cez liaty betón aţ po montované 

technológie. Moji kolegovia na oddelení boli: stav. Tibor Mrva, stav. Michal Maduda, stav. 

Martin Plačko (bývalý podnikateľ), stav. Samuel Púll (bývalý podnikateľ),  stav. Ján 

Královič, stav. Pavol Majling, stav. Ján Kadnár, Viliam Hambálek, špecialista-kúrenár Jozef 

Hromada, špecialista na  elektrorozvody Viliam Tomko, špecialista na zdravotechniku Jozef 

Oláh, rozpočtárka  Ruţena Ortnerová, sekretárka Cecília Hudecová,  neskoršie Eduard Beier,  

rozpočtárka Marta Číţková,  Ing. Eduard Roman, Ing. Dušan Pristach. Obaja posledne 

menovaní sa v roku 1969, po okupácii republiky armádami krajín Varšavskej zmluvy, 

vysťahovali do Kanady.  Vo funkcii technických námestníkov sa vystriedali: stav. Michal 

Čech, Ing. Ján Klaučo, stav. Ivan Petrík, Ing. Pavol Štofko. Mnohému som sa naučil z oblasti 

riadenia stavieb a foriem podnikania, od bývalých podnikateľov ako boli: stav. Plačko a Púll,  

ale aj od absolventov „baťováckej“ školy staviteľov Jána Kráľoviča a Jána Kadnára.    

 

 

* * * 

 

     Vysokú školu som absolvoval diaľkovou formou. Vysokoškolský index som dostal 20. 12. 

1960. Dátum prvého zápisu je 17. december 1960. Oneskorené vydanie Indexu – Výkazu 

o štúdiu bolo spôsobené tým, ţe nás na školu nastúpilo okolo sedemsto poslucháčov, no 

v prvom semestri škola podľa predchádzajúcich rokov očakávala veľký úbytok študentov, 

preto nám Výkazy o štúdiu, sekretariát vydával aţ keď sme absolvovali prvé skúšky. Úbytok 

býval aţ 70 % z prihlásených.  Sekretariát takto šetril prácu a papier.  

     Z prostějovskej stavebnej priemyslovky, lepšie povedané z našej triedy, som touto formou 

vyštudoval iba ja. Z triedy S2B to boli: Štefan Cigán z Valašskej Belej a  Jozef Špaček 

z Boskovíc. Jozef Špaček okrem toho vyštudoval aj VŠMU a stal sa operným spevákom 

v opere Národného divadla  Bratislave. Spieval bas no najčastejšie iba alternoval 

slovenského speváka O. Malachovského. Bol to náš čudák lebo uţ aj na priemyslovke večer 

na izbe s gitarou v ruke skúšal našu trpezlivosť a svoj hlboký hlas. No nakoniec ako stavbári 

boli sme na nášho umelca hrdí. Po neţnej revolúcii v roku1989odišiel do Japonska ako učiteľ 

hudby. Aj takto zvykne skončiť nesprávny výber povolania. 

     Mená mojich vysokoškolských učiteľov: Gaţová, Valný, Podtjagin, Frecerová, Adlerová, 

Figuš, Jirges, Chalachan, Nemček, Balaţoviech, Stanová, Beizetser, Vaník, Maslo, Lovíšek, 

Ševčík, Sýkorová, Duda, Rokošný, Pirháč, Pekarovič, Horná, Grenčík, Tajmír, Polák, 

Batelová, Klaučo, Hrašna, Peter, Schún, Harvančík.   V období môjho štúdia profesormi boli: 

Ing, Beizetser a Ing. Harvančík. Ostatní nech mi odpustia, ţe som im neuvádzal tituly a všetci, 

ţe im neuvádzam krstné mená, určite by som sa dopustil nepresností. 

     Po mnohých rokoch promovala na Stavebnej fakulte aj moja dcéra Eva  a jej promótorom 

bol Doc. Pirháč. Moţno, ţe som odklonom od ţeliarskeho  pôvodu, zaloţil stavbársku 

dynastiu, veď aj môj vnuk Adam inklinuje dosť výrazne k „stavbárčine“, uţ aj teraz na 

gymnáziu.  

      Dosiahol som študijného priemeru 1.64. Všetkým mojim učiteľom ďakujem zato, ţe zo 

mňa, syna ţeliara, vybíjara domov na Dolnej zemi, urobili stavebného inţiniera, a ţe sa 

môţem zaradiť medzi tých ktorí sa pričinili o rozmach hlavného mesta Bratislavy a ţe moji 

rodáci zo Slovenského Komlóša pri návšteva Bratislavy môţu povedať: „Pozrite sa susedia aj 

na tejto stavbe sú otlačky rúk nášho rodáka!“ Nie som však prvým z našej dolnozemskej 
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dediny. Predomnou, ba vlastne ešte aj so mnou, tu zanechával stopy náš prvý komlóšsky  

architekt Štefan Paulík. Pracoval v dielni známeho architekta M. M. Harminca. Bol by som 

nespravodlivý k tým mojim rodákom ktorí v stavebníctve pôsobili ako vysokoškolsky 

vzdelaný občania Slovenského Komlóša, no neviem o nich, a ak tak len málo, a preto  ostanú 

v anonymite. Moţno, ţe ak mi ostane ešte čas po tejto práci pokúsim sa zostaviť menoslov 

všetkých mojich krajanov pôsobiacich v stavebníctve. Sústredím sa však len na tých ktorí 

pôsobili v Bratislave. 

     Promočný akt prebehol v aule Maxima na Gottwaldovom námestí č. 50  v Bratislave dňa 

12. novembra 1966.  

 

 

 

Doklad o súhlase na pouţívanie priezviska z maďarského Hronyecz na slovenské Hronec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplom 
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Fragment z Výkazu o štúdiu 

 

 
 

 

 

Návrat do „terénu“ 
 

     Na jar 1967 začal so mnou rokovať vedúci Stavebnej správy č. 2 stav. Karol Janeček. 

Ponúkol mi funkciu hlavného stavbyvedúceho. Vedúcim inţinierom bol v tom čase Vladimír 

Seifert a vedúcim ekonómom Ing. Ján Duţek. Jednalo sa o prechod z úradníčenia  do reálneho 

stavbárskeho  ţivota, teda do terénu, preto som ponuku prijal. Riaditeľom podniku bol Ing. 

Karol Klein. (Moravák ).  

     V tom čase hlavný stavbyvedúci bol súčasne aj vedúcim hospodárskeho strediska. 

Zodpovedal nie len za realizáciu stavieb, ale ja za ich ekonomiku. Stredisko malo premenlivý 

počet pracovníkov – od 120 do 150. Náplňou strediska, ktorého som sa stal vedúcim, bola 

výstavba základných škôl v oblasti Ruţinova a Karlovej Vsi. Ruţinov mal tieto sídliská:  

Sídlisko Štrkovec, Ostredky, Pošeň, Trávniky. Kanceláriu som mal na Sabinovskej ulici kde 

sídlilo aj vedenie závodu. Všetky školy boli rovnakého typu –  jednalo sa o areály 22 

triednych  škôl s telocvičňou. Rozmiestnené boli takto:   

                                          na sídlisku Štrkovec-jedna  

                                          na sídlisku Ostredky-jedna 

                                          na sídlisku Pošeň-dve 

                                          na sídlisku Trávniky-jedna 

                                          na sídlisku v Karlovej Vsi-jedna. 
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Štrkovecká 22 triedna základná škola s pavilónom telocvične a jedálne v popredí obytných 

domov 

 

 

     Stavbyvedúcim na štrkoveckej škole bol stav. Ján Chrastina a majster Arnold Sabol. Na 

tejto stavbe začínala ako asistentka svoju stavbársku ţivotnú dráhu aj Ľubica Chlebová. Školu 

na Ostredkoch a jednu na sídlisku Pošeň riadil staviteľ  František Helísek ( Moravák). U F. 

Helíska boli majstri Štefan Matula a Štefan Jajcaj. Staviteľ Tomáš Šubík viedol stavbu školy 

na Pošni a školu na Trávníkoch. Mal dvoch majstrov, Rudolfa Nováka a Michala Belanského. 

Osobitnou osobnosťou bol jeden náš skladník, starý Prešporák, hovoriaci troma jazykmi, 

pravdaţe, ako kaţdý starý Prešporák, všetkými hovoril zle. No na hospodárenie s materiálom 

bol najlepší.  Bol to Ján Kurič. Z robotníkov prevládali občania maďarskej národnosti z dedín 

zo Ţitného ostrova napr.: Horné Saliby – čata Ladislava Jakubca,  Trstice –  čata zakladačov  

a podkladaných betonárov Štefana Juhosa,   z Tomášikova a dedín okolo neho boli omietkári 

Šefana Szabadosa. Stredisko malo i Slovákov vo svojom kmeňovom stave napr.: Z Dvorníkov 

od Piešťan boli zakladači Štefana Cibuľu a miešanú - myslí sa tým robotníkov z rôznych 

slovenských dedín – dvadsaťpäť člennú murársku čatu, Štefana Rosu. Zostava vedenia stavby 

v Karlovej Vsi bola nasledovná: stavbyvedúci bol Ing. Miroslav Mečiar s majstrom Jurajom 

Udvardim. Juraj Udvardi neskôr diaľkovo vyštudoval právo. 

     Postupne po dokončovaní škôl prechádzalo stredisko  na výstavbu nájomných domov 

stavaných v rozptyle ale aj v sídliskových celkoch. Takto prešiel Tomáš Šubík so svojim 

majstrom Rudolfom Novákom na bytový objekt na Fučíkovej ulici,  teraz Medenej spolu s uţ 

spomínaným skladníkom Jánom Kuričom. Tandem František Helísek a majster Štefan Jajcaj 

sa premiestnil na výstavbu troch veţových domov na Prešovskej ulici. Po ich dokončení 

prevzali vedenie na bytových domoch na rohu Záhradníckej a Kupeckého ulici.  

Rozostavanosť strediska pokračovala ďalej na bytových domoch. Začala sa realizovať 

bytovka na Vodárenskej ulici ktorú viedol Tomáš Šubík  s majstrom Rudolfom  Novákom. 

Helísek prevzal pod vedenie s majstrom Štefanom Matulom mezonetové byty na sídlisku 

v Karlovej Vsi. Ľubka Chlebová sa stala stavbyvedúcou na stavbe 6*16 bytových domoch 

v Prievoze, medzi ulicou Konopnou a Ľanovou, stavaných na vyvlastnených záhradách. Na 

týchto stavbách som predbeţne skončil svoju púť vo funkcii stavbyvedúceho.      

     Toto mini sídlisko „6*16 bj Prievoz“ sa začalo po okupácii republiky armádami 

socialistického tábora na sklonku roka 1969. Bol to akýsi pokus o návrat súkromno-

podnikateľského systému. Pod firmou Ing. P. K.  z preddavkov záujemcov o byty, začala sa 
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výstavba šiestich domov na stavenisku, ktoré vzniklo vyvlastnením záhrad majiteľov starých 

rodinných  domov. Samozrejme ţe nie všetci majitelia s týmto aktom vyvlastnenia súhlasili. 

Keď sme začiatkom januára začali s rozoberaním plotov narazili sme na odpor majiteľov. 

Medzi nimi bol aj jeden Bulhar. Tento nám  vehementne bránil vstúpiť do jeho záhrady. Tento 

starý muţ si na protest postavil vyradenú kúpeľňovú vaňu na hranicu svojho pozemku a ustlal 

si do nej. Takto jednu mrazivú januárovú noc v nej aj spal. Na druhý deň, aby sme mohli 

s prácami pokračovať, museli sme  zavolať asistenciu verejnej bezpečnosti, lebo tak sa v tých 

časoch volala polícia. Pár dní nám takto musela verejná bezpečnosť asistovať. Ing.P.K. 

spustil podobnú  výstavbu aj v dedinke  Jánošíkovo pri Bratislave. Pri vybavovaní stavebného 

povolenia a pri výbere z mnoţstva záujemcov o byty dopustil sa rôznych prešľapov voči 

vtedajším zákonom. No a okrem toho privlastnil si aj poriadnu hŕbku zisku, ako správny 

podnikateľ. Celá akcia skončila pred súdom. Ing. P. K. sa dostal za mreţe. Neviem presne 

koľko, ale tak sa mi zdá, ţe bol v árešte 6 alebo 8 rokov. S podobným osudom sa vtom čase 

stretlo viacej ľudí ktorí začali s podnikaním. 

     Okrem štátnej bytovej výstavby sa realizovala aj výstavba bytov druţstevnou formou uţ od 

roku 1960. Štát nemal dostatok finančných prostriedkov na realizovanie plánu výstavby bytov. 

Musel preto nastúpiť cestu ktorá odbremeňovala štátnu pokladnicu. Touto cestou tlmil aj 

enormný záujem zo strany občanov o byty. Záujem o byty aj tak zostal stále veľký. Stavebné 

bytové druţstvá sa zakladali pri kaţdom podniku. Nuţ a tam kde išlo o menšie podniky tieto sa 

zdruţovali, aby boli schopné získať prostriedky na postavenie bytového objektu. Skoro 

v kaţdom podniku sa aj druţstevné byty prideľovali cez vedenie podniku a pod dohľadom 

Odborovej organizácie. Cez to všetko korupcia kvitla ako diví mak v obilnom láne. Tak sa 

stalo, ţe pri prideľovaní bytov   stavaných na Prešovskej ulici došlo k úplatkom. Predseda 

a podpredseda druţstva vyberali nie malé úplatky. Opäť sa našli tí ktorí celí prípad udali  na 

prokuratúru keď nedostali ani po zaplatení „preddavku“ svoj vytúţený byt. Predseda 

namiesto toho aby si vychutnával „zaslúţený“ príjem dostal vymeraných 13 rokov väzenia. 

Podpredseda aby mu nebolo ľúto, za svoj „niţší príjem“ dostal 8 rokov väzenia. Predseda sa 

slobody nedočkal, zomrel vo väzení. 

      Príbeh na bytovke stavanej na rohu Záhradnícka-Kupeckého nebol aţ taký nepríjemný. 

Mal iba morálny rozmer. Neskončil na úrovni trestnoprávnej. Organizátor výstavby, starší 

architekt mal frajerku. Pravdaţe oveľa mladšiu ako bol on. Aby ju mal poruke zaplatil jej 

v dome jednu garsoniéru. Jeho byt bol na 6. poschodí a jej garsónka na 2. poschodí. To aby 

mal  frajerku takpovediac po ruke. Milá frajerka ho však ešte pred odovzdávaním bytov do 

uţívania, pustila k vode. Pán architekt teda kľúče od svojej garsónky od nás prevzal. O pár 

dní nato sa milá slečna dozvedela, ţe kľúče od garsoniéry nemôţe od nás dostať lebo si ich 

prevzal majiteľ. Nato sa milá dáma veľmi nahnevaná vrútila do predmetného schodiska 

a o malú chvíľu sme počuli hrozný rev a krik, aţ do našej stavebnej kancelárii. O dva dni 

prišli z polície vyšetrovatelia a ţiadali od nás stavebný denník. Načo im bol to si neviem 

dodnes vysvetliť. Po týţdni nám denník vrátili a povedali, ţe prípad im do kompetencii 

nepatrí. Dotyčná dáma sa viac na stavbe neukázala. 

     Tieto prípady poukazujú nato, ţe ani socializmus nebol imúnny proti korupcii, ale ani 

demokratický reţim nie je inakší ibaţe v tomto tzv. demokratickom reţime sa podpláca oveľa 

väčšími úplatkami a ľudia sa za peniaze zabíjajú, rozpúšťajú v kyselinách a vraţdia 

najnevyberanejšími spôsobmi. Dnes preţívame časy Al Caponeho v Chicagu a uplatňujeme 

americké „Zásady ľudských práv“ z obdobia vyvraţďovania Indiánov. Vytláčame chudobných 

na okraj spoločnosti ako Američania černochov a Indiánov  ţijúcich v rezerváciách. Uvedené 

príklady ukazujú, ţe v ľudskom pokolení metódy nevraţivosti, chamtivosti a zlodejstva 

ostávajú, mení sa len ich forma, aj tá nie vţdy. 
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 Tri veţové domy na Prešovskej ulici Roh ulíc Kupeckého a Záhradnícka 

 

  

 
 Molecova ulica Prievoz – 6 bytových domov po 16 bytov 

 

 

 

Kariérny postup, riaditeľ na Závode 1 
 

     V apríli 1971. roku predvolal si ma kádrový námestník na pohovor. Nemal som ani tušenia 

čo odomňa  chce. Po ceste k námestníkovi Karolovi Múthovi, hlavou mi vírili myšlienky, či 

som niekde neurobil chybu alebo, či ma niekto neudal za nejakú hlúposť. V tom období ešte 

stále prebiehala normalizácia ako dozvuk  okupácie z roku 1968. S malou dušičkou som 

vstupoval do jeho kancelárie, teda na jeho sekretariát.   

     Po slušnom pozdrave: „Česť práci“,- lebo tak sme  na pracovisku jeden druhého zdravili, 

sekretárka sa milo na mňa usmiala a odpovedala na pozdrav. 

      „Čo som vyparatil, ţe ma volá námestník?“ Opýtal som sa s maximálnym pokojom aký 

som v tej neistote vedel vykúzliť.  

     „Nič, súdruh inţinier, len choďte uţ vás námestník očakáva. Budete milo prekvapený.“ 

     Po zaklepaní som vošiel do kancelárie námestníka a opäť pozdravil. Námestník zdvihol 

hlavu: „Áa.., to si ty Michal? Poď ďalej, posaď sa! Hneď sa ti budem venovať len dopíšem 

túto vetu.“ 

     Dopísal vetu a opýtal sa ma: „Iste nevieš čo od teba chcem? Vy zo stavieb k nám na 

podnikové riaditeľstvo málo chodíte. Máte svojich riaditeľov závodov, s tými sa častejšie 

stretávate.“  

     „Máš pravdu, súdruh námestník,“ odpovedal som mu.  
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     „Michal nebudem chodiť okolo tvojej návštevy u mňa ako okolo horúcej kaše. Prejdem 

hneď k veci.  Na zasadnutí Celozávodného  výboru strany predvčerom som dostal za úlohu 

prerokovať s tebou otázku, či by si nechcel prevziať  funkciu riaditeľa Závodu 1.? Vieš, ţe 

Ing. Pavol Štofko nastupuje do funkcie technického námestníka na podnikovom riaditeľstve. 

Miesto riaditeľa sa teda  na závode uvoľňuje. Takéto udalosti sa po podniku rozširujú dosť 

rýchlo. Myslím , ţe uţ o tom vieš? Bolo viacero kandidátov, no ty si vyšiel zo skrutínia ako 

prvý. Preto som si ťa ako prvého zavolal na tento pohovor. Nemusíš sa vyjadriť dnes. Veľa 

času však nemáme. Dám ti na rozmyslenie, povedzme tri dni. Ak tvoje stanovisko bude 

záporné začnem rokovať s kandidátom číslo dva. Kto to je to ti teraz nemôţem povedať.“ 

     Pozrel sa na mňa, usmial sa a pokračoval: „No, aká je tvoja odpoveď?“ 

     Nebol som na takýto rozhovor pripravený, ale dosť dlhý úvodný monológ námestníka, mi 

umoţnil pozametať mozgové závity natoľko, ţe som sa iba zhlboka nadýchol a odpovedal: 

„Ak ste sa takto na CZV rozhodli, tak ja túto ponuku prijímam, ani po troch dňoch múdrejší 

nebudem. Riaditeľa som nikdy nerobil, ale skúsiť to môţem. Závod je to dosť veľký, má cca 

650 zamestnancov, 150 členný kolektív riadim teraz, nuţ skúsim riadiť štvornásobne väčší 

počet ľudí.“  

     Námestník na moje vystúpenie zareagoval takto: „Máš pravdu, takáto ponuka býva 

zriedkavá, sme teda dohodnutý a začneme konať tak, aby si uţ 1. mája mohol pochodovať 

v prvomájovom sprievode  s kolektívom Závodu 1. Tvoje rozhodnutie ešte dnes oznámim 

podnikovému riaditeľovi Ing. Ábelovi Škvarkovi a predsedovi CZV Martinovi Hanzlíkovi. 

Z vedenia závodu poznáš vedúceho inţiniera, Ing. Michal Mrázika aj vedúceho ekonóma, 

Jozefa Fusku. Ak si budeš chcieť vybrať iných tak mi to naozaj do tých troch ponúkaných dní 

oznám.“  

     K tejto otázke som sa hneď vyjadril: „Súdruh námestník ja nie som zástancom 

obklopovania sa priateľmi či hľadaním lepších spolupracovníkov. Ing. Michal Mrázik do 

funkcie nastúpil nie tak dávno, Jozef Fuska je zatiaľ uznávaný ekonóm, načo búrať to, čo je 

uţ vybudované. Predpokladám, ţe si to budú moji nový kolegovia váţiť. Okrem toho na 

závode nevznikne šum a vyčkávanie, čo nový šéf , aké rošády bude robiť. Ja sa na zmeny vo 

vedení organizácie pozerám takto. Samozrejme keby išlo o zlyhanie Závodu 1. ako takého, 

potom úplná rošáda by bola na mieste. V tomto prípade odchod riaditeľa Ing. Pavla Štofku  

nemá takéto pozadie, takţe som presvedčený o tom, ţe ponechať terajšie vedenie je celkom 

v poriadku.“ 

     „Vieš Michal, ţe máš aj pravdu, veď Palo Štofko nie je odvolaný z dôvodov neúspechu 

Závodu ale, ţe postupuje na vyšší riadiaci stupeň.“ Potvrdil moju teóriu námestník. 

     Posledný aprílový týţdeň ma riaditeľ podniku, Ing. Ábel Škvarka, uviedol do funkcie 

riaditeľa Závodu 1., so sídlom na Slovanskej ulici č. 1. Po postavení budovy Chemicko-

technologickej fakulty  táto ulica zanikla. 

     Uţ z uvedeného rozhovoru s námestníkom je zrejmé aké bolo nové vedenie Závodu. 

Doplniť treba hádam  ešte mená týchto funkcionárov; dispečeri boli dvaja,  stav. Michal 

Plevák a František Ivan, plánovač bol stav. Jozef Lano, hlavní stavbyvedúci boli; stav. Emil 

Paštrnák, (Liptovák) Ing Štefan Hohoš, (Východniar) stav. Ivan Jursa, (Záhorák) Ing. 

Alexander Aubrecht, (Bratislavčan) stav. Jozef Urbanovský. (Trenčan) 

     Náplň výrobného programu Závodu 1. v tom čase bola nasledovná, Účelová výstavba 

objektov celomestského významu ktorá tvorila aţ 70% podiel. Zvyšok tvorila rozbiehajúca sa 

bytová výstavba. Transformácia výrobného programu bola veľmi náročná, nie len na 

pracovníkov  riadiacej sféry, ale aj na robotnícke profesie. Riadiaci pracovníci boli zvyknutí 

na dlhšiu dobu výstavby jednotlivých stavieb a na náročnejšie a špeciálnejšie práce. Doba 

výstavby bola dlhšia z titulu toho ţe sa  zabudovávali do stavieb  rôzne technologické súbory 

ako bola napr. vzduchotechnika, náročné kotolne ústredného kúrenia, zloţité rozvody silno 
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a slaboprúdové, javisková technika, nákladné a osobné výťahy na automatiku, samostatné 

energocentrály, náročné filtračné zariadenia na čistenie vody  a bazénová technika.          

     V robotníckych profesiách boli vyšpecializované čaty ako napr. zakladačské čaty, veľké 

tesárske čaty, čaty betonárov na hrubé stavby, samostatne na betónové mazaniny, murárske 

čaty na výplňové murivo a priečky, veľké omietkárske čaty a hlavne čaty kompletizačné ktoré 

realizovali stavebné úpravy pre montáţ technologických súborov.  

     Na túto náplň boli naviazané riadiace i robotnícke zloţky. Celé osadenstvo bolo tejto 

štruktúre výrobného programu roky prispôsobené svojim myslením a konaním. 

     Bytová výstavba vyţadovala úplne iné parametre v návykoch nie len u riadiacich 

pracovníkov ale aj v robotníckych profesiách, obdobne sa tu však navyše menila aj veľkosť 

skupín a u niektorých i zmena špecializácie. Moja úloha bola v prvom rade analyzovať starý 

stav  a vytvárať si názor na riadenie Závodu v nových podmienkach prechodu  z účelovej 

výstavby na bytovú a samostatne sformovať riadiacu štruktúru na  čistý bytový výrobný 

program. 

     S odstupom času sa priznám, ţe som nespával a dostal som sa do stresovej situácie ktorú 

som nezvládol. Po pol roku som bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení vo Vojenskej 

nemocnici na Patrónke. Za sedem dní som sa však s tohto stavu dostal. 

     V ďalšom podrobnejšie popíšem náplň výrobného programu Závodu podľa stavieb a 

jednotlivých hospodárskych stredísk: 

     Hospodárske stredisko č. 1. – vedúcim strediska bol staviteľ Emil Paštrnák. Do strediska 

patrili tieto stavby: 

     Areál Stavebnej fakulty Vysokej školy technickej – Výšková budova a Aula s jedálňou. 

     Prednáškové sály Strojníckej fakulty s vonkajšími úpravami nádvoria a podzemným 

krytom civilnej obrany. Stavbyvedúcim bol staviteľ Jozef Seifert. 

     Vedecko-výskumný ústav preventívneho lekárstva na Kramároch. Stavbyvedúcim bol stav. 

Jozef Eckert. Neskoršie Gertrúda Reichenbergová. Za môjho pôsobenia vo funkcii táto stavba 

sa uţ stavala trinásty rok.  

     Areál Domu odborov – Výšková budova, Dom detí ( teraz stánok pre Radošínske naivné 

divadlo), Dom techniky. Stavbyvedúci bol Jozef Černák. 

     Hotel Kyjev, stavbyvedúci bol stav. František Lacka. ( V roku 1975 tu boli ubytovaní 

účastníci Majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní.) 

     Hotel Bôrik – Ubytovacie zariadenie vlády Slovenskej republiky. Stavbyvedúcim bol 

Imrich Hatala. 

     Likvidácia zastaveného sídliska Podhradie. Osobne riadil stav. Emil Paštrnák. Neskoršie sa 

na jeho okraji postavili tri veţové domy z liateho betónu. (Fasáda je zelenkavá mozaika) Na 

ostatnej ploche sídliska je teraz parkovisko. 

     Hospodárske stredisko č. 2. Vedúcim strediska bol Ing. Štefan Hohoš. Stredisku patrili 

tieto stavby: 

     Plaváreň na Pasienkoch. Stavbu riadil  staviteľ Ivan Jursa. 

     Budova Podniku výpočtovej techniky na Mikletičovej ulici. Stavbyvedúcou bola Gertrúda 

Reichenbergová. 

     Obchod vo Vajnoroch. Pavilón TBC v areály  nemocnice v Podunajských Biskupiciach, 

stavbyvedúcim bol Matej Ondriáš. 

     Internát zdravotných sestier na Kramároch, stavbyvedúci Ján Vrábel. 

      Administratívna budova Závodu  Stavomontáţe na ulici Februárového víťazstva (teraz 

Račianska ulica č.66), stavbyvedúci Ján Vrábel. 

      Panelové domy Sídlisko Podunajské Biskupice. Stavbyvedúcimi boli: Ing. Miroslsv 

Paštrnák, Ján Jamrich, Ing. Alexander Gron.  

     Hospodárske stredisko č.3. Vedúcim strediska bol Ing. Alexander Aubrecht. Patrili sem 

stavby: 
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      Sídlisko Trnávka, stavbyvedúci Ing. Zoltán Arpás.  Arpáš robil aj na vlastnej investičnej 

výstavbe podniku a v Závode Stavovýroba realizoval nové výrobné haly. Sídlisko Trnávka 

bolo nábehom závodu na bytovú výstavbu. 

     Materská škola a detské jasle na Trnávke, stavbyvedúci bol Jozef Gavorník. 

     Poliklinika na Trávnikoch, stavbyvedúci bol Ing. Alexander Aubrecht, po odovzdaní 

stavby v roku 1973 bol presunutý za vedúceho strediska. 

     Sídlisko Pezinok na Fándliho ulici, stavbyvedúcim bol staviteľ Jozef Urbanovský. 

     Hospodárske stredisko č. 4.Vedúcim strediska bol Ing. Alexander Aubrecht. Patrili sem 

stavby: Bytové objekty na sídlisku Podvornice IV. Stavbyvedúcimi tu boli, Ing. Miroslav 

Paštrnák, staviteľ Ján Zicháček, staviteľ Anton Kopačka. Po dokončení sídliska v Pezinku sa 

sem presunul aj Jozef Urbanovský.  

     Bytová výstavba na sídlisku Podvornice sa mi stala „osudným“, ak takto moţno nazvať 

odvolanie z riaditeľskej funkcie. Dôvod bol nasledovný. Bytové domy boli na tomto sídlisku 

stavané novým konštrukčným panelovým riešením BA NKS S. V Petrţalke bola postavená 

nová paneláreň na toto  konštrukčné riešenie, ako dodávka Dánskej firmy na sendvičové 

obvodové panely s priestorovou prefabrikáciou sanitárneho jadra - teda kúpelne. Závod po 

nábehu výroby dostával neúplný sortiment panelov a panelov nekvalitných, 

nezabudovateľných do objektov. Výkonnosť strediska vo vzťahu k plánovaným úlohám bola 

veľmi premenlivá a slabá aţ nakoniec ovplyvnila aj celkové plnenie vecných a finančných 

úloh závodu. Tento stav podnikové vedenie po ročnej uzávierke plnenia plánu zhodnotilo ako 

nezvládnuté riadenie závodu so strany riadiacich pracovníkov. Rokovanie Celozávodného 

výboru komunistickej strany a Vedenia podniku prijalo uznesenie odvolať riaditeľa Závodu 1. 

Vedenie podniku tomuto verdiktu odolávalo aţ do konca mája 1975. Preto sa  odvolanie  

uskutočnilo aţ 15. júla. 

     Vina ktorú pripisovali vedeniu Závodu 1. nebola aţ tak jednoznačná, veď na neplnení úloh 

sa výraznou mierou podieľala nová Paneláreň v Petrţalke. Nedokázala vyrábať sortiment 

potrebný na plynulú montáţ a tak na pokyn ministerstva urobil sa kompromis, odvolali 

súčasne so mnou aj riaditeľa panelárne Ing. Jána Podhoru. 

     Samozrejme prieťahy pri odvolávaní viedli aj k zmene dôvodu pre ktorý som bol z funkcie 

riaditeľa Závodu 1. odvolaný. Čas zahojil neúspech plnenia úloh a tak sa na CZV sformuloval 

nový dôvod na odvolanie. Po 15 rokoch som sa dozvedel, ţe ho sformuloval Ing. Štefan 

Hohoš, ktorý bol v tom čase členom Celozávodného výboru /CZV/komunistickej strany za 

Závod 1., takto: Celozávodný výbor konštatuje, že Ing. Michal Hronec používa pri 

riadení Závodu metódy nezlučiteľné so socialistickými zásadami, keď pri rozhodovaní 

porušuje vnútrostranícku demokraciu a demokratický centralizmus. Porušil tým, ako 

člen komunistickej strany, Stanovi Komunistickej strany, a preto výbor CZV doporučuje 

vedeniu podniku odvolať ho z funkcie riaditeľa.   

     Vedenie podniku po takomto výroku CZV nemalo inú moţnosť ako ma z funkcie odvolať. 

Ak sa vrátim do rokov 1950 -52 na základe takéhoto výroku, či obvinenia, nebol by som len 

odvolaný, ale aj zavretý  minimálne na 8 - 10 rokov.  

     Týmito pár riadkami nechcem vyvolať dojem, ţe som bol riaditeľ bez chyby, veď taký 

človek snáď na svete neţije a neexistuje. Píšem o tom preto, lebo som si tieto riadky zo zápisu 

CZV osobne prečítal, síce po 15-tich rokoch, ale toto zistenie bolo pre mňa poučením 

a potvrdením, ţe naozaj netreba veriť ani svojim najbliţším kolegom. Dôsledná obozretnosť 

je v kaţdej funkcii potrebná. 

     Ing. Š. H. sa stal riaditeľom Závodu 1. tri roky po mojom odvolaní, keď moţno i môjho 

nástupcu, stav. Tomáša Havlíka intrigami pripravil o miesto riaditeľa. 
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 Komplex hotela Kyjev Obytné domy Lamač - Podháj 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Sídlisko Podvornice IV (Dúbravka) Obytné veţiaky - „Dvojičky“ 
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Areál Slovenskej Technickej Univerzity – Stavebná a Strojnícka fakulta 

 

   
  

 Posluchárne Strojníckej fakulty Výšková budova Stavebnej fakulty 
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Poliklinika v Ruţinove 

 

     
 

 Hotel Kyjev Hotel Bôrik 

 

     
 

 Podnik výpočtovej techniky (niţšia budova) Podnikový hotel PS  
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Jedáleň s kuchyňou pri rekreačnom zariadení v Starej Lesnej 

 

 
 

Sídlisko Trnávka v Bratislave 
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Sídlisko Fándlyho v Pezinku 

 

 
 

S kolektívom v uliciach Bratislavy 
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Znovu v administratíve 
 

     Po mojom odvolaní s funkcie riaditeľa bol som menovaný do funkcie vedúceho Odboru 

racionalizácie a technického rozvoja na podnikovom riaditeľstve. Odbor bol súčasťou  

Technického úseku. Námestníkom bol Ing. Ján Klaučo, neskoršie stav. Ivan Petrík. Bol to 

Odbor „zberný“, ako som ho ja hodnotil, z môjho pohľadu. Štruktúru odboru tvorili tieto 

dodelenia; Oddelenie vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia pod ktoré patrila aj 

Technická kniţnica podniku, Oddelenie tvorby výkonových noriem, Oddelenie racionalizácie 

a technického rozvoja. Práca na tomto odbore ma jednoducho povedané „nebavila“. Celá 

činnosť bola vlastne iba evidenčnou prácou, netechnickou, nezaujímavou. Ţiadne technicko-

odborné, či racionalizačné výstupy z odboru neodchádzali, ale ani neprichádzali. 

     V roku 1979 v marci zomrel podnikový riaditeľ Ing. Ábel Škvarka. Jeho smrť bola 

sprevádzaná, moţno len klebetou, ale moţno aj pravdou. Podnik mal trochu problémy 

s plnením úloh v oblasti odovzdávania bytov za rok 1978. Splnenie úloh v tých časoch 

potvrdzovali mestské i politické orgány. Hlásenie vţdy odovzdával riaditeľ podniku 

primátorovi mesta a prvému tajomníkovi Mestského výboru komunistickej strany. Tento 

protokol  vţdy prvý podpisoval primátor mesta. V tom čase to bol Ing. Martinák. Riaditeľ 

podniku išiel s týmto dokladom za ním. Primátor ho nechal čakať u svojej sekretárky od 

desiatej do pätnástej hodiny. Bolo to veľmi poniţujúce uţ aj preto lebo Martinák bol vo svojej 

kancelárii sám, pravdepodobne nevybavoval ţiadne neodkladné otázky.  Konečne po 

podpísaní protokolu o odovzdaní plánovaného počtu bytov sa riaditeľ vrátil na podnikové 

riaditeľstvo a chýr o splnení rozhodujúcej ročnej úlohy plánu podniku sa rýchlo rozniesol po 

kanceláriách. Z riaditeľa zrejme opadla nervozita a verím, ţe aj obrovský stres. V noci okolo 

štvrtej hodiny nad ránom zomrel na infarkt. Bol síce chorý na srdce, ale určite ho pochovalo 

arogantné chovanie sa primátora mesta k nemu.  

     Po smrti Ing. Ábela Škvarku nastúpil na post podnikového riaditeľa Ing. Rudolf Brídzik. 

Bol to chlapec z mnohočlennej rodiny z obce Horná Maríková v okrese Povaţská Bystrica. 

Vyštudoval vysokú školu tieţ diaľkovou formou, dva roky po mne. Táto zmena riaditeľa bola 

pre mňa významná. Prečo to uvediem ďalej. 

 

 

Opätovný návrat do „terénu“ 
      

     Areál Domu odborov v roku 1978 bol uţ rozostavaný v plánovanom rozsahu. Treba 

zdôrazniť, ţe sa robil na etapy. Podľa toho koľko štátna pokladnica vedela uvoľniť 

finančných prostriedkov. Po dokončení Výškovej budovy, Domu techniky a Domu detí 

v rokoch 1973-5, nasledovala výstavba poslednej etapy,  ktorá mala ešte tieto objekty: 

Kongresová sála s kapacitou 1200 stoličiek, Kino s kapacitou 500 stoličiek, Tlačové centrum, 

Administratívna budova riaditeľstva,  Terénne a vonkajšie sadové úpravy, Prípojky 

k verejným sieťam. Výstavbu viedol vedúci strediska Ing. Alexander Aubrecht. Ing. Aubrecht 

bol v tom čase aj hokejovým rozhodcom.  Rozhodoval aj medzinárodné súťaţe. Táto činnosť 

ho dosť vytrhávala z riadiaceho procesu. Riadiaci štáb stavby ostával niekedy aj viac dní bez 

vedúceho. Podriadený sa na túto jeho neúčasť sťaţovali. Vedenie závodu i vedenie podniku 

túto sťaţnosť vzali na vedomie a začali ju riešiť. Hľadal sa na miesto Ing. Aubrechta niekto 

iný, ktorý by nemal takéto vedľajšie záujmy, za vedúceho výstavby. Adeptom na túto funkciu 

som sa naraz stal ja, neviem ako, ale stalo sa. V prvom májovom týţdni ma navštívil v mojej 

kancelárii sám podnikový riaditeľ Ing. Rudolf Brídzik.  
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    Keď vošiel do mojej kancelárie prekvapil som sa: „Čo len chce Rudo  odomňa?“ Pomyslel 

som si. „Nech sa páči súdruh riaditeľ, posaď sa, čomu vďačím za tvoju návštevu?“ 

Začudovane som sa ho spýtal. 

     Rudo sa usmial, pozrel sa vyzývavo na mňa a povedal: „Michal potrebujem na Stavbu 

domu odborov nového vedúceho výstavby.  Po zrelej úvahe vo vední podniku sme prišli nato, 

ţe by si ním mal byť ty.“  

     Chvíľu sme sa na seba dívali potom som sa ozval: „Rudo, vieš, ţe ja som bol na podnet 

terajšieho riaditeľa Závodu 1. odvolaný z riaditeľského postu  na tomto Závode a ty chceš aby 

som išiel pod „komando“ Ing. Štefana Hohoša. Nie som síce urazený, ale neviem ako to 

pracovníci závodu prijmú. Veď Dom odborov je celé jedno hospodárske stredisko Závodu. 

Neviem či Štefan s týmto rozhodnutím vedenia podniku bude súhlasiť. Samozrejme som 

presvedčený, ţe rozhodnutie vedenia podniku bude musieť rešpektovať, no aj tak si myslím, 

ţe by sa Štefan mal zastaviť u mňa aby sme sa mohli o tom porozprávať. Ak by so strany jeho 

mala vládnuť medzi nami nedôvera, tak na to miesto, uznáš, nastúpiť nemôţem. Inak 

netvrdím, ţe by som tú funkciu nezobral.“ 

     „Dobre Michal, ja Štefana za tebou pošlem, porozprávajte sa a potom mi dáš vedieť ako 

ste sa dohodli a ako si sa rozhodol ty,“ dokončil náš rozhovor Rudo. Zdvihol sa a podaním 

ruky sme náš rozhovor spečatili. Pripadalo mi to ako v stredoveku kedy sa podaním ruky 

uzatváral kšeft.  

     Na druhý deň pracovníci odboru začali dobiedzať do mňa a vypytovať sa načo bol u mňa 

riaditeľ podniku. Pravdaţe vedeli o tom čo sa odohrávalo na podnikovom vedení. Hlavne 

kolegyňa Milada Nováková ma upozorňovala nato, ţe stavba Domu odborov musí byť do 

konania Zjazdu komunistov dokončená preto lebo sa v roku 1981 má Zjazd konať 

v Bratislave: „Ak sa tento termín nedodrţí môţe vám to pán kolega vykrútiť krk a aţ do 

dôchodku sa uţ po rebríčku sluţobných postupov vyššie  nedostanete.“ Bol jej argument. 

Rozmýšľal som aj ja o tomto variante ale aj tak som sa rozhodol radšej pre stavbu ako 

„úradníčenie.“ 

     Ing. Štefan Hohoš ma v nasledujúcich dňoch navštívil a ubezpečil, ţe nemôţe nastať 

ţiadny problém na stredisku lebo, ţe túto moţnosť obsadenia vedúceho aj s členmi kolektívu 

strediska prerokoval. 

     Nuţ a tak 15. mája 1979 drţal som v ruke menovací dekrét, ktorý znel: 

     „V zmysle platných predpisov a článku 16 Organizačného poriadku národného podniku 

Pozemné stavby Bratislava menujem vás s účinnosťou od 15. mája 1979 do funkcie vedúceho 

strediska DOTK II. Etapa na Závode 1 po dobu výstavby. Vedel som, ţe po dokončení domu 

Odborov je moje postavenie ďalej neurčené a neurčité a ţe ma čaká znova úloha  hľadať si 

umiestnenie a zaradenie niekde na novom poste v mojej profesii. 

     Pre váţnosť úloh, ktoré čakali stredisko, malo ono samostatný štatút. Stredisko bolo 

akýmsi malým závodom v závode. Riadilo vlastné práce a koordinovalo práce všetkých 

ostatných účastníkov výstavby. 

    Ja, ako vedúci strediska som bol oslovovaný ako „riaditeľ výstavby.“ Mal som svojho 

zástupcu, stav. Imricha Hatalu, ktorý bol vedúcim výroby. Ďalším zástupcom bol Ing. 

Alexander Gron, vedúci technického úseku. Mali sme aj korešpondentku. Na ostatných 

strediskách takéto obsadenie nebolo. Stavbyvedúcimi boli:  

     Stav. Ján Zicháček - riadil výstavbu časti F1,  Osvetovo vzdelávací blok.     

     Stav. František Lacka – riadil výstavbu časti F2 -  Hlavná sála, F3 – Priľahlé priestory 

a príslušenstvo, F4 – Vonkajšie objekty s energoblokom. 

     Stav. Miroslav Greguš – riadil výstavbu časti  F4 – Nástupná plocha a parkovisko, F5 – 

Terasa, inţinierske siete a komunikácie. 

     Ako majstri tu pracovali: František Privrel, Jozef Privrel, Ján Kľúčik, Jozef Bordáč. 

Na stavbe v čase hlavného náporu pracovalo aţ 350 pracovníkov spolu aj so subdodávateľmi. 
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     Hrubú stavbu Hlavnej sály realizoval n. p. Hydrostav Bratislava ako subdodávateľ pre náš 

podnik. 

     Rozsah prác na stavbe bol nad sily nášho podniku. Generálne riaditeľstvo rozpisovalo 

kvóty pracovníkov jednotlivým podnikom ktoré priamo riadilo. Pracovníci týchto podnikov sa 

striedali buď po mesiaci alebo štvrťročne. Nebol to najlepší systém lebo podniky sa často zo 

svojho stavu zbavovali pracovníkov bez ohľadu na potrebné profesie na stavbe Domu 

odborov v danom čase. Nechcem aby som bol pochopený ako rasista, podniky hlavne 

z východu posielali nám pomocné pracovné sily s radov Rómov. Stalo sa, ţe sa nám zhluklo 

naraz aj šesťdesiat takýchto pracovníkov. Boli to pracovníci málo vyuţiteľní na odborné práce 

a boli veľmi nedisciplinovaní. Tak v mesiaci auguste po výplate  na druhý deň našiel som 

v sociálnom zariadení pred siedmou hodinou týchto robotníkov spolu s rodinami spať na 

podlahe pri nedojedených varených bravčových hlavách a dopitých fliaš vodky, aţ tridsať 

ţien a detí. Na stoloch pohodené kosti, mastné fľaše a poháre od horčice, po podlahe 

rozhádzané štuple a nedojedené kusy chleba. Po otvorení dvier ma zarazil strašný pach 

a chrapot opitých muţov. Keď som ich pozobúdzal,  ţeny s deťmi som vyhostil von zo 

staveniska, robotníkov som poriadne vyhrešil. Dostal som takúto odpoveď: „Pán majster, veď 

mi sme svoje rodiny uţ mesiac nevideli a aj peniaze naše ţeny potrebujú na ţivobytie.“ 

     Moja odpoveď znela: „Neviem koľko peňazí ste im dali, keď ste toľko vodky popili a to 

ešte pred deťmi, či vám nie je hanba.? Čo myslíte, čo teraz s vami spravím, veď ste ešte ani 

nevytriezveli?  Pekne sa poberte so svojimi ţenami a deťmi  na obhliadku mesta a vráťte  sa 

aţ budete triezvy. Dnes pracovať nebudete. Všetkým vám majstri napíšu dovolenky.“ 

     Nastalo veľké brblanie no nakoniec sa všetci pobrali so svojimi rodinami. O necelú hodinu 

sa s veľkým krikom objavila v mojej pracovni upratovačka, ţe ona taký svinčík po tých 

darebákoch upratovať nebude, ţe sa  jej z toho  dvíha ţalúdok. Musel som uznať, ţe to bol 

naozaj nemóresný neporiadok a rozhodol som, ţe si to po návrate upracú sami.  

     Neboli však všetci Rómovia rovnaký. Bola tam aj čata Rómov z Popradský pozemných 

stavieb pod vedením predáka Hangurbadţu. Jeho meno som si dlho nevedel zapamätať. Táto 

čata bola sedem členná. Predák mal ruky veľké ako „lopaty“. Naozaj, nepreháňam. Za jeden 

týţdeň urobili 2600 m2 betónovej mazaniny na prízemí a prvom poschodí. Betón sa však 

nevyrábal na stavbe bol dováţaný domiešavačmi. Aj tak to povaţujem za vzorový výkon. 

Pointou tohto výkonu,  bola pre nás ako riadací aparát, záchrana pred fiaskom na kontrolnom 

dni. Kamenári pre ktorých sme mali pripraviť podmienky na kladenie dlaţby, boli 

presvedčený, ţe im nepripravíme stavenisko na prevzatie. Prekvapenie bolo veľké, veď 

„világoš“ namiesto nás postihol ich. Na kontrolný deň prišli usmiaty a odišli pokorený. 

Okrem toho sa museli priznať, ţe kameň dodávaný z Juhoslávie, ešte do republiky nedorazil. 

Táto príhoda len-len, ţe nestála Ing. Povaţana, ktorý riadil práce za SPK Levice, miesto. Po 

tejto udalosti pred kaţdým kontrolným dňom prešiel svoje zábery kde mal klásť kameň aby 

sa, zjednodušenou „hantýrkou“ povedané, znovu nepotkol. 

     Pred politickými orgánmi si chceli „šplhnúť“ aj pracovníci vedenia Generálneho 

riaditeľstva  a ukázať, ţe im osud dodrţania termínu dokončenia stavby leţí na srdci. Ráno, 

v deň brigády, sa generálny riaditeľ Ing. Belohlávek hlásil priamo u mňa, ţe oni chcú, aby 

som im dal urobiť uţitočnú robotu a nie ako iným brigádnikom, ktorí väčšinou čistili stavbu. 

     „Nuţ dobre súdruh generálny, dostanete prácu hodnú vášho postavenia. Budete do 

strojovní vzduchotechniky vynášať „vistematové“ obkladové dosky.“ Kaţdá doska váţila 

stoštyri kilogramov. Bolo ich treba nanosiť do vzduchotechnických strojovní 1, 2, 4.  Ja som 

medzi tým nechal pripraviť po ukončenie prác malé občerstvenie. Obloţené chlebíčky a desať 

litrov vína. O trinástej hodine, kedy sme mali dohodnutý koniec prác, boli tak fyzicky 

uťahaní, ţe sa ani chlebíčkov ani vína,  nedotkli. Generálny len precedil cez zuby: „ Mišo 

riadne si s nami vybabral.“ Nebol ďaleko od pravdy, lebo aj zlámaní robotníci,  na fyzickú 
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prácu naučení, odmietali dva dni po seba túto prácu vykonávať. Bolo jej dosť lebo sme mali 

sedem  vzduchotechnických strojovní. 

     Robotníci sú vo vymýšľaní nevyspytateľní. Často som chodil do bufetu pred Domom detí 

aj ja na obed, alebo na desiatu. Sedávali tam aj robotníci. Vţdy keď prišli do bufetu boli 

relatívne pokojní, nehluční. Keď si dojedli kúpené jedlo a vypili malinovku  ich  nálada sa 

očividne zlepšila, aţ nepochopiteľne. Trvalo mi to dosť dlho kým som pochopil dôvod ich 

veselosti keď odhádzali od stolov. Všimol som si raz, ţe im predavačka nepodáva malinovku 

z prenosných debničiek, ale z pod pultu. Počkal som kým všetci odídu  od jedla a vzal som si 

jednu fľašu do ruky a privoňal k nej, na moje prekvapenie nebola v nej malinovka, ale víno. 

Predavačku som okamţite upozornil a pohrozil jej, ţe ak to ešte raz zistím dám bufet zatvoriť. 

     Technologické súbory riadila Investičná skupina n. p. Slovnaft Bratislava. 

      Investor mal tieţ silné obsadenie čo do počtu pracovníkov. Vedúcim investičného úseku 

bol Alexander Takáč. Jeho zástupcom bol Ing. Jozef Čambal. Okrem toho mali svojich troch 

stavebných dozorov. 

      

 

 

 
 

Areál celej stavby Domu odborov, techniky a kultúry 
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Rez budovou cez veľkú sálu s pohľadom do hľadiska 

 

 

 
 

Pôdorys prvého poschodia 
(Vpravo sa nachádza kinosála) 
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Pôdorys druhého poschodia 
(Vľavo sa nachádzajú veľká a malá sála, vpravo konferenčné sály) 

 

 

     Stavbu sme dokončili do konca januára 1981. Slávnostné otvorenie sa konalo 14. 2. 1981 

o 16.oo hod. s programom venovaným budovateľom Domu odborov pod názvom, „PIESEŇ 

AKO VĎAKA“. Program pripravil Zaslúţilý umelec Tibor Andrašovan a Ján Turan. Na 

tomto otvorení vystúpilo mnoţstvo súborov: Detský spevácky zbor SLNIEČKO, Mládeţnícky 

spevácky zbor Domu ROH, Robotnícky spevokol BRADLAN, miešaný zbor TECHNIK, 

miešaný zbor SĽUKu, Posádková hudba Bratislava. Mária Kráľovičová predniesla báseň Jána 

Kostru Bratislavská jar, Július Pántik zase báseň Pavla Horova Slovenská panoráma. Program 

uvádzala Izabela Paţítková.  

      Tlač odborárov uviedla článok: Pýcha slovenských stavbárov, brat Milan mi poslal 

výstriţok  Rudého práva: Nový Dům ROH v Bratislave, pod ktorý napísal; „Blahoţelám Ti 

Michal!“      

      Kolaudácia prebiehala skoro viac ako mesiac. Organizácia kolaudácie prebiehala tak, ţe 

špecialisti si preberali spolu s pracovníkmi prevádzkovateľa a stavebná časť sa preberala 

osobitne so stavebnými dozormi. Zistené viditeľné chyby sa odstraňovali ihneď, lepšie 

povedané na druhý deň. Tým sa súčasne v skrátenej lehote skúšali aj strojnotechnologické 

zariadenia. Po skončení kolaudácie dosiahol sa taký stav, ţe budova a jej technika sa mohla 

okamţite pouţívať. Je pravdaţe tento spôsob kolaudácie bol mimoriadne náročný na nás i na 

investora. Napätie bolo také obrovské, ţe vedúceho investičnej skupiny A. Takáča po 

vyhlásení, ţe je stavba prevzatá, chytil srdcový kolaps a viac sa uţ na stavbe nikdy neobjavil 

lebo vzápätí dostal aj mozgovú príhodu. Z tohto stavu sa do svojej smrti uţ nedostal. Jeho 

zástupcovi Ing. J. Čambalovi po dvoch týţdňoch poklesol krvný tlak, tak výrazne, ţe bol 

chorý viac mesiacov. My terénny stavbári sme tento obrovský nápor preţili bez ujmi na 
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zdraví a počas konania zjazdu sme zabezpečovali prevádzku budovy. Zjazd trval tri dni počas 

jeho trvania nevznikla na strojných zariadeniach ţiadna porucha. Iba v prvý deň rokovania 

nás navštívil  prvý tajomník ústredného výboru strany Jozef Lenárt aby sme vypli batériu 

svietidiel nad rokovacou tribúnou umiestnenou na javisku lebo, ţe vraj im tak prehrieva 

hlavy, ţe nemôţu rozmýšľať. 

     Dátum 9.7.1981 je spojený so slávnosťou odovzdávania vyznamenaní za výstavbu Domu 

odborov. Najvyššie vyznamenanie  „Rad práce“ obdrţal Ing. J. Havran z Hydrostavu 

Bratislava, po ňom som dostal vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu“, Ja. Boli to dve štátne 

vyznamenania. 

     Okrem týchto vyznamenaní boli ocenení aj ďalší pracovníci zo všetkých zúčastnených 

organizácií na výstavbe Domu odborov. 

     Ministerstvo výstavby a techniky SSR kaţdoročne udeľovalo kolektívom  pracovníkov 

investorských, projektových a dodávateľských organizácií za najkvalitnejšie dokončenú 

stavbu na území Slovenska v predchádzajúcom roku, odovzdanú do uţívania načas, cenu za 

výstavbu. Nominovaných stavieb bolo viac, no Cenou za výstavbu bol ocenený Dom 

odborov. Za výkon investorskej činnosti obdrţal túto cenu Alexander Takáč a Ing. Jozef 

Čambal. Za projektantov bol ocenený kolektív autorov projektu; akad. arch. Ing. arch. F. 

Konček, akad. arch. Ing. arch. I. Skoček a akad. arch. Ing. arch. Ľ. Titl. Za dodávateľskú 

činnosť a koordináciu prác a dosiahnutú kvalitu sme dostali cenu Ja a F. Koller, technológ 

závodu Stavovýroba. Na znak tohoto ocenenia bola osadená kamenná pamätná doska na 

prízemí vo vestibule Domu odborov s menami všetkých ocenených. 
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   Fragmenty z dobovej tlače o dokončení domu odborov 
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Riešenie problémov počas pracovnej zmeny 
(V popredí riaditeľ výstavby Ing. Michal Hronec a jeho zástupca staviteľ Imrich Hatala, medzi nimi stojí 

stavebný dozor investorskej organizácie Ing. Rudolf Šmelko) 
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    Stavba Domu odborov bola mojou najväčšou stavbou akú som v ţivote viedol. Na stavbe sa 

pracovalo bez ohľadu na zákonom stanovený pracovný čas. Na stavbu som ráno nastupoval 

o šiestej hodine. Pred odchodom som sa vţdy poriadne najedol, opečenú slaninu, pol litra 

mlieka niekedy čaj. Vţdy som však jedol veľmi sýte jedlá aby som nápor ranného rozbiehania 

prác na stavbe zvládol. Domov som chodieval pozde večer, najčastejšie o 19.oo – 20.oo 

hodine. Stalo sa ţe sme robili aţ do 2.oo hodiny rannej. Pred dokončovaním stavby nápor na 

nervovú sústavu sa stupňoval. Stávalo sa, ţe sme ráno rozdeľovali aţ 350 pracovníkov. Stalo 

sa aj to, ţe pri tvrdšej výmene názorov pri rozdeľovaní úloh  po mojom odchode z kancelárii 

majstrov jeden z nich , nebudem ho menovať, vyhlásil ; „Co si ten chvap misví, ţe já tu chci 

prijít o zdraví.“  

     Stavbári sa najviac boja úrazov na svojich stavbách. Ja som našťastie nemal smrteľný 

úraz. Zato jeden prepad do otvoru 60/60 cm s roztrhnutou pečeňou. Robotník pohybujúci sa 

v strešnom priestore hľadal si miesto na „odľahčenie si“ a v pološere vkročil do spomenutého 

otvoru. Lenivosť sa mu stala osudným a pre nás, vedenie stavby veľmi nepríjemným úrazom 

pretoţe otvor nebol zakrytý. 

     Druhý úraz, pád zo strechy sekcie S7 z výšky 17.oo metrov bol pri prvom pohľade na 

leţiaceho pracovníka šokujúci. Keď ho sanitka odváţala zo stavby myslel som si ho ţivého do 

nemocnice nedovezie. Moje prekvapenie bolo neopísateľné keď dotyčný pracovník na tretí deň 

nastúpil na pracovisko. Ešte nebol napísaný ani protokol o úraze a chlap uţ pracoval. Správa 

z nemocnice znela : Pracovník mal v krvy 2.5 promile alkoholu. Ľudové porekadlo hovorí; 

„Opitému pomáhajú všetci svätí.“ Dotyčný pracovník by sa bol určite zabil, pomohlo mu však 

padanie medzi stavbou a lešením na ktorom sa  sem tam zachytil a tak na zem dopadol 

s náleţitým zbrzdením. Odrenín na tele mal dostatok, ale aj tak maródovať nechcel. 

     Po skončení zjazdu strany sme ešte niekoľko dní spolu  so stavbyvedúcimi doplňovali 

posledné práce do konečnej faktúry za túto stavbu. Medzi tým rokoval so mnou riaditeľ 

podniku Ing. Rudolf Brídzik o tom, či by som nechcel nastúpiť na miesto obchodného 



 59 

námestníka podniku po odchode Ing. Kulifaja.  Dohodli sme sa. Takţe 1. mája 1981 som 

obdrţal menovací dekrét a nastúpil na svoje nové miesto. 

 

V námestníckej funkcii 
 
     Do funkcie ma uvádzal výrobný námestník riaditeľa podniku Ing. J. Gregor. Menovací akt 

sa uskutočnil v malej zasadačke podnikového riaditeľstva za účasti pracovníkov Obchodného 

úseku. Pri preberaní funkcie vţdy dotyčný funkcionár prednesie svoju vstupnú reč. Obligátne 

sa sľubuje, ţe si prácu bude vykonávať zodpovedne ku prospechu organizácie a, ţe bude pri 

riadení úseku brať do úvahy aj záujmy pracovníkov. Bolo to tak aj v mojom prípade. Prvý deň 

po prevzatí dokumentov od odchádzajúceho sa ohlásil na prijatie vedúci odboru zásobovania 

Juraj Váňa. Neokolkoval, priamo sa spýtal, či mienim za svojho nástupcu menovať niekoho 

iného, vedúci odboru bol vlastne mojim zástupcom. Tak ako na závode 1, aj tu som mu 

povedal, ţe nemienim robiť ţiadne personálne zmeny. Týmto aktom som osadenstvo úseku 

dostal z napätia. 

     Ešte som sa nestačil ani dobre udomácniť vo svojej novej funkcii a uţ bola zvolaná 

Ministerstvom stavebníctva porada výrobných námestníkov do Ruţomberka. Bolo to týţdeň 

po nástupe do funkcie námestníka. Nestačil som sa ani dobre oboznámiť s problémami 

zásobovania podniku. Na poradu som si zobral zo sebou aj vedúceho odboru. Prvý deň sme sa 

ubytovali a po večeri sa začali vytvárať kamarátske skupiny. Ja som nemal nikoho. Mnohí si 

ma premeriavali, pravdepodobne uvaţovali, čo to bude za kolegu, nuţ a zrejme aj iné 

myšlienky im vírili hlavou. V napätí som bol aj ja, nie so zoznamovania, ale z toho, ako sa 

zapíšem do povedomia kolegov priamo na porade, veď za týţdeň som nemohol naštudovať 

všetky problémy zásobovania nášho podniku. Mnohí noví kolegovia si večer krátili hraním 

v karty, zauţívaný bol „mariáš“ a „očko“ alebo aj  „21“ ako túto hru niektorí nazývali. Ja som 

nebol kartársky virtuóz, slabo som hral „mariáš“ a „očko“ som povaţoval za najhoršiu hru 

bola to vlastne hazardná hra. Môj vodič sluţobného motorového vozidla obohral v ten večer 

riaditeľa odboru zásobovania ministerstva Jana Májka o 800 Kčs. V tom čase to bola slušná 

suma, zhruba 10% z mesačného námestníckeho zárobku. Jano sa na druhý deň na Laca 

Bodóa, lebo tak sa volal môj vodič, veľmi hneval. Spomínam Jana, to preto, lebo sme si ešte 

pred nástupom na kartovanie  potykali. 

     Po raňajkách začala porada. Mal som smolu lebo vţdy začínala referovať Bratislava. 

Musel som teda po prebdenej noci vystúpiť takto: „Váţený súdruh riaditeľ, ctení kolegovia 

som vo funkcii ako to uţ iste viete iba týţdeň, keby som teraz začal suverénne rozprávať  ako 

znalec problémov nášho podniku, pravdepodobne by ste ma povaţovali za poriadneho 

namyslenca a nadutca. Moţno, ţe nie všetci, aby som nehádzal všetkých do jedného vreca, ale 

aj tak si myslím, ţe bude lepšie keď tentoraz za Pozemné stavby Bratislava, oboznámi poradu 

s našimi problémami a otázkami na riešenie pri ktorých by sme potrebovali pomoc od rezortu, 

tu prítomný vedúci odboru Juraj Váňa.“  

     Jano Májek sa pousmial a povedal: „Toto som tu ešte nezaţil, kaţdý nový funkcionár hneď 

na prvej porade chcel byť virtuóz a hlavne kritik ministerstva, súhlasím s tebou.“ Obrátiac sa 

na Juraja Váňu,  oslovil ho: “No, tak Juro začni, kde vás tlačí topánka zásobovacích 

problémov.“ 

     Keď dokončil vetu všetci prítomní  zatlieskali. 

     Pri obedňajšej prestávke som mal naraz aţ na malé výnimky mnoţstvo dobrých priateľov. 

Chovali sa ku mne ako by som bol ich dlhoročným kolegom z branţe. Sám Juraj Váňa, 

mysliac si, ţe sa stane obchodným námestníkom po odchode Ing. Kulifaja z dosť odmeraného 

chovania voči mne,  zmenil sa  na nepoznanie. 
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     Takto som začínal svoju osem ročnú prácu na poste hlavného zásobovača národného 

podniku Pozemné stavby v Bratislave, ktorý mal cca osemtisíc zamestnancov. 

     Mimoriadne náročné v tejto funkcii bolo naštudovanie veľkého mnoţstva metodických 

pokynov slúţiacich na zostavovanie ročného plánu s výhľadom do ďalších rokov danej 

päťročnice. Okrem toho v zásobovaní tak veľkého podniku vţdy bol dostatok nedostatkových 

materiálov, ktorý bolo treba riešiť za pochodu. Zásobovanie v tých časoch bolo riadené 

plánom cez rezorty národného hospodárstva. V rámci tohto plánu sa povinne uzatvárali 

odberateľsko-dodávateľské vzťahy s konkrétnymi firmami záväznými hospodárskymi 

zmluvami. Nie všetky firmy pokrývali potrebné objemy dodávok hlavne keď sa v rámci 

rezortného plánovania nedocenili ich výrobné kapacity alebo ak firmy pod politickým tlakom 

sľúbili dodať väčší objem svojich produktov ako boli schopné vyprodukovať. Rokovania 

s takýmito firmami bolo treba absolvovať najprv na úrovni podnikovej, ak tieto rokovania 

boli bezvýsledné postupovalo sa na úrovni politických orgánov straníckych. Takéto rokovania 

najčastejšie viedli vo svojej koncovke k odvolávaniu čelných riadiacich funkcionárov 

v dotyčných podnikoch. 

      V stavebníctve najčastejšie  sa zápasilo s dodávkou tehliarskych materiálov, ľudovo 

povedané, tehál pálených plných, alebo odľahčených. Ku koncu môjho pôsobenia vo funkcii 

to boli aj tehlobloky a panely z dutých izolačných tehál. Mimoriadne zloţitá bývala situácia 

s dodávkami cementu. S cementom sa vţdy hospodárne nenakladalo. V dávkovaní cementu 

pri výrobe betónovej zmesi sa nedodrţiavali technické normy. Tento nedostatok 

v technologickej disciplíne počas celého roka vyvolával krízy a napätia. Rokovania 

o dodávkach s partnermi boli na dennom poriadku. Drevársky a nábytkársky priemysel 

obdobne ako iné rezorty nedokázal plniť svoje úlohy, Chýbal sortiment dverných krídiel, 

okien, kuchynských liniek atd. Podniky vyrábajúce materiál pre sanitnú inštaláciu, 

elektroinštaláciu, materiál na rozvody ústredného kúrenia najviac zneuţívali plánované 

hospodárstvo. Ich produkcia sa merala a plánovala v tonách vyrobeného materiálu a tak 

vyrábali iba veľké dimenzie rúr, tvaroviek, nedodrţali tým poţiadavky na potrebný sortiment 

beţných výrobkov. Referenti zásobovania, ak chceli dosiahnuť dohodu  pri rokovaniach, 

kupovali popri potrebnom sortimente aj výrobky nepouţiteľné a nepotrebné pre firmu. 

Vytvárali sa tak nadmerné nepotrebné zásoby. Aj výroba zámočníckych výrobkov trpela 

týmto neduhom. Valcovne produkovali namiesto subtílnych profilov z valcovacieho 

programu, ak sa im v tonách nedarilo plniť plán ťaţké profily, ktorých vyuţiteľnosť bola 

veľmi nízka.  Špeciálnou skupinou výrobkov boli materiály a výroba s dlhou dodacou 

lehotou. Bola to výroba strojárenského charakteru ako napr.: osobné a nákladné výťahy,                   

vzduchotechnické zriadenia, veľké elektrorozvádzače, čistiace a filtračné zariadenia do 

plavární. Ale i diesel-agregáty , javisková technika a pod.. Strojno-technologické zariadenia 

ako boli bagre, buldozéry, nakladače, nákladné autá, veľkokapacitné vyklápače, 

technologické zariadenia panelární našťastie nepatrili do okruhu komodít zásobovacieho 

útvaru, takţe táto úloha sa mňa netýkala. Dodávky materiálov zo zahraničia boli zriedkavé ak, 

tak len z rámca štátov patriacich do tábora socialistických krajín. Špeciálne poţiadavky 

stavebných podnikov  zo štátov patriacich do kapitalistických krajín sa riešili cez podniky 

zahraničného obchodu a podliehali vţdy pod prísnu kontrolu najvyšších štátnych útvarov, ba 

niekedy sa riešili len cestou politických orgánov.  

     Obchodný úsek stál so svojimi úlohami  medzi nárokmi vnútropodnikových organizačných 

zloţiek podniku a problémami vonkajších partnerov, ktorých riešenie vyúsťovalo v 

„dvojstres“. Ja som tomuto procesu dal takéto pomenovanie. Najprv sa bolo treba ubrániť 

tlakom kolegov z vnútropodnikových zloţiek podniku a potom absolvovať tortúru 

s partnermi. Oba javy dvíhali adrenalín v človeku. Často však oba tieto javy boli zneuţívané 

a slúţili na obhajobu nezodpovedného prístupu dotyčného riadiaceho pracovníka k plneniu si 
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svojich základných povinností. Zásobovacie útvary často pracovali na základe dosť veľkého 

mnoţstva fiktívnych vstupných veličín do riadiaceho a výrobného procesu.  

     Okrem klasického zásobovania mal obchodný úsek v náplni aj prideľovanie bytov a to tak 

druţstevných ako aj podnikových. Nemôţem tvrdiť, ţe obchodný úsek rozhodoval o  

pridelení bytu skôr išlo o administratívne úkony súvisiace s prideľovaním. Rozhodovanie 

prináleţalo vedeniu podniku a odborovej organizácii. Viac práce mal obchodný úsek so 

starostlivosťou o údrţbu bytového fondu podnikových bytov ako aj podnikových 

druţstevných bytov. No aj tu často pracovníci nepoznajúc metodiku prideľovania bytov, ak 

im nebol byt pridelený, obviňovali často mňa ako osobu. Nebolo to nič príjemné, počúvať 

uráţky so strany dotknutého.  

     Z ôsmich organizačných jednotiek samostatné zásobovanie mali štyri zloţky. Závod 

Stavomontáţe, Stavovýroba, Závod priemyselnej prefabrikácie a Dopravno-mechanizačný 

závod. Metodicky však boli aj tieto riadené cez Obchodný úsek podniku. Závody 1,2,3,4 boli 

plne zásobované cestou Odboru zásobovania Obchodného úseku podniku. 

     Najproblémovejším závodom čo sa zásobovania týka bol Závod Stavomontáţe. Podiel 

prác tohto závodu na konečnom diele, predstavoval okolo 50 % a to tak z hľadiska vecného 

ako aj finančného objemu. Na tomto závode bol najväčší objem nepotrebných, 

nepouţiteľných materiálových zásob za ktoré sme boli najviac kritizovaní lebo tezaurovali  

veľké mnoţstvo  finančných prostriedkov a v rámci národného hospodárstva umŕtvovali ţivú 

a zhmotnenú prácu. Bol to veľký problém socialistického plánovitého a proporcionálneho 

rozvoja národného hospodárstva. Tieto nepotrebné mŕtve ekonomické hodnoty viedli 

k hospodárskej kríze socialistického spoločenského poriadku a súčasne i k politickej kríze 

a k jeho rozpadu a zániku 

v mnohých krajinách 

socialistického spoločenstva.   

     V chaose plánovitého 

proporcionálneho spôsobu 

riadenia národného hospodárstva  

krajiny, obchodné úseky 

podnikov boli najviac 

zaťaţenými útvarmi. Preţiť 

pätinu svojej aktívnej pracovnej 

činnosti v zásobovaní bolo 

prinajmenej zvláštnosťou. Ja som 

ju vykonával plných osem   

rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment z dobovej tlače 
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Výsledok perestrojky alebo 

riaditeľ Stavovýroby 
 

     V roku 1981, keď som nastúpil do funkcie námestníka, začala sa ideológia komunistickej 

spoločnosti rúcať. Moţno budú takí, čo tento proces nezaznamenali. Ja som to však hodnotil 

takto. Na začiatku týchto zmien boli akési rebélie robotníkov v Poľských lodeniciach 

v Gdaňsku. V rámci tejto revolty vznikla nová organizácia odborov pod názvom 

„Solidárnošč.“ Túto vzburu viedol elektromechanik Lech Valesa. Revolta bola potlačená, no 

obsah revolty boja za lepšie pracovné a sociálne podmienky čiastočne zostali a začali sa 

udomácňovať nielen v Odboroch ale aj Komunistickej strane, jedinej vedúcej politickej strane 

v spoločnosti. Potichu, plazivo sa začalo hovoriť o občianskej spoločnosti namiesto 

socialistického vlastníctva o privátnom majetku, či súkromnom vlastníctve. 

     Určité politické kvasenie začalo aj v Sovietskom zväze. Začali sa organizovať 

v socialistických štátoch disidentské skupiny, ktorých úlohou bolo rozleptávať politicko-

ideologický systém v týchto krajinách. Tieto skryté aktivity prešli  postupne i do otvorených 

foriem. 

     Vo vodcovskej krajine socialistického tábora sa tieţ pohli ľady. Vedúci tajomník 

Komunistickej strany Sovietskeho Zväzu prišiel so svojimi reformačnými myšlienkami, ktoré 

dostali meno „Perestrojka.“ „Perestrojka“ znamenala prechod od nepriamej k priamej forme 

zasahovania robotníckej triedy do riadenia štátu.     

     V týchto  „meruôsmych rokoch“, ako by sme mohli nazvať  Gorbačovovu „perestrojku“, 

ktorá doľahla aj na našu krajinu, vznikali na podnikoch Rady pracujúcich,  ktoré sa stali 

aktérom pri voľbe pracovníkov do riadiacich funkcii v podnikoch. Konkrétne išlo  o 

riaditeľov organizácií. 

     Tieto zmeny samozrejme začali ovplyvňovať aj činnosť štátnych orgánov. V roku 1987 

Ministerstvo stavebníctva zrušilo Stavebné závody, generálne riaditeľstvo v Bratislave kam 

patril v tom čase aj náš podnik Pozemné stavby Bratislava. Bola to však iba kozmetická 

úprava potrebná na odvolanie dovtedajšieho vedenia na generálnom riaditeľstve a na 

niektorých jeho podnikoch. Samozrejme ţe nové vedenie uţ bolo volené na zhromaţdeniach 

organizovaných  robotníckou radou. Novým riaditeľom Stavebných závodov štátneho 

podniku sa stal Ing. Alexander Menyhárt. 

     Nové vedenie urobilo patričné zmeny aj v na niţších funkciách. Nový riaditeľ ma najprv 

potvrdil v námestníckej funkcii o čom svedčí aj môj menovací dekrét zo dňa 1. júla 1988. No 

po rozhľadení sa vo svojej novej funkcii ma A. Menyhárt dekrétom z 19. augusta 1988 

z funkcie námestníka odvolal a dosadil tam svojho kamaráta Ing. Dušana Holíka. Pri 

odvolávaní mi ponúkol funkciu riaditeľa na závode Stavovýroba. Táto ponuka ma dosť 

prekvapila a zároveň potešila. Veď, ako som v úvode knihy uviedol, chcel som sa stať 

robotníkom v kovovýrobe. Riadením osudu som sa nim takto stal.  Dekrétom zo dňa 22. 

augusta 1988 ma poveril funkciou riaditeľa. Pravdepodobne mal v úmysle pohnúť so mnou na 

iné miesto. Nakoľko sa nedostal ani on do riadneho výkonu funkcie riaditeľa štátneho 

podniku Stavebné závody, dňa 1.októbra 1988 som opäť dostal dekrét ktorým ma znova 

poveril funkciou riaditeľa Stavovýroby. 

*** 

     Stavovýroba vznikla zo  súkromného podniku na výrobu heraklitových dosák a stavebných 

izolácii proti vode, teda asfaltových a térových lepenkových pásov. Znárodnením po druhej 

svetovej vojne tento areál vlastnil strýko Viliama Širokého prvého predsedu vlády po 

februárovom prevrate v roku 1948. Prezidentom bol Klement Gottwald. Alexander Široký, 

strýko V. Širokého, prvého povojnového predsedu ľudovodemokratickej vlády,  začal 
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v halách vyrábať stolárske výrobky. Po znárodnení bola táto továreň súčasťou viacerých 

organizácii  počas formovania sa výrobných organizmov v novom spoločenskom 

a hospodárskom zriadení. Nakoniec sa stala súčasťou stavebníctva. Stavovýroba, sa stala 

závodom Pozemných stavieb Bratislava delimitáciou,  podniku podobného mena, 

Stavovýroby Ţilina, k 1.1.1959. Prvým riaditeľom bol robotnícky riaditeľ Viliam Hambálek 

a hlavným inţinierom Imrich Káčer. Zmysel delimitácie bol ten, aby Poz. Stavby Bratislava 

mali pod priamou kontrolou výrobu a montáţ zámočníckych výrobkov pre rozširujúcu sa 

bytovú výstavbu v Bratislave.  Rok, čo rok pribúdali k pôvodným nové haly. Výrobná náplň  

sa tieţ menila. K zámočníckym výrobkom zo ţeleza pribudla výroba hliníkových konštrukcií 

a výrobkov, ďalej výroba z ušľachtilej ocele. Okrem klasických zámočníckych výrobkov  

pokračovala kotlárenská výroba tlakových nádob pre celú republiku. Postupne sa rozšírila 

výroba a montáţ vzduchotechnických zariadení. Prevzala sa aj montáţ osobných a 

nákladných výťahov. S novým výrobným programom nutne bolo treba zväčšovať aj výrobné 

priestory. Súčasne s rozširovaním výrobného programu bolo potrebné zriadiť aj malú 

strojárenskú výrobu. Keď som ja preberal funkciu riaditeľa moţno povedať, ţe to bol malý 

priemyselný podnik strojárenského charakteru. 

     Moje rozhodnutie prevziať riadenie takéhoto závodu bolo pre mňa dosť rizikové. 

Z výrobného programu som poznal z hľadiska mojej profesie len klasickú zámočnícku výrobu 

a výrobky.  Zvyšok výrobného programu my bol profesijne dosť cudzí. Po nástupe do funkcie 

som viac ako pol roka veľmi tvrdo študoval strojárenstvo. Deň, čo deň, večer, čo večer som sa 

do polnoci a niekedy aj dlhšie učil poznávať kovoobrábacie stroje. Základy 

vzduchotechnických zariadení, konštrukcie výťahov. Dôkladne som si osvojoval technológiu 

zvárania a zváraciu techniku. Postupne, ako som si osvojil tú, či onú oblasť, som sa vyberal 

do výrobných hál medzi robotníkov. Tieto inšpekcie som robil preto, lebo po mojom nástupe 

sa po závode šírili klebety: „Čo tento stavbár hľadá v strojárenskej výrobe?“ 

     Po dokončení obchádzok sa šírenie klebiet zastavilo. Naopak, vzhľadom nato, ţe som 

osobne chodil do výrobných hál a snaţil som sa komunikovať odbornou technológiou 

s robotníkmi, dostalo sa mi, mierne povedané, určitého uznania. Môj predchodca, Imrich 

Káčer,  uţ ako rutinný  riaditeľ, ktorý svoju funkciu v tomto závode vykonával skoro 20 

rokov, do dielní a výrobných hál chodil menej. Takto som sa stal uznávanou autoritou v tomto 

polo strojárenskom závode. 

 

Pokus o vystúpenie na šteblík riaditeľa podniku 
 

      Ku koncu roka1988 sa opäť chystala na základe poţiadavky Rady pracujúcich z podnikov 

Pozemné Stavby, Prefmonta, Staving, a Strojservis, nová voľba riaditeľa. Preţívali sme všetci 

riadiaci pracovníci určitú neistotu.  Príprava trvala aţ do marca 1989.     

    V tomto období dostal som sa aj ja do kandidátky na podnikového riaditeľa Pozemných 

stavieb  Bratislava. Boli sme  nominovaní dvaja: Ing. Ján Hutár a ja.  Ing. Oliver Réti  bol 

nominantom ostatných troch podnikov. Voľby sa uskutočnili v Odbornom učilišti podniku. 

Dohľad pri voľbách malo Ministerstvo stavebníctva v zastúpení výrobným námestníkom 

ministra Ing. Ivanom Steisom. Riaditeľa volili zástupcovia odborových organizácií z 

jednotlivých organizačných zloţiek podniku.  Za riaditeľa bol zvolený Ing. Oliver Réti. 

S touto moţnosťou delegáti Ps Ba nerátali a boli po voľbách veľmi prekvapení. Ja som bol  

z nominantov najstarší a mal som aj najmenej hlasov. Snáď aj môj vek pri rozhodovaní sa 

delegátov zohral svoju negatívnu úlohu, kto vie? Na druhom mieste sa umiestnil Ing. Ján 

Hutár a bol z nás najmladší. Prakticky všetci sme vystúpili s rovnakým programom no Ing. 

Réti prisľúbil odpredať osobné motorové vozidlá, pouţívané funkcionármi vedenia podniku, 

pracujúcim, moţno tento prísľub zabral pri rozhodovaní sa voličov. Moţno, ţe určitú výhodu 
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mal Ing. Réti aj v tom, ţe vystupoval vţdy ako posledný a počúvajúci si najlepšie pamätajú 

prejav  toho posledného.  

     Ing. Oliver Réti bol posledným riaditeľom socialistického štátneho podniku Pozemné 

stavby  v Bratislave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prejav autora na volebnom zhromaţdení 

 



 65 

*** 

 

      Pričinením Michaila Gorbačova , vodcu veľkého Sovietskeho zväzu a za výdatnej pomoci  

USA a ostatných európskych kapitalistických krajín, socialistický tábor sa rozpadol, hlavne 

v Európe. Čína, Kuba a Severná Kórea si udrţali socialistický spoločenský poriadok aj 

naďalej. Revolúcia z konca roku 1989, lepšie povedané, odovzdanie politickej  moci, v našej 

republike prebehla bez väčšieho krviprelievania. Podľa toho dostala aj meno „Neţná 

revolúcia“. Komunistická strana stratila svoju moc. Politickú moc v štáte  prevzali rôzne 

zoskupenia, hnutia. Akési občianske zoskupenia,  ktoré začali formovať takzvanú 

demokratickú  spoločnosť. Títo samozvanci postupne začali formovať riadnu spoločenskú 

moc v štáte na pluralitnom politickom systéme, keď zistili, ţe občianske hnutia nemajú ţiadnu 

opodstatnenosť v kapitalistickom systéme.  

     V tomto chaose aj ja, ako iba „poverený“ funkciou riaditeľa a nie menovaný do funkcie 

riaditeľa som s takouto neúplnou mocou riadil Stavovýrobu ďalej. Rok 1989 bol poznačený 

tým, ako uţ bolo povedané, ţe nastal rozpad politického systému a s ním súčasne aj  

riadiacich štruktúr  národného hospodárstva, vytvorených v socializme. Dňom 30. 4. 1990 

zanikol š. p.  Stavebné závody a rozpadol sa na drobné štátne podniky. K 1.5.1990 opäť 

vznikli Pozemné stavby štátny podnik. Súčasťou podniku bola aj Stavovýroba. Preto od 

1.5.1990 ma nový riaditeľ podniku Ing. Pavel Štofko vymenoval za riaditeľa závodu 

menovacím dekrétom zo dňa 2.2. 1990. Od tohto dátumu všetky organizačné zloţky podniku 

vyvíjali tlak na osamostatnenie sa. Tento proces trval pol roka. Nakoniec Ministerstvo 

výstavby a stavebníctva rozhodlo o zániku š.p. Pozemné stavby Bratislava ku dňu 31. 

decembra 1990.  Skôr však ako k tomu došlo, nové vedenie podniku vytvorené ministerstvom 

malo za úlohu odstrániť z riadiacich postov na niţších riadiacich zloţkách tých, ktorí boli vraj 

verní a bigotne oddaní  bývalému systému. Na  túto úlohu sa podujal Ing. Pavol Štofko 

s „pomocníkmi“, Ing. Jozefom Dohnányim a Ing. Viliamom Schwarczom. Táto trojica 

postupne zvolávala rokovania na jednotlivých organizačných zloţkách, hlavne tam kde 

domáca aktivita bola slabšia a pomáhali odvolávať bývalých riaditeľov. Namiesto nich 

dosadzovali tých, ktorí sa výraznou mierou a nebojácnosťou podieľali na politických 

zmenách. Tento proces prebiehal skoro pol roka, lebo súčasne bolo treba zaisťovať aj plnenie 

hospodárskych úloh podniku. Absolútnu anarchiu do riadenia podniku nechcel pripustiť ani 

Ing. P. Štofko. Okrem toho nechcel si páliť v týchto akciách prsty. V takýchto  nepríjemných 

situáciách nerád „vystrkoval hlavu nad zákop“, ako to on, často a rád hovorieval, lebo vraj kto 

si hlavu vystrčí nad zákop, ľahko schytá strelu.   

     V týchto mesiacoch sme si často volávali: „Čo sa deje u vás, pán kolega?“ Odpovede boli 

rôzne. Napr.: „Uţ som skončil.“ Niekedy sa ozvala len sekretárka a smutným hlasom 

zvestovala: „Pán inţinier, uţ nemáme riaditeľa.“ Určitá nervozita vládla skoro na kaţdej 

organizačnej jednotke. Nebolo tomu inak ani na našom závode. Rada pracujúcich posilnená 

z predstaviteľov rôznych hnutí, ktoré sa v tých časoch ţivelne vytvárali, sa denne radila, či 

vysloviť alebo nevysloviť dôveru vedeniu, respektíve skoro vţdy išlo o  riaditeľa.  

     Na našom závode skoro denne  rokovala rada pracujúcich. Názory nato, či mám alebo 

nemám dostať dôveru sa rôznili. Predseda  hnutia VPN – Verejnosť proti násiliu, Ing. Ivan 

Kučera bol za nevyslovenie dôvery, zástupca Odborov, Vladimír Kušnír a predseda Rady 

pracujúcich, Koloman Janík, boli za vyslovenie dôvery. Nakoľko sa tento „triumvirát“ 

nevedel dohodnúť odišiel prediskutovať túto otázku, na vedenie podniku. 

     Na toto rokovanie som aj ja, priznám sa, netrpezlivo čakal. Rozmýšľal som dosť 

intenzívne čo budem robiť ak ma vo funkcii riaditeľa nepotvrdia. Bol som uţ „de facto“  

„starec súci do výsluţby.“ Nabiehal som na 55 rok svojho veku.  Bolo mi jasné, ţe bývalý 

systém padol a nastupuje klasický kapitalistický spoločenský poriadok, v ktorom sa uţ tento 

vek na trh práce nenosí. Do dôchodku som mal ešte odpracovať päť plných rokov za 
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predpokladu, ţe sa v tomto smere nezmenia predpisy a zákony. Priznávam, nebolo mi všetko 

jedno ako dopadnem. 

     Vytvorená trojčlenná komisia sa po dohode vybrala na vedenie podniku získať podporu 

buď to za, alebo proti mne. Naša komisia v zloţení predseda VPN, Ing. Ivan Kučera, predseda 

Odborovej organizácie Vladimír Kušnír, predseda Rady pracujúcich Koloman Janík sa 

dostavila k Ing. Viliamovi Schwarczovi. Bol vraj z „kádrovej skupiny“ len sám prítomný na 

vedení podniku. To, čo teraz uvádzam mám len zo sprostredkovanej informácie, moţno 

pravdivej, moţno nepravdivej,  ale k inej verzii som sa nedostal. Keď vraj predniesli 

zástupcovia závodu  Ing. Schwarczovi v akej veci sa prišli poradiť, ten sa ich stroho  opýtal: 

„Chcete lepšieho riaditeľa ako je Ing. M. Hronec?“ Nato sa vraj ozval iba predseda rady 

pracujúcich Koloman Janík. „Pán inţinier, veď mi s odborovou organizáciou sme za Hronca.“ 

„Nuţ, tak páni nemáme ďalej o čom diskutovať.“ Odpovedal Ing. Schwarcz.  Predseda VPN 

však s týmto rezultátom nebol spokojný a pokúsil sa ešte ovplyvniť dohodu. „Pán inţinier, 

veď viete, ţe Hronec bol...“ Schwarcz ho však nenechal dohovoriť. „Pán inţinier Kučera, 

myslím si, ţe tri hlasy za  proti jednému, moţno povaţovať za jasný výsledok, naozaj 

nemáme o čom ďalej diskutovať. Ďakujem vám  aj tak, ţe ste sa prišli na vedenie podniku 

poradiť.“ Na druhý deň po tejto porade si ma komisia nechala zavolať  na svoje rokovanie 

a odovzdala mi písomné vyjadrenie, ţe mi vyslovujú dôveru a  ţe môţem viesť závod ďalej.  

     Neviem prečo ma Schwarcz podrţal, nikdy som sa ho nato nespýtal, hoci sme aj naďalej 

udrţovali kontakt a často sa stretávali pri rôznych príleţitostiach. Ja sa domnievam, ţe preto, 

lebo vo funkcii obchodného námestníka som mu zamestnal otca  na mojom úseku, uţ ako 

penzistu. Jeho otec, Ţigmund Schwarcz bol vorkoholik, pracoval aţ do svojho 70-roku veku. 

Zomrel 80 ročný. Jedno je isté, ţe tento rébus uţ nevylúštim. Záverom môţem len 

konštatovať, ţe z ôsmich riaditeľov závodov sme vo svojich funkciách zostali iba dvaja, ja 

a Ing. Miroslav Paštrnák na Závode 1, ktorého som pred časom bol aj ja riaditeľom.  

     V prechodnom období, po zmene spoločenského systému, sa aj výrobné úlohy podniku 

realizovali v zvláštnych nedefinovateľných podmienkach. Podnik sa začal rozpadol na menšie 

celky. Všetky závody sa po polročnom tlaku ako uţ bolo hore uvedené stali sa samostatnými 

hospodárskymi jednotkami. Názory sa trieštili. Podnikové vedenie sa snaţilo jednotu ako-tak 

udrţať. Závody sa neustále domáhali rozpadu, osamostatnenia. Tento proces štiepenia sa riešil 

aţ na úrovni Ministerstva stavebníctva. Hľadali sa najlepšie metódy ako rozdelenie podniku 

realizovať. Treba povedať, ţe celospoločenský proces smeroval k tomu aby sa vytvárali 

privátne podniky na báze kapitalistických podnikateľských foriem. 

     V prvej fáze sa z národných podnikov vytvárali štátne podniky. Proces rozčleňovania 

podniku Pozemné stavby  Bratislava sa dovŕšil k 1. 1. 1991. Toto je aj dátum vzniku štátneho 

podniku Stavovýroba Bratislava. Minister stavebníctva Ing. Ján Mráz ma poveril funkciou 

riaditeľa štátneho podniku. Dekrétom zo dňa 25. 1. 1991 minister ukončil moje poverenie  

a menoval ma za riaditeľa od toho istého dňa.  

     Potom nastúpilo obdobie odštátňovania podnikov. Deetatizácia, ako sa proces 

odštátňovania majetkov štátnych podnikov oficiálne proklamoval v zákonnej podobe. Tento 

proces prebiehal viac rokov. K 1. 4. 1996 vznikla  štátna  akciová spoločnosť Stavovýroba 

Nova. Tým istým dátumom som bol menovaný do dvoj-funkcie; predsedu predstavenstva 

a generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti. Táto podoba firiem mala viesť k úplnému 

sprivatizovaniu štátnych podnikov.   

     Po vytvorení štátnej akciovej spoločnosti sme vo vedení hľadali moţnosť ďalšieho 

zhospodárňovania činností v podniku. Osobne som vypracoval „Návrh na otvorenie 

obchodnej činnosti“ v oblasti predaja ocele a ostatného ţeleziarskeho tovaru. Zjednodušene 

povedané mal to byť ţeleziarstvo, respektíve obchod z oceľou a oceliarskymi výrobkami. 

Tento návrh som dokončil práve v čase nástupu privatizérov a tak sa odloţil ad acta. Viac som 

sa k nemu nevrátil. 
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     Proces odštátňovania však neskončil týmto formálnym aktom. Moje dve “vysoké“ funkcie 

trvali do marca 1997. Fond národného majetku, ktorý riadil privatizáciu podnikov na základe 

politického rozhodnutia vládnuceho Hnutia za demokratické Slovensko, odovzdal celý 

majetok akciovej spoločnosti Stavovýroba, dvom svojim členom: R. H. a Mgr. M. Č. Týmto 

dvom pánom, ako svojim verným sluţobníkom dal do majetku i ďalších sedem firiem: 

Karsud, Mediainvest, Delta 3K, Slovstroj, Slov-stavovýroba Slovenská filmová spoločnosť, 

Nákladná automobilová doprava 802, Slovpal, Intermediainvest. Bol to najnezodpovednejší 

spôsob privatizácie aký v tom čase poznal svet. Kto bol členom Hnutia bral firmy do svojho 

vlastníctva koľko  len chcel. Privatizačné projekty mali zákonom stanovenú formu, ich 

spracovanie bolo náročné a vyţadovalo vypracovanie  podrobného programu rozvoja firmy. 

So spracovaním takéhoto programu mali mnoţstvo práce aj tí, i keď sa uţ spracovával na 

počítači, ktorí daný podnik dobre poznali. No, členom Hnutia stačilo napísať trojstranový 

brak a firmu dostali. 

 

 

Mgr. M. Č. 

 
 

Vizitka jedného s privatizérov. 

Takto sa rozdával majetok, štátny majetok po „Neţnej revolúcii“ 

 

 

Vážený čitateľ píše sa rok 1990, 

do života vstupuje počítač. 

 

     Do doby sformovania sa nového predstavenstva som naďalej robil, neoficiálne sedem 

mesiacov aj novým majiteľom firmy, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa. 

Vlastne len na základe ústnej dohody som pracoval  u  nových majiteľov. Aţ  v desiatom 

mesiaci sa ustálili konateľské funkcie. Generálnym riaditeľom sa stal R. H. K 1.11.1997 ma 

generálny riaditeľ vymenoval za svojho asistenta a poradcu. 

 

     V roku 1998 v marci pôvodných majiteľov, lepšie povedané prvých privatizérov, Hnutie 

za demokratické Slovensko odstavilo, a spoločnosť odovzdalo novým privatizérom na čele 

ktorých stál Ing. Ivan Lexa ml. Za generálneho riaditeľa bol vymenovaný Ing. Tibor Seman, 

mladý v stavebníctve neskúsený  chlapec, 25 ročný. Predsedom predstavenstva bol Mgr.  J. 

Krásny. Aj po tejto zmene som tri mesiace fungoval ako jediný vedúci akciovej spoločnosti. 

Výroba beţala tak ako to bolo moţné v tom hospodárskom chaose. Nový generálny riaditeľ 

Ing. Tibor Seman po obhliadke výrobných hál, ktorými som ho sprevádzal, sa ma po návrate 
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do kancelárie opýtal: „Pán inţinier, pre mňa táto výroba je dosť cudzia, nechcel by ste robiť 

výrobného námestníka?“ 

     Po mojom súhlase a po prediskutovaní v predstavenstve ma dekrétom zo dňa 6.7. 1998 

menoval do uvedenej funkcie. 

 

  
 

     S prechodom na privatizačnú formu Stavovýroba ešte mala vo svojom výrobnom 

programe staré stavby, ako pozostatok s predrevolučného obdobia, súčasne však rozširovala 

výrobu aj do nových smerov a oblastí. Medzi významnejšie stavby z tohto obdobia patria  

napr:  

     Nemocnica s poliklinikou v Petrţalke, teraz Nemocnica Cyrila a Metoda na Antolskej 

ulici. – na ktorú sme mali uzatvorené  plošné dodávateľstvo zámočníckych výrobkov z ocele 

a nehrdzavejúcej ocele. Opláštenie hnedým keramickým obkladom do hliníkového nosného 

roštu. Osobné a nákladné výťahy. Vo vestibule je moţno vidieť zvláštny osvetľovací luster 

z nerezových trubiek,  kruhový informačný pult a obloţenie stĺpov z nerezového plechu ako aj 

spojovaciu chodbu medzi pavilónmi. 

     Palác „Nestor“, sídli v ňom Nemecká ambasáda, na Hviezdoslavovom námestí. –  na tejto 

stavbe sme realizovali  zábradlie z nerezových trubiek, eliptického tvaru. Očiam skrytá  

zostala oceľová stropná konštrukcia nad suterénom. 

     Ambasáda Juhoslávie na Slavíne. – realizácia oceľového krovu. 

     Divadlo ARÉNA na nábreţí Dunaja.- Dodávka a montáţ vierendelových 20 m dlhých 

osvetľovacích mostov. Konštrukcia javiska  a hľadiska z jäcklových profilov. Vstupná 

markíza, a nerezové zábradlie. 

     Predajné kruhové novinové stánky. Ich montáţ trvala „in situ“ iba tri hodiny a za 

predpokladu, ţe si majiteľ zaistil tovar okamţite po montáţi mohol začať s predajom. 

Autorom bol Ing. arch. Martin  Šulík. Boli to jeho prvé pokusy v súkromnom podnikaní. 

     Budova TRANSPETROLU a. s. na Miletičovej ulici. -  Výťahové šachty opláštené 

bezpečnostným sklom.  
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     Slovenská sporiteľňa na Kamennom námestí. – Rekonštrukcia schodiskového traktu 

z nerezového materiálu. 

     Budova VÚB na Mlynských nivách. – Dodávka oceľových zámočníckych výrobkov 

a montáţnych elementov k vytvoreniu eliptickej fasády. 

     Obytný dom na Sídlisku Dlhé diely s prvkami humanizácie. - Obchod a fitnescentrum. 

     Budova TV Markíza  v Záhorskej Bystrici. – Montáţna plošina anténneho systému. 

     Dodávka stohovateľných  paliet na prepravu motorových kompletov pre firmu Klökner – 

Humbolt Deutsch so sídlom v Kolíne nad Rínom. 

     Výroba a dodávka komponentov pre zdvojené podlahy, väčšia časť išla na rekonštrukciu a 

výstavbu budov letiska vo Frankfurte nad Mohanom. 

     Kostol sv. Vincenta de Paul v Ruţinove. Jedenásť metrový nerezový kríţ  na veţu, 

zámočnícke výrobky z ocele a vzduchotechniku. 

 

   
 

 Kostol sv. Vincenta Kruhový stánok Nemocnica s poliklinikou na Antolskej ulici 

 de Paul  v Bratislave 

 

 

     Pre úplnosť charakteru porevolučného obdobia kedy sa formoval nový, ťaţko 

definovateľný spoločenský poriadok,  takzvaný občiansko-demokratický alebo kapitalistický 

spôsob výroby, zaloţený na privátnom  majetku a nie na súkromno-podnikateľskom, je treba 

ešte dodať ako sa privatizéri chovali vo vzťahu k ľahko získanému majetku v prvej 

privatizačnej vlne. 

     Po sformovaní sa nového vedenia spoločnosti si generálny riaditeľ R. H. ako prvé, vybral 

miestnosť pre svoje úradovanie a vybavil ju novým nábytkom.  O tri mesiace sa vybral na 

dovolenku do Grécka, pravdepodobne so svojou vyvolenou. Dozvedeli sme o tom tak, ţe nám 

z nemenovanej cestovnej kancelárie prišla faktúra,  na nie malú sumu, k úhrade za pobyt 

dvoch osôb na ostrove Capri. 

     V novej kancelárii neúradoval často. Raz za týţdeň sa  ukázal vo firme. Jeho chovanie 

bolo nasledovné. Posadil sa do kancelárie a nohy si vyloţil na stôl tak, ako to videl  

v amerických filmoch. Poslal pre mňa, posadil pred svoj stôl a poloţil mi otázku. „Tak, ako to 

v mojej firme funguje,  pán inţinier?“ Súčasne mi ponúkol  cigaretu. V tom čase som ešte 

fajčil. Porozprával som mu, čo sa počas týţdňa, či dvoch v halách odohralo a ako sa plnia 

dodávky a hospodárske zmluvy. Referencia trvala tak akurát na dofajčenie cigarety. Po tom si 

zloţil nohy zo stola a podaním ruky sme sa rozlúčili. Následne odišiel aj on a opäť sa prihlásil 

o pár dní. Keď si osvojil stav hotovostného kapitálu v banke a zistil, ţe firma má obratový 

kapitál vo výške 13 mil. Sk, oznámil mi, ţe firmy ktoré sprivatizovali potrebujú finančný 

kapitál ku svojej existencii a vybral na desať zmlúv o pôţičke po jednom milióne pre kaţdú 

a za pomoci ochranky ich z vtedajšej Poľnohospodárskej banky, sídliacej na Trnavskej ceste, 

vybral v hotovosti do svojho kufríka a odišiel. Nikdy účtovne túto operáciu neuzavrel. 
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Pokladníčka k vôli tomu skoro polroka nevedela spávať, ako sa mi priznala. Usporiadať túto 

transakciu sa mi podarilo aţ na konci roka, keď sa robila ročná závierka. Keď som uvidel tieto 

zmluvy, bol som šokovaný, veď on sám sebe poţičal peniaze.  Obe zmluvné strany podpísal 

svojim menom a „oštemploval“ pečiatkou Stavovýroby. Ak takto pristupovali k plneniu si 

svojich povinností privatizéri aj v iných podnikoch, nečudujem sa, ţe  konsolidácia 

ekonomiky štátu trvala  skoro dvadsať rokov po revolúcii. Nakoniec keď tieto riadky píšem 

nachádza sa štát  vo finančnej a hospodárskej kríze, ktorá potrvá ďalších desať rokov.  

 

 

Osobné aktivity mimo oficiálneho zamestnania 
 
     V socialistickom spoločenskom zriadení nebolo veľa príleţitostí zarábať si na obţivu 

rodiny vedľajšími pracovnými činnosťami. Predsa len bolo treba vykrývať medzery 

v zákonných nedostatkoch  alebo chýbajúce činnosti, ktoré zákon inak neupravoval. Hlavne 

nástupné platy po skončení školy boli dosť malé. Nedostatky  sa prejavovali hlavne 

v mladých rodinách. Mnohým chýbal byt, výbava do bytu, ale aj trochu luxusnejšie veci, ako 

televízor, auto, moţnosť uţiť dovolenku za hranicami štátu. Normovaný príjem na tieto veci 

nestačil. Hľadal som aj ja moţnosť zarobiť si mimo oficiálneho príjmu pár korún navyše. 

Pravdaţe nebolo toho veľa.  

     Prvou mojou akciou smerujúcou na vedľajší príjem bola zákazka na prepracovanie 

rozpočtu Prístavby priemyselnej haly pre n. p. Cvernovka so sídlom na Košickej ulici. 

Potreboval som k tomu aj špecialistov, ktorých som po prijatí odmeny aj vyplácal. Na tejto 

akcii som zarobil hodnotu môjho mesačného zárobku v podniku. 

     Krajský projektový ústav v Bratislave, konkrétne jeho Školský ateliér nestíhal plniť termín 

dodávky projektovej dokumentácie na Výškovú budovu Slovenskej vysokej školy Stavebnej 

fakulty.  Bola to prvá výšková budova v Bratislave realizovaná v ţelezobetónovom skelete 

s hliníkovým opláštením. Vedenie ústavu nám zadalo vyhotoviť rozpočet na túto zákazku. 

Vedúcim skupiny bol staviteľ Emil Paštrnák, bývalý podnikateľ, ďalším členom bol staviteľ 

Samuel Púll, tieţ bývalý podnikateľ. Bol som zo skupiny najmladší a tak som v rámci deľby 

práce dostal vyhotoviť rozpis na omietky, maľby a obklady. Musím sa priznať, ţe som dostal 

od svojich starších kolegov najprácnejšiu časť rozpočtu. Na tomto rozpočte som pracoval 

niekedy aţ do druhej hodiny rannej, potom som na siedmu hodinu nastupoval do riadneho 

zamestnania. 

      Ďalšou akciou mimo riadneho pracovného pomeru bola práca na rozpočte k Úvodnému 

projektu na sídlisko Dolné hony.  

     Za starého spoločenského zriadenia boli technicko-hospodársky pracovníci zo zákona 

odmeňovaní i za podávanie vynálezov a zlepšovacích návrhov.  Do tohto procesu som sa 

z času na čas zapojil aj ja. V roku 1965 sme  s kolegom staviteľom Pavlom Majlingom podali 

jeden zlepšovací návrh, ktorý priniesol pre nás odmenu vo výške dvojtretinového mesačného 

zárobku. Skôr však, ako  kolega mohol svoju odmenu vyzdvihnúť, zomrel na operačnom stole 

lekárom  v nemocnici na Kramároch. Jeho podiel som po pohrebe asi po dvoch mesiacoch 

priniesol jeho manţelke, ktorá bola s toho veľmi prekvapená a nadmieru srdečne sa mi 

poďakovala. 

     V roku 1977 som na poţiadanie manţelkinej sesternice vyhotovil pre ňu projekt rodinného 

domu,  ktorý postavila so svojim manţelom v mestečku Šala. Za túto prácu som síce neţiadal 

odmenu, ale aj tak mi kúpili filmovaciu kameru na 8 mm film a dva obrazy olejomaľby. Na 

tomto veľkom rodinnom dome, ktorý mal rozmery 11.8x12. 4m a tri podlaţia som vypracoval 

architektúru, statiku a zdravotechniku. Zo špecialistov som vyuţil iba sluţby elektrikára 

a kúrenára. Títo dvaja samozrejme dostali  svoj riadny honorár. 
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     Môj kamarát z detstva Ján Spišiak a bratranec mojej manţelky z druhého kolena, ma 

poţiadal o vypracovanie projektu na rodinný v roku 1978,  ktorý postavil v meste Galanta. Na 

tie časy to bol dosť honosný dom. Bol síce prízemný zato v plnej ploche podpivničený. 

Svojmu priateľovi som výstavbu domu aj dozoroval. Po dokončení môj priateľ urobil veľké 

pohostenie, krstenie domu. Stretol som sa tam aj s jeho doma setrami. Manţelka môjho 

priateľa bola veľmi šťastná z nového domu. Jej šťastie však netrvalo dlho. O dva roky 

zomrela. Ján, po jej smrti si našiel známosť. Dievča o osemnásť rokov mladšie. Bola 

čašníčkou. Denne k nej chodil na obedy. Omotala si ho okolo prsta tak, ţe uţ bez nej sa nikam 

nepohol. Kaţdý deň ho ponúkala vínom. Nakoniec  to jeho pečeň nevydrţala. Zomrel ani nie 

45 ročný. Jeho staršia sestra sa vydala za baníka. Ako mnohí baníci aj on začal piť. Po piatich 

rokoch sa rozviedla. Dcéra ju opustila. V nedoţitom 60. roku svojho veku ešte stačila 

pochovať svoju mladšiu sestru, ktorá umrela na banálnu embóliu pľúc po operácii ţlčníka. 

Krátko potom zomrela aj ona.       

     Osud týchto detí bol veľmi krutý. Ich matka zomrela v roku 1943. Mladšia setra mala 

v tom čase len dva roky. Ostali s otcom sami. V roku 1947 sa presídlili na Slovensko. Opäť 

sme ţili v jednej dedine, tak ako predtým v jednej ulici. Stále sa o nich staral iba otec. 

Nakoniec si našiel jednu vdovu, tieţ presídlenku. Táto sa však nechcela za neho vydať do 

doby kým má doma všetky deti. Dala mu podmienku, ţe sa zaňho vidá vtedy ak si aspoň dve 

deti zaloţia rodinu. Takto táto rodina ţila spolu bez matky skoro pätnásť rokov.  Keď uţ 

zostala s otcom iba najmladšia dcéra, macocha prišla. Ich otec sa rozplýval od radosti. Ţil si 

nad pomery. Chválil sa kamarátom ako mu je dobre. Nová manţelka mu vyvárala, chodil 

pravidelne do krčmy na pivo a vţdy sa len vychvaľoval ako ho pán Boh poţehnal za jeho 

statočnosť  s ktorou vychovával svoje deti, a ţe ich ochránil pred macochou. Lenţe táto zmena 

štýlu ţivota ho stála nakoniec ţivot. Po štyroch rokoch spoluţitia so svojou druhou manţelkou 

dostal infarkt. Ľudia hovorili, ţe to z tej dobroty odišiel z tohto sveta a deti ponechal ako 

úplné siroty lebo milá vdova sa vrátila do svoje pôvodnej samoty a o deti neprejavila ţiadny 

záujem. 

    Tento príbeh rodiny môjho kamaráta je hodný pera spisovateľa. 

    V 1979 roku ma navštívil môj bratranec bývajúci v Dolných Salibách s katalógovým 

projektom kde sa mu páčila len fasáda domu ostatné som mu prepracoval podľa jeho ţelania. 

Samozrejme, ţe som tento dom osadil aj do terénu. 

     Tento prepracovaný projekt rodinného domu môjho bratranca som ešte raz s inými 

vnútornými zmenami vyhotovil pre ďalšieho záujemcu z tej istej dediny. Bolo to v roku 1980. 

     Raz, vo všedný deň, v nezvyklom čase sa objavil u mňa na byte môj otec s jedným 

mladým muţom. Tento pán poţiadal otca aby mu sprostredkoval so mnou stretnutie. Jeho 

poţiadavka znela, ţe sa mu môj projekt, ktorý som vyhotovil pre môjho kamaráta Jána 

Spišiaka páči a ţe či by som mu ho s malými zmenami nepredal. Bolo to v roku 1981. Tento 

dom stojí v dedinke Košúty pri Galante. 

     Nakoniec ešte raz som tento dom s malými obmenami v dispozičnom riešení osadil aj 

v obci Gáň. Obec sa nachádza tieţ neďaleko od Galanty. 

     Ako penzista som ešte príleţitostne robil malé projektové úpravy na stavbách ktoré som 

buď dozoroval alebo riadil. V týchto prípadoch však uţ platili nové predpisy a ja som na 

projektovanie nemal urobenú atestáciu takţe stavebníci si museli dať tieto doplnky potvrdiť 

projektantovi s atestáciou. Ja som si atestáciu urobil len na funkciu stavbyvedúceho a 

stavebného dozora.  
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Na ceste dôchodcu 
 

    Druhá skupina privatizérov v novembri 1999 mi oznámila, ţe mi za  sluţby ďakuje, ţe ma 

uţ v novom roku 2000 nebude potrebovať.  

    Generálny riaditeľ v decembri zorganizoval rozlúčkové posedenie 17. decembra 1999 na 

ktorom sa zúčastnila väčšina techniko-hospodárských pracovníkov. Takto som prekročil prah 

do kalendárneho tretieho tisícročia. 

     Od spomenutej rozlúčky som uţ do práce nechodil. Veľkú absenciu som neurobil lebo od 

22. decembra aţ do konca roka sa vo firme uţ aj tak nepracovalo. 

 

     Vzhľadom nato, ţe som  svoju aktívnu činnosť skončil práve v období vianočných 

sviatkov, do konca roka som to akosi preţil bez problémov. Príchodom posledného dňa 

v roku som ochorel tak, ţe mi horúčka stúpla aţ na 42 stupňov Celzia. Na druhý deň, teda na 

Nový rok, ma manţelka musela podopierať, keď som išiel na pohotovosť po zamrznutom 

chodníku, inak ba som bol určite zo zlomenou rukou skončil u ortopéda. Pohotovostný lekár 

mi predpísal acylpyrín s poznámkou : „Choďte ráno ku svojmu obvodnému lekárovi, on vás 

vyšetrí dôkladnejšie.“  

     Moja návšteva u obvodnej lekárky skončila dosť čudne, keď mi po prehliadke lekárka 

povedala:   „Pán inţinier, vy nemáte zapálené hrdlo, ani šelest na pľúcach, ani zlý tlak, ani 

tep, ani nič podozrivého. Musím vám odobrať krv a pozajtra sa mi ukáţte! Zatiaľ pouţívajte 

iba acylpyrín.“ 

    Krvný rozbor bol negatívny vo všetkých okienkach predpísanej tabuľky. Znova sa ma 

pýtala pani doktorka:   „Pán inţinier, nezaţil ste nejaký šok?“  

     Skúmavo som sa na ňu pozrel, mrdol plecom a odvetil: „Ale áno, pani doktorka, od prvého 

januára som dôchodca.“  

   Ona nato: „Vidíte, toto ste mi mal povedať uţ predvčerom a nebola by som vás s odberom 

krvi trápila. Predpíšem vám niečo na útlm napätej nervovej sústavy a po dvoch týţdňoch sa 

mi prídete ukázať!“  

     Táto kúra trvala aţ do konca januára kedy som sa znova ocitol vo svojej podobe. Pracoval 

som viac rokov ako stanovovala v tom čase zákonná norma na odchod do dôchodku. No, aj 

tak som nedokázal pochopiť, ţe uţ som na smetisku aktívneho ţivota.  

     Nové milénium sa pre mňa nezačalo veľmi sľubne. V januári som si predsa len 

naprogramoval ďalšiu činnosť. Vybral som sa na cestu maľovania, zaumienil som si dotvoriť 

svoje chabé básnické výtvory do knihy, ktorú som nakoniec na vlastné náklady aj vydal pod 

názvom  

Za väčšou skyvou. 
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Básne predniesla Ing. Oľga Poláková, vľavo sedí moderátor prezentácie Doc. Štefan Zelenák, 

predseda výboru Zdruţenia spolkov dolnozemských Slovákov a vpravo sedím ja 

 

 

 Odkaz prezentácie 

 Na stolíku malom 

 pod krídlami 

 olejomaľby kostola 

 ležia symboly  

 môjho života. 

 Napravo poskladaný karikáš 

 okolo poriska. 

 Hľa, 

  toť symbol 

 môjho rodiska. 

 Naľavo zas murársky mlačok  

 striebrom svieti. 

 Hľa, 

  toť symbol 

 obživy mojich detí. 

  Symboly, symboly moje, 

 srdcu môjmu 

 nezabudnuteľne drahé, 

 stali ste sa oboje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Po prečítaní si Pamätí svokrovho brata Michala Karkuša,  dal som sa do práce aj na 

rodostromoch, najprv manţelkiných predkov, potom  aj mojich. Tento program ma 

zamestnáva doteraz.  Prvý rodostrom som urobil pre rodinu Karkušovskú. Okrem iného 

poslal som ho aj do Kanady, kde ešte ţili dvaja svokrovi bratranci a sesternica. Jeden z nich, 

Frank Karkuš, po zistení koľko má príbuzných  v Európe sa za krátku dobu vybral  

s manţelkou do Európy. Osobne som sa mu venoval pri hľadaní príbuzných v Maďarsku i na 

Slovensku. Z tejto cesty mal obrovskú radosť. Po návrate do Kanady nás o pár týţdňov volal 

na návštevu. Dlho sme sa s manţelkou rozhodovali, no nakoniec po viacnásobných 

telefonátoch sme sa do Kanady vybrali dňa 21. 5. 2002. Zdrţovali sme sa v provincii Ontário 

pri jazere Ontário v mestečku Sant Catherine 150 km vzdialeného od Toronta. Naša návšteva 

trvala tri týţdne. Domov sme sa vracali v deň mojich narodenín 11.6.2002.  Bola to moja prvá 
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a určite aj posledná cesta do zámoria. V mestečku Niagara Falls sme na cintoríne našli 

niekoľko hrobov našich rodákov.  

      Počas tejto návštevy po štyridsiatich rokoch sme sa stretli s manţelkinou priateľkou, ktorá 

bola prítomná na našej svadbe v roku 1960. 

     Svat nášho hostiteľa bol mimoriadne prekvapený, keď som mu povedal, ţe v rodostrome 

Hroncovcov som našiel priezvisko mojej praprastarej materino, ktorá sa volala Judita 

Gubová a on sa zhodou okolností  tieţ volal Gubo Rudolf a pochádzal od Ostrihomu. V roku 

1956 sa vysťahoval do Kanady. Bol tak natešený, ţe ma od prvého okamţiku povaţoval za 

vzdialeného príbuzného. Od tej doby kaţdý rok na Vianoce nám posiela vianočný pozdrav 

s hracou kartou.  

     Milé bolo aj stretnutie s vdovou po komlóšanovi Jánovi Boborovi zhodou okolnosti tieţ 

prítomnej na našej svadbe s manţelom a dvomi dcérami. Jej osud je celkom zaujímavý. 

Narodila sa v Kanade v mestečku Niagara Falls. Od druhého roku svojho veku bola 

vychovávaná na Slovensku.   Matka sa s ňou vrátila do svojho rodiska, dedinky Varín pri 

Ţiline. Bola nemocná a zrejme spôsobovala v tom čase manţelovi problémy. Krátko po 

návrate zomrela. O malú vnučku sa starali starí rodičia.  Po 18 roku veku sa vrátila do 

Kanady za otcom, kde aj zostala, a vydala sa za  nášho uţ spomínaného rodák, Jána Bobora. 

U nej sa našiel aj nafilmovaný priebeh našej svadby v Horných Salibách. Po štyridsiatich 

rokoch sme sa teda uvideli v pohybe ako sa v svadobnom sprievode  poberáme do kostola 

k cirkevnému sobášu. 

     Po návrate domov som o tejto ceste napísal článok do časopisu Slovenské zahraničie pod 

názvom „Dve cesty do Kanady alebo Komlóšania v Kanade.“ Dve cesty preto, lebo prvou 

cestou bola cesta našich rodákov odchádzajúcich  do Kanady v rokoch 1920-25,  a tá druhá 

cesta bola naša pri ktorej sme našli uţ len hroby viacerých našich rodákov na Niagara 

Fallskom cintoríne.     

     Musím sa priznať, ţe po dvoch rokoch, teda v roku 2002 som začal na polovičný úväzok 

pracovať u môjho bývalého kolegu na jeho stavbách. Popri tom som sa drţal aj svojich 

koníčkov okrem maľovania. 

     V roku 1998  po vzore navrátilcov do pravlasti,  Slovákov 

z Juhoslávie a z Bulharska, vytvoril sa v Galante iniciatívnou 

skupinou Slovákov z Maďarska, Spolok Slovákov z Maďarska. 

Bol som jeden zo zakladajúcich členov. Od tej doby  v tomto 

spolku aktívne pracujem ako člen výboru. Posledných päť rokov 

ako jeho podpredseda. Táto práca ma celého pohltila a cítim sa 

v tejto činnosti veľmi dobre. Získal som nových priateľov, novú 

dimenziu ţivota, odlišnú od stavbárčiny. Zistil som, ţe nie len 

stavbári zachraňujú  kultúrne pamiatky a hodnoty ľudstva, ale aj 

na kultúrno-spoločenskom poli je moţno zachraňovať mnoho 

hodnôt, hlavne hodnotu identity tých, ktorí zo svojej vlasti 

z akejkoľvek príčiny odišli do sveta  a ţijú dlhodobo mimo hraníc 

svojej domoviny. 

     Myšlienka, napísať pamäti môjho otca ma dosť dlho 

prenasledovala. Nakoniec v rokoch 2007- 8 som tieto pamäti napísal 

a vydal kniţne na vlastné náklady. 

Názov knihy je :  

 Nenapísané pamäti 

 alebo sen môjho otca. 
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Predslov 

 

     Môj otec bol veľmi dobrý, skromný a pracovitý človek. V ţivote nemal nepriateľov, v jeho 

konaní prevládala tolerantnosť, dá sa povedať, ţe mu bola vlastná, skoro bezhraničná. 

Zriedka sa vedel nahnevať, snáď iba vtedy, ak mu chýbal doháň na cigarety. Susedský spor 

vţdy navrhoval riešiť zmierom. Často bol arbitrom v pracovnej skupine, v ktorej pracoval. 

     Racionálne hodnotil chod ţivota v obci i v širších súvislostiach. Časté reptanie ľudí na 

spoločenský poriadok odbil iba poznámkou. „Človeku je kaţdý reţim,“ myslel tým pracovný 

i spoločenský, „len tri dni dobrý.“ Mal veľmi ťaţký ţivot. Začínal ako pastierik. Postupne  

ako bíreš prešiel mnoho gazdovských sálašov. V dospelejšom veku naučil sa aj vybíjaniu 

domov. Na ţivobytie si však najdlhšie zarábal  ako poľnohospodársky robotník. Z kalicha 

chudoby a ťaţkého ţivota  si vypil nadmieru veľký dúšok. Táto tvrdosť ţivota vychovala 

z neho sociálne cítiaceho človeka. Do konca svojho ţivota zastával sa tých ľudí ktorých 

spoločenský poriadok najviac gniavil.  

     Boli sme šiesti ţijúci súrodenci a mal s nami tak, ako aj matka dosť starosti pri výchove. K 

jeho výchovným metódam však nepatril remeň ani iný fyzický donucovací prostriedok. 

Pouţíval skryté výchovné metódy. Keď som doniesol zo školy zlé vysvedčenie, nikdy sa 

nenahneval, nerobil zauţívané rodičovské scény. Vyhlásil iba, “dobre syn môj,“ a pohladkal 

ma po vlasoch, „zajtra ráno sa priprav, pôjdeme okopávať kukuricu.“ Nemôţem povedať, ţe 

by bol podceňoval fyzickú prácu, to nie. Vţdy hovoril, ţe robota na poli je pekná, uţitočná, 

ťaţká, ale aj pri nej je treba byť múdrym, vedieť vyuţívať rozum a to sa človek naučí len 

v škole. Ak sa to učí len v ţivote dosť často zato draho platí. Nikdy toto mentorovanie nepouţil 

v aktuálnom čase pri zlom prospechu alebo zlom správaní, ale príleţitostne,  po dobrom 

nedeľňajšom obede, keď prevládala príjemná rodinná pohoda.  

     Rád sa vracal v spomienkach do obdobia svojej mladosti. Pri rozprávaní sa vedel veľmi 

rozľútostiť. Vtedy vţdy spomínal peripetie svojho ţivota. Často tieto spomienky dokončil 

ţelaním: „Keby som ja, deti moje, vedel tak ako neviem dobre písať, napísal by som 

o všetkom, čo som preţil. Moţno, ţeby to bol celkom dobrý román na čítanie.“ 

     Dlho ma táto myšlienka prenasledovala, ktorá súvisela so ţelaním môjho otca. Mám,  či 

nemám sa pustiť do písania. Nakoniec som sa rozhodol. Moţno to bude pre mňa ťaţké, 

moţno, ţe to nedokáţem, ale  skúsim to, je to  moja podlţnosť voči otcovi, aspoň to tak cítim. 

Pouţiť môţem iba spomienky otca i matky. Pravdaţe od tej doby, ako som začal svet vnímať 

vlastným rozumom, budú moje návraty do minulosti autentickejšie a snáď aj presnejšie, ba 

hodnovernejšie.           

     Či sa mi podarí splniť túto úlohu, to posúdi 

ten, kto sa podujme prečítať si  moje  otcove 

„Nenapísané pamäti.“ „Buď zhovievavý milý 

čitateľ! Nie som spisovateľ.“ 

     Ako dlho budem písať a či toto dielo dopíšem, 

to neviem, budem sa ale snaţiť, aby som túţbu 

otcovu splnil v čo najväčšom rozsahu a za čo 

najdlhšie obdobie. Pravnučky a pravnuci otcove 

i moje, bude to pre vás kus histórie nášho rodu. 

 

Úryvok z knihy 
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Na obrázku sú moji  

rodičia na dvore rodinného domu v Kajali 

        
 

Náš „súrodenecký zbor“ sa do roku 2005 výrazne rozrástol 

 

   
 

Vývod rodiny bol vytvorený za pomoci Dr. Jánoša Gomboša a dokladov z cirkevných matrík. 

 

 

   Knihu som rozdal všetkým ţijúcim  členom rodiny aj synovcom a neteriam. Táto kniha je 

pre nich vlastne „ságou“ rodu, mapujúcou obdobie ţivota hroncovského rodu, od roku 1873 

aţ po dnešok. Tvorí podklad pre moje vnúčence i pre vnúčence mojich súrodencov 

k dopĺňaniu histórie rodu pred rokom 1873 a po roku 2009. Dnes nemôţem tvrdiť, ţe mladá 

generácia, aţ na malé výnimky, ju náleţite ocenila, ale verím, ţe po vstupe do seniorského 

veku, aţ ich pochytí nostalgia za ubehnutým ţivotom, keď z nás starších uţ tu nikto nebude, 

siahnu po nej s radosťou. Po tejto knihe sa moje koníčky  trochu roztriasli lebo som sa opäť 

dal na stavbárske chodníčky. 
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     Z mojej poproduktívnej stavbárčiny by som rád spomenul svoje aktivity aspoň pár údajmi.  

V rokoch 2001 aţ 2002 som vykonával  funkciu stavebného dozorcu na Prístavbe jedálne 

a kuchyne pri penzióne pre seniorov na Barinách v Lamači. Tu som okrem dozorovania 

navrhol názov penziónu z oceľového materiálu nad vchod.  

     V ďalších rokoch, ako som uţ uviedol, začal som pracovať vo firme Postavba sro u svojho 

bývalého kolegu, podnikateľa Ing. J. Badala. Vykonával som funkciu  stavbyvedúceho  alebo 

aj  majstra, bola to akási kumulovaná funkcia. Po nástupe v roku 2003 som pracoval na uţ 

rozostavanej stavbe, vile na Fialkovom údolí. Autorom tejto vily bol Ing. arch. Martin Šulík. 

Jeho projekt na kruhový novinový predajný stánok som realizoval predtým vo funkcii 

riaditeľa Stavovýroby.  

     Ďalšou stavbou bola rekonštrukcia rodinného domu pre Ministerstvo vnútra ktorá niesla 

názov, Hypológia. Bola to rezidencia jazdeckej polície. 

     Táto stavba stála na pozemku Ekonomickej univerzity Jura Hronca. Investorský útvar 

Univerzity mal kancelárie na prízemí tejto budovy.  Občas som musel na tomto útvare 

vybavovať nejaké otázky hlavne súvisiace s pohybom pracovníkov stavby  na území 

Univerzity. Pri prvej návšteve sa mi stala takáto príhoda. Vstup do budovy kontrolovala 

stráţna sluţba. Keď som vošiel do vestibulu, ihneď ma oslovil jeden zo sluţbukonajúcich 

muţov: „Pane, koho hľadáte, alebo s čím vám môţeme pomôcť?  Prosím, mohli by ste sa nám 

preukázať vaším osobným preukazom? Potrebujeme si vašu návštevu zapísať do Knihy 

návštev.“ Pomaly som vyťahoval svoj občiansky preukaz a vtom ma napadla taká kacírska 

myšlienka trochu si zaţartovať s týmito pánmi. Nuţ, a tak, keď som im podával svoj preukaz 

oslovil som ich takto: „Páni, nehnevajte sa, ale ja si idem pozrieť ako sa tu gazduje s mojím 

majetkom.“ Po tejto poznámke trochu zbystrili pozornosť, pozreli sa s  údivom na seba, no 

nakoniec, predsa len ten, čo drţal môj preukaz, ho aj otvoril. Po prečítaní sa pousmial 

a podal ho kamarátovi, potom sa obaja schuti zasmiali. Po zapísaní mojich údajov do knihy 

návštev mi jeden z nich povedal: „Pán inţinier, odteraz, keď my budeme mať sluţbu  nemusíte 

sa po príchode hlásiť, ako „majiteľ školy“, môţete isť na investičný útvar bez kontroly.“ 

Samozrejme, ţe sme sa potom všetci spolu zasmiali. Nakoniec som im porozprával o tom, ako 

som sa ocitol v Maďarsku a aj to, ţe naozaj môţem byť ďaleký príbuzný Jura Hronca, ktorého 

korene siahajú do Zvolenskej Slatiny a moje snáď tieţ. 

      Túto informáciu som získal z knihy napísanej 150 rokov po zaloţení mojej rodnej obce,  

Slovenského Komlóša, ev. farárom Pavom Gajdáčom. Toto som im uţ ale nedorozprával, lebo 

prichádzali ďalší návštevníci, ktorých museli podľa interných školských predpisov 

kontrolovať  a zapisovať.  

      Ďalšiu prácu mal môj zamestnávateľ v Rekreačnom zariadení na Seneckých jazerách. 

Bola to rekonštrukcia Školiaceho a rekreačného zriadenia Ministerstva vnútra – Maják. 

Rekonštruovalo sa dvadsať  obytných buniek s kompletnou demontáţou  vybavenia 

sanitárnych jadier. Bola to náročná robota. Pracovalo sa j v noci. 

     V Bernolákove som dokončoval rozostavaný dom. Na stavbe boli hotové iba omietky, 

ostatné práce na kľúč bolo treba vrátane zateplenia urobiť. Tieto práce boli v nasledujúcom 

roku rozšírené aj o terénne a sadové úpravy.  

     V Jarovciach pri Bratislave som robil hrubú stavbu rodinného domu od výkopových prác 

aţ po strop prvého podlaţia. Zastrešenie a ostatné práce  si zabezpečoval a organizoval sám 

stavebník. 

     V Bratislave na Varšavskej ulici som robil oplotenie a parkovisko pre jednu malú firmu 

zaoberajúcu sa opravou počítačov. 

      Na Kolibe  v Brečtanovej ulici som rekonštruoval dom, vilku s prístavbou troch garáţí pre 

osobné autá.  

     Robil som aj rekonštrukciu strešného priestoru na byt na Trenčianskej ulici.  
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     V sídlisku Ruţinov som riadil zatepľovanie na fasáde  panelového domu na Haburskej 

ulici, na budove bývalého Štátneho projektového a typizačného ústavu na Drieňovej, po 

privatizácii nesie názov LINEA sro.,  na sídlisku Ostredky celkovú opravu fasády panelového 

domu na Rovníkovej ulici. 

     V roku 2007 a 2008 aţ do decembra som robil rekonštrukciu rodinného domu s prístavbou 

v Bratislave Rači na Demänovskej ulici. Súčasne som vykonával aj funkciu stavebného 

dozorcu na dvoch rodinných domoch  v Čiernej vode pri Vajnoroch a v Rači na 

Remeselníckej ulici.  

     Podnikateľovi z Ukrajiny, ktorý si vzal za manţelku Slovensku z osady Nový svet pri obci 

Réca, som  vytyčoval základy domov,  na ktorých realizoval práce do úrovne prízemia 

a niekoľko projektov statiky na rekreačných domoch realizovaných v katastri dedinky Kaplná 

leţiacej pri Trnave. 

     Dnes, keď tieto riadky píšem, vykonávam stavebný dozor inţinierskych sietí na mini 

Sídlisku 27 rodinných domov v Novej Dedinke pri potoku Čierna voda. 

     Je 17. 2. 2009 a ja som sa rozhodol, ţe po dokončení tohto sídliska definitívne skončím so 

svojou stavbárskou prácou. Má sa tak stať koncom mája.  Myslím si, ţe som sa uţ venoval 

svojmu povolaniu dosť dlhú dobu, veď 11. júna toho roku dovŕšim 74-tý rok môjho veku 

a pracujem v stavebníctve od  augusta 1950. Keď som začínal mal som  15 rokov a tri 

mesiace. Zanechal som v Bratislave toľko stôp, ţe ich nemoţno spočítať pomocou ţiadneho 

počítača, ku ktorému som sa prepracoval od kamennej tabuľky, ktorú som po prvýkrát drţal 

v ruke v roku 1941. 

        

 

Moja spoveď a niektoré fragmenty z mojej 

mladosti 
 
     Túto kapitolu povaţujem za spoveď z môjho spoločensko-politického presvedčenia. 

Narodil som sa do záverečnej fázy feudalizmu. Aspoň ja takto hodnotím ţivot našej rodiny 

v Maďarsku. Moţno náleţitejšie by bolo pomenovať toto obdobie rannou fázou kapitalizmu. 

Uţ ako päťročný som pracoval s otcom a matkou pri zbieraní koreňov z kukuričných stebiel, 

ktoré sa pouţívali na podkurovanie pri varení namiesto dreva. Ak som nebol s otcom pri 

spomínanej robote musel som vyháňať na potok Ír, po maďarsky Száraz ér, v preklade Suchá 

ţila, kačice a husi. Pravdaţe s kamarátmi, v rovnakom postavení v spoločnosti. Pri tom, kým 

sa nám husi pásli a kačice čvachtali vo vode  hrali sme sa a šantili na lúke.. V šiestom  a 

siedmom roku som uţ mal na krku stádo kôz, dve staré a štyri kozliatka,  nuţ tak som po 

príchode zo školy tieto pásol na  obecnom pastvisku. Cez prázdniny som prijal aj susedove 

kozy, od ktorých som na konci prázdnin dostal za odmenu zajaca angoráka, bieleho zajaca, 

ktorého ľudia dvakrát do roka ošklbali o krásnu bielu srsť a dievčencom mamy po jej spradení 

plietli angorové svetríky. V ďalšom roku som od susedov dostal veľkého obrovského 

belgičáka. Po predaji nahromadených kôz rodičia kúpili starú kravu. Ako najstarší z detí začal 

som vyháňať našu kravičku na pašu. Počas pasenia som na rozkaz rodičov, na pasienku, 

musel zbierať suchý kravský trus – lajno. Otec mnou nazbierané kôpky trusu večer prišiel 

odviesť na tragači domov. Suchý trus sa pouţíval ako palivo. Varilo sa s ním väčšinou na 

kutke vymurovanej pod prístreškom domu – pod gangom. Uţ ako deväťročný spolu s otcom 

som začal chodiť na statok grófa Szöllösiho – na Sejlejš, do ţatevných prác. Obrovské lány 

kosilo niekedy aţ sedemdesiat koscov. Boli organizovaní ako skupiny po šesť aţ sedem 

koscov s hrabáčkami.  Hrabáčky boli ţeny ktoré zbierali pokosené obilie do snopov. Kosci 

mali buď svoju ţenu  ako hrabáčku, alebo si zjednali pomocníčku. Tieto pomocníčky, ale aj 
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vlastné manţelky často poţadovali na výpomoc deti, ktoré im prestierali povriesla. Takto som 

sa ocitol aj ja v otcovej skupine, lebo aj on mal pomocníčku, ktorá si ţiadala povrieslára. 

Matka sa v tom čase  starala o ročného brata preto nemohla do ţatevných prác nastúpiť. 

      Po presídlení sa na Slovensko v roku 1947 mali sme uţ koňa, kravu, jalovicu a chovali 

sme dve ošípané. Rok však bol nemilosrdne suchý. Nebolo s čím zvieratá kŕmiť. Opäť po 

príchode zo školy musel som zapriahnuť koňa a vydať sa za otcom do chotára a pomôcť mu  

naloţiť krmivo ktoré nahromadil. Často to bol len pupenec, alebo bočné výrastky z hlavného 

stebla kukurice a niekedy aj nakosená aká taká tráva  z jarkov pozdĺţ štátnej cesty. Učil som 

sa len večer pri sliepňajúcej petrolejke alebo pri otvorených dvierkach sporáka som si ako-tak 

napísal domácu úlohu. Bola to tvrdá škola ţivota. Vtedy sa bojovalo o preţitie. Na sklonku 

roka sme jedli chleba z jačmennej múky, kto ho nejedol nevie ako chutí, a takto to 

pokračovalo aj v roku 1948.  

     V roku 1949-50 začali sa zakladať Jednotné roľnícke druţstvá. Otec umorený starosťou 

o sedem člennú rodinu skromný majetok odovzdáva do druţstva. Samozrejme stáva sa aj jeho 

členom.  

     Ja, zase v roku 1950 odchádzam z domu za učňa. V učilišti ma vybavia čiastočne ošatením 

a samozrejme aj kaţdodennou  stravou. Neboli to len tieto triviálne potreby človeka, bolo to aj 

divadlo, kino a iné príleţitosti ktoré sa mi ponúkali a ktoré predtým boli pre mňa nedostupné. 

Medzi iným aj rekreačný pobyt v bulharskom Sozopole. Preto som našiel v socialistickom 

zriadení určitú zmenu, zmenu k lepšiemu pre prostého človeka. Nevnímal som a nerozumel 

síce nastupujúcej  ideológii, ale s chabým rozumom nedospelého človiečika, chlapca 

z chudobnej ţeliarskej rodiny, začal som hodnotiť počuté slovo ideológov, ktoré hovorilo 

o spravodlivejšom rozdelení pozemských statkov medzi ľuďmi ako  niečo k čomu by som sa 

aj ja mal prihlásiť, prikloniť. V takýchto myšlienkových pochodoch ma víta nové spoločenské 

zriadenie. Tieto myšlienky zakotvujú vo mne aj moji rodičia. Čo bolo treba k tomu, aby som 

v to, čo sa sľubovalo, aj uveril? Nič viac. Ja som v spravodlivejší svet, ktorý prichádza, naozaj 

aj uveril. Riadil som sa zásadami, ktoré tento reţim ponúkal. Názor som začal meniť po 

otvorení sa trinástej komnaty, komnaty, do ktorej obyčajný človek vstúpiť nemohol a niekedy 

mu mocenské štruktúry do nej nahliadnuť ani nedali, aby sami seba nepripravili o piedestál 

kariéry. Mnohí sa drţali hesla, ţe lepšie je vládnuť ako byť ovládaným.  

 

 

Môj pohľad na revolučné premeny v roku 1989 
 

     Pravda je však jedna. Revolučnú premenu v roku 1989 som bral s veľkou rezervou. 

Oslavovanie takzvanej občianskej spoločnosti v lone kapitalistického spoločenského zriadenia 

malo veľa trhlín. Počas eufórií na zhromaţdeniach robotníkov som hlásal, aby sa na zmenu aţ 

tak netešili, lebo ona nás vedie do lona najagresívnejšieho štádia kapitalizmu. Keď som tvrdil, 

ţe ideme do obdobia z rokov 1928-38, do čias Al Capóneho, vysmiali sa mi, vypískali ma.  

Mnohí z tých, čo ma počuli, uţ nie sú medzi nami. Stretávam sa však aj s tými, ktorí ešte 

sledujú kam smeruje nová spoločnosť. Sú to poväčšine penzisti, chudobní občania tejto 

zavrhnutiahodnej spoločnosti, plačú a spomínajú: „Ex direktore, mal si pravdu, ale kto by ti 

bol v tom čase uveril.“ 

     Krédom takzvanej občianskej spoločnosti sú „Tézy o dodrţovaní základných ľudských 

práv“ ktoré prenikli k nám spolu zo zmenou spoločenského zriadenia. Poloţme si otázku, či tí 

čo tieto myšlienky hlásajú  ich aj dodrţujú? Odpoveď je jednoduchá. Nedodrţujú vôbec. 

    Pozrime sa na chovanie najmocnejšej krajiny sveta k pôvodnému obyvateľstvu amerického 

kontinentu, k Indiánom. Päťsto rokov ich decimujú a ešte aj dnes ich drţia v rezerváciách na 

ich vlastnom území, o ktoré ich nehanebne a bez škrupúľ okradli, kde ich bezohľadne kruto 
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vyvraţďovali a vzali im ich nerastné bohatstvo, obţivu a kultúru. Dvesto rokov zaobchádzali 

s černochmi, ktorých vláčili z ich rodísk  za zverských podmienok  na ukradnuté územia, aby 

ich zapriahli do najväčšieho jarma, jarma otroctva a urobili z nich najchudobnejších 

obyvateľov v krajine. Spojené štáty severoamerické, o ktorých je reč, sa vyhlasujú za 

najbohatšiu krajinu sveta. Veď aj môţu byť. Bohatstvo, ktorým oplývajú predsa nie je ich. 

Kradnú ho Indiánom, ktorým patrilo. Vydolovali ho  pomocou nekonečného mnoţstva 

utýraných prisťahovalcov z rôznych zemí sveta, ktorí hľadajúc lepší ţivot, poloţili ten svoj na 

oltár nenaţraných podnikateľov, podvodníkov, kriminálnikov a mafiánskych bossov. 

     Spojené štáty severoamerické sa chovajú ako ţandári sveta vyhlasujúc, ţe  v ňom chcú 

napraviť zlo, teror a iné neduhy.  Siahajú pritom na najzákladnejšie ľudské práva. V 

Juhoslávii vyvolali vojnový konflikt pomocou niekoľkých domácich hlupákov, ale len preto, 

aby mohli svojimi zbraňami túto vojnu zastaviť, aby udrţali svoj vojnový priemysel v chode 

a aby ukázali svetu: „Pozrite sa, vy hlupáci, ak si niečo dovolíte, takto vás vymaţeme zo 

sveta.“ Politickí hlupáci Európy na tento trik naleteli. Zaútočia na Irak vraj aby zastavili 

atómový program ohrozujúci svet terorom. Napchajú krajinu svojimi vojakmi, aby ich doma 

nemuseli ţiviť. Opäť rozdrúzgajú mnoţstvo svojich zbraní,  aby znova pomohli svojmu 

zbrojnému priemyslu roztáčať kolesá výroby. Európa opäť verí, veď ako by aj nie, aj jej sa 

ujde omrvinka. Po odchode vojsk Sovietskeho zväzu  z Afganistanu, z krajiny, ktorá leţí 

z dvoch tretín na púšti, USA znova napchá, doslova napchá ako vojenský slamník svojich 

vojakov a svoju vojenskú techniku. Svoj krok zdôvodňuje, ideme bojovať proti 

samovraţedným teroristom sveta chceme ho od týchto parazitov oslobodiť. Formálne si pýta 

pomoc aj od európskych štátov a oni s presvedčením, ţe robia svetu dobro, posielajú tam 

svojich „sto vojačikov“, ktorí viac americkej armáde zavadzajú ako pomáhajú. Vládcovia 

európskych krajín duchaplne presviedčajú svojich „poddaných“, oddaných občanov: „Vidíte, 

voliči naši, akí sme my rozumní, ako sa o vašu bezpečnosť staráme, ako vás ochraňujeme.“ 

Mnohí z nich, vo svojej politickej naivite, týmto duchaplným myšlienkam aj veria. No, mnohí 

vedia, ţe toto násilie sa koná len preto, aby sa zamedzilo pohybu hladujúcim a otrhaným 

ľudom do iných krajín sveta za lepším ţivotom. Rozumnou cestou, cestou ľudskejšou, im 

pomôcť nechcú. Hoci popustiť časť zo svojho prepychu by  mohli aj im a oni by s radosťou 

ostali doma vo svojej domovine  a nikoho by neohrozovali. Lenţe bohatstvo kráča 

k bohatstvu a nenaţranosť kráča k nenásytnosti. Zrak svoj USA neobracia k africkému 

kontinentu, prečo by aj, veď tento je uţ vydrancovaný do tla, ostala tam len obrovská 

chudoba, nuţ načo by  jej pomáhali z úprimného srdca, hovoria si bohatí tohto sveta spoločne 

s americkými miliardármi.  

     Keď sa začalo komunistické spoločenstvo štátov sveta zbavovať nánosu neľudskosti, ktoré 

bolo sprievodným znakom premeny v spoločenskom správaní sa ľudstva, museli bohatí tohto 

sveta zasiahnuť, aby sa nedajboţe nedostal tento systém aţ po nich, do blízkosti ich majetkov. 

Našiel sa znova ten, ktorý sa nechal naivne presvedčiť, ţe tu ide len o odstránenie nedostatkov 

socialistického sociálne cítiaceho systému, ktorý sa začal so zmenami, ktoré viedli k jeho 

zrúteniu v mnohých štátoch Európy. Nakoniec táto zmena prebehla aj v kolíske socializmu 

v Sovietskom zväze. Manipulácia s občanmi bola dokonale prepracovaná. Spustil sa nový 

pojmový aparát- perestrojka, privátny majetok, odstránenie diktatúry, prechod k občianskej 

spoločnosti a pod.  Pravdaţe, všetko toto, obalené krasorečnením, stačilo presvedčiť prostého 

človeka a on  podľahol, uveril a pomohol k premene sociálneho sveta na asociálny. Boháči 

sveta si vydýchli. „Vyhrali sme!“ Dusme týchto hlupákov ďalej, oberme ich o všetko čo mali, 

priloţme ku svojmu, budeme ešte bohatší. V štátoch, v ktorých sa udusil sociálny spoločenský 

poriadok, majetok štátu sa rozkradol pomocou  Friedmannovej teórie o privatizácii. Časť 

lukratívneho štátneho majetku, za úplatok, nová politická garnitúra predala za nízku cenu 

bohatým firmám zo západnej Európy, ale aj zo zámoria. Takţe v týchto štátoch s novým 

spoločenským zriadením  ľuďom ostali iba oči pre plač, nízka ţivotná úroveň s desiatimi 
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percentami bohatých, ktorí ich budú po vzore svojich kapitalistických súkmeňovcov 

prenasledovať a oberať o ľudskú dôstojnosť. Veď ako pomenovať stav človeka vyhodeného 

zo zamestnania bez moţnosti získať si prácu inde, ak ten druhý nevie, čo robiť od dobroty.  

Chudobný ľud, tras sa! Ďalších štyridsať alebo sedemdesiat rokov, kým ti v hlave nesvitne, 

aby si si opäť vzal to, čo ti právom patrí a zaslúţiš si ho za svoje mozole, budeš poniţovaný, 

utláčaný a vykorisťovaný, tak ako tomu bolo pred socialistickou revolúciou. 

     Takto ja hodnotím známu históriu sveta a jeho súčasnú podobu. Uvedomujem si, ţe sa 

ideálny svet asi vytvoriť nedá. História nám to potvrdzuje cez slovo boţie zakotvené v Biblii. 

Tento dokument napísaný ţidovským národom sa dvetisíc rokov snaţí o sociálnu zmenu, 

o vytrhnutie človeka zo zvieracej ríše, v ktorej sa bojuje systémom, kto je silnejší preţije 

a dodnes sa jej to nepodarilo ani pomocou najväčšej inštitúcie, katolíckej cirkvi. Pozrime sa 

na túto najbohatšiu cirkev sveta. Hlása dodrţovanie postulátov zakotvených v boţom slove. 

Sama však vo svojej hierarchii, štruktúre a vonkajších znakoch jej bohatstva denno-denne 

porušuje to, čo vtĺka svojim  ovečkám do hlavy na bohosluţobných obradoch. Pre ňu nie sú 

záväzné ani ustanovenia z otčenáša. Nemá jedného boha, má Vatikán a tam, čo sa dohodne to 

platí. Svojim nepriateľom neodpúšťa, naopak ohrozuje ich a trestá a vţdy aj trestala. Pozrime 

sa na jej históriu- inkvizičné obdobie, poţehnávanie vojnových výprav, zasahovanie do 

svetskej moci a pod. Kradne, lebo je najbohatším cirkevným spoločenstvom. Bohatnúť sa dá 

len vtedy, ak určitú časť majetku iného si  privlastním. Bol by som nespravodlivý ak by som 

sem nepriradil aj ostatné náboţenské spoločenstvá, nech majú akékoľvek pomenovanie. 

Všetky slúţia len nato, aby človeka udrţali v tme spoločenského poznania a aby ho pouţívali 

ako nástroj na zabezpečenie svojho blahobytu alebo na zabezpečenie svojej existencie. 

 

 

Moje všeobecné spoločenské a politické aktivity 
  
     S týmto hodnotením ţivota na tejto zemi sa pozerám aj na svoje spoločenské a politické 

konanie  a z neho vyplývajúce ocenenia, ktorými som bol poctený. 

     Do Československého zväzu mládeţe som vstúpil v roku 1950. Krátku dobu som bol 

v učilišti členom výboru. Na Priemyselnej škole stavebnej som bol chvíľu kultúrnym 

referentom. Po návrate zo Základnej vojenskej sluţby som sa stal na jednoročné obdobie 

v roku1960 náhradníkom krajského výboru ČSM. V 25. roku môjho veku som z mládeţníckej 

organizácie vystúpil. Pri mojom odchode  som dostal Čestný odznak ČSM. 

     V 1963 roku som sa stal členom Telovýchovnej jednoty pri Pozemných stavbách so sídlom 

na Miletičovej ulici. Nakoľko som nebol aktívnym športovcom v ţiadnej športovej disciplíne  

z Jednoty som po pár rokoch vystúpil. 

     Po návrate z vojenčiny som sa stal aj členom Zväzarmu pri Automotoklube Domu 

stavbárov. Po siedmich rokoch som aj tento klub opustil. Cítil som sa uţ starý na to aby som 

sa hral na vojaka, lebo táto organizácia bola vytvorená na predvojenskú prípravu mladých 

ľudí. Pravdu povediac vojenčinu som z duše neznášal a neznášam. Pri výkone základnej 

vojenskej sluţby som bol poslušným vojakom, nie vojakom z presvedčenia. 

     Členom Zväzu československo-sovietského priateľstva som sa stal v roku 1961. Túto 

organizáciu som drţal pri ţivote ako predseda na Závode 1. kde som vykonával funkciu 

riaditeľa. Členstvo v tejto organizácii som ukončil v roku 1986.  

     Do Československej vedecko-technickej spoločnosti som vstúpil v roku 1961. Táto 

organizácia zanikla v roku 1989 a tým som aj ja prestal byť členom. Členstvo v tejto 

spoločnosti bolo uţitočné lebo bola zameraná na získavanie nových technických poznatkov 

v našom prípade hlavne z oblasti stavebníctva. Cez túto organizáciu som bol na viacerých 

študijno-tematických zájazdoch v cudzine.  Pravdaţe len v štátoch socialistického 
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spoločenstva. Bol som v NDR - Nemeckej demokratickej republike, v Juhoslávii 

v Slovinskom hlavnom meste Ljublane, v Bulharsku v Domostrojiteľnom kombináte 

v mestečku Ruse. Dvakrát som bol v Sovietskom zväze. Prvý zájazd bol do Moskvy 

a Leningradu, teraz Peterburgu s obhliadkou Petrodvorca. Tam v Leningrade som videl v roku 

1975 v dvorných traktoch mestskej zástavby neopravené domy, ktoré poznačila druhá svetová 

vojna. Druhá trasa, ktorej účastníkom som bol, smerovala cez Moskvu do Pjatigorska, 

Kislovodska, Tbilisi, Baku a Jerevanu. V Arménsku sme navštívili aj historické pamiatky 

v mestečku Ečmiadzin a kresťanské kostoly na jazere Sevan. Za technicky najzdatnejšie 

novostavby, ale aj historické  stavby som hodnotil objekty v Arménsku. Ornamentálne 

kamenárske remeslo sa s naším nedalo  porovnať. Technická zdatnosť arménskych technikov 

bola tieţ na vysokej úrovni. 

      V rokoch 1967-68 prenikala do socialistického zoskupenia štátov myšlienka socializmu 

s ľudskou tvárou. Súčasne s tým sa dosť výrazne začala udomácňovať aj myšlienka moţnosti 

súkromného podnikania, vytvárali sa určité odborné zväzy medzi iným aj Slovenský Zväz 

stavebných inţinierov. Stal som sa jeho členom v roku 1969. Preukazy sa vydávali na jeden 

rok. Rokom 1971 som členstvo v tomto zväze ukončil. Bolo to aj dôsledkom nastupujúceho 

normalizačného procesu  po trvalom obsadení našej krajiny Sovietskou armádou.   

     Do Revolučného odborového hnutia som vstúpil tak ako mnoho občanov republiky aj ja 

v roku1956. V tejto organizácii som počas môjho členstva nevykonával ţiadnu funkciu. 

Veľmi málo som vyuţíval jej sluţby. Hoci svojím členom ponúkala najviac výhod. 

Rozhodovala o prideľovaní bytov aj o prideľovaní rekreačných poukazov. Riadila všetky 

rekreačné zariadenia podnikov, pri ktorých bola zaloţená. Predseda organizácie bol členom 

vedenia podniku. V mnohých prípadoch mal aj právo veta pri odsúhlasovaní uznesení vedenia 

podniku, hlavne pri ochrane zamestnancov firmy, čo sa týka odmeňovania a iných sociálnych 

vymoţeností týkajúcich sa vybavenia zamestnancov pracovnými a ochrannými prostriedkami. 

Táto organizácia globálne ochraňovala zamestnancov v pracovno-právných a sociálnych 

otázkach. Ja, s mojou rodinou som iba dvakrát vyuţil jej sluţby za mojej štyridsať ročnej 

práce v podniku. Raz som bol na rekreácii na chate v Starej Lesnej neďaleko Tatranskej 

Lomnice. Druhýkrát na chate Prešovských pozemných stavieb priamo v Tatranskej Lomnici. 

Nepatril som k chronickým zneuţívateľom prostriedkov, ktoré na tieto účely poskytovala táto 

organizácia. V 1990 roku som aj túto organizáciu opustil. 

     Do Komunistickej strany Československa som vstúpil v roku 1955 po nastúpení do 

zamestnania v Bratislave po absolvovaní Priemyselnej školy. Členom výboru Základnej 

organizácie som sa stal v roku 1976 po tom, čo som nastúpil za vedúceho Odboru 

racionalizácie a technického rozvoja na podnikovom riaditeľstve. V rokoch 1978 – 81 som 

bol uvoľnený z výboru. V tom čase som robil vedúceho výstavby Druhej etapy Domu 

odborov. Po návrate na podnikové riaditeľstvo do funkcie obchodného námestníka ma opäť 

zvolili za člena výboru Základnej organizácie pri podnikovom riaditeľstve. V rokoch 1985 -6 

som bol členom ideologickej komisie pri Obvodnom výbore strany v obvode Bratislava IV. 

Za člena do Komisie pre vedecko-technický pokrok ma kooptovali pri Obvodnom výbore 

strany  Bratislava II v roku 1983-5. Členom Kontrolnej a revíznej komisie pri Celozávodnom 

výbore strany som bol v rokoch 1985-1989. 

     Za moju politickú prácu som dostal viacero vyznamenaní:  Čestné uznanie Celozávodného 

výboru strany v roku 1973, Pamätnú medailu k 20 výročiu oslobodenia, Plaketu 

k dvadsiatemu výročiu oslobodenia Bratislavy Sovietskou armádou, Čestné uznanie 

Celozávodného výboru strany v roku 1985, Pamätnú medailu k 30. Výročiu SNP/ 

Slovenského národného povstania/, Pamätnú medailu k 40. Výročiu SNP, Pamätnú medailu 

pri príleţitosti 50. výročia zaloţenia Komunistickej strany Československa. Pamätnú medailu 

Mestského výboru strany k mojej 50-ke.  
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Gratulácia od kolegov k 

päťdesiatinám 

 

 

     Zo spoločenských a pracovných 

ocenení treba spomenúť tieto:  

Pamätnú medailu v roku 1969 za 

výstavbu 96 bytových jednotiek 

v Prievoze – bolo to za prvý pokus 

zavádzania súkromno-

podnikateľskej činnosti. Podnikový 

odznak Najlepší pracovník podniku 

v roku 1970.  Čestné uznanie 

a odznak Vzorný pracovník 

pozemného staviteľstva z roku 1977, Zaslúţilý pracovník podniku z roku 1985, Čestný 

odznak Zaslúţilý pracovník koncernu z roku 1985, Diplom a Čestné uznanie za svedomitú 

prácu v podniku z roku 1985. Diplom za 35. Ročnú prácu v podniku v roku 1990. 

     Za mimoriadne pracovné výsledky najmä po dokončení výstavby Domu odborov mi 

prezident republiky udelil štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu. Bolo to 12. 7. 1981.  

V auguste 1982 mi minister Výstavby a techniky udelil Cenu za výstavbu a za tvorivé úsilie 

pri realizácii stavby Domu odborov v Bratislave a za jej dokončenie a do trvalého uţívania 

odovzdanej v roku 1981. Na počesť za toto ocenenie, ktoré dostali aj projektanti a pracovníci 

investora, bola osadená kamenná doska s menami strojcov tohto diela vo vestibule na prízemí 

pri hlavnom schodišti ako trvalý pamätník. 

     Dlhý úvod k mojim oceneniam som zvolil preto, lebo som veril a verím aj dnes, ţe musí 

raz prísť na tento svet spoločenský poriadok, ktorý neumoţní podrobovať si človeka 

človekom. Naša zem ešte má toľko zdrojov, ţe nemusia po jej povrchu behať ţobráci, 

bezdomovci a chudobní ľudia, ľudia druhotriedny na jednej strane a na druhej malý počet 

klamárov, podvodníkov,  zlodejov a nenásytníkov. Verím, ţe príde svet, kde sa naozaj budú 

všeobecne dodrţovať základné ľudské práva na ţivot.  

 

Pár viet na záver 
 

     V mojich pamätiach som si stanovil dva ciele.  

      Po prvé, ukázať, ţe aj z chudobných podmienok sa moţno prepracovať k vyššiemu 

vzdelaniu a zapísať sa do dejín malých i veľkých obcí, do dejín národa ba i histórie svetového 

vývoja ľudského pokolenia. 

      Po druhé, ukázať, ţe aj keď človek ţil v určitých spoločensko-ekonomických vzťahoch 

nemusel byť ich otrokom a ţe svojou prácou nevykonával nič proti ľudskosti a zásadám 

morálky. Osobne som presvedčený, ţe do kategórie takýchto ľudí patrím. Po šteblíkoch 

profesionálneho rastu som postupoval vţdy čestne, nepouţíval som protekcionalizmus, alebo 

zákernosť, ba ani svoju politickú príslušnosť. To, čo mi pomáhalo kráčať vyššie, bola 

svedomitá a statočná práca, ku ktorej ma viedli moji rodičia. Ak som niekde pouţil v obsahu 

mojich pamätí nadnesenú formuláciu ospravedlňujem sa. 

      Tento záver mojich pamätí vyuţívam i na poďakovanie sa tým ktorí mi  pomáhali pri  ich 

tvorbe. Patrí k nim moja manţelka, ktorá trpezlivo znášala moju „neprítomnosť“ v byte. Veď 

veľa času som presedel bez pohnutia a bez slova pri počítači. Veľkou mierou mi pomohol aj 
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môj vnuk Adamko, ktorý technicky dotváral túto knihu osadzovaním dokladov a obrázkov do 

uţ napísaného textu. 


