
  

BBAANNSSKKOOBBYYSSTTRRIICCKKÝÝ    SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVNNYY    KKRRAAJJ    --    KKNNIIŽŽNNIICCAA    JJÁÁNNAA    KKOOLLLLÁÁRRAA    VV  KKRREEMMNNIICCII  
 
 

RROODDÁÁCCII  AANNDDRREEJJOOVVII  KKMMEEŤŤOOVVII  
 

 
 

PPEERRSSOONNÁÁLLNNAA  RREEGGIIOONNÁÁLLNNAA  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  
  

DDEECCEEMMBBEERR  22000077  



  

BBAANNSSKKOOBBYYSSTTRRIICCKKÝÝ  SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVNNYY  KKRRAAJJ    --    KKNNIIŽŽNNIICCAA  JJÁÁNNAA  KKOOLLLLÁÁRRAA  VV  KKRREEMMNNIICCII  
 
 
 

 

RROODDÁÁCCII    AANNDDRREEJJOOVVII    KKMMEEŤŤOOVVII  
 

PPEERRSSOONNÁÁLLNNAA  RREEGGIIOONNÁÁLLNNAA  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  

  

  

ZZOOSSTTAAVVIILLAA  ::  AALLŽŽBBEETTAA  MMAADDUUDDOOVVÁÁ  
  

  

  

  

DDEECCEEMMBBEERR  22000077  

  



  

  
Obsah: 

Namiesto úvodu  1 

Andrej Kmeť  o sebe  2-3 

Andrej Kmeť  v Slovenskom biografickom slovníku  3-5 

Andrej Kmeť  literárne dielo  5-9 

Andrej Kmeť  v monografiách, zborníkoch, encyklopédiách, bibliografiách  

                    9-20 

Andrej Kmeť  v tlači  21-31 

Andrej Kmeť  na Internete  31-32 

Andrej Kmeť  Bzenica  Bzeničania  33-38 

Andrej Kmeť  Žarnovica  Žarnovičania  39-40 

Andrej Kmeť  Banská Štiavnica  Štiavničania  41-45  

Andrej Kmeť  Prenčov  Prenčovčania  46-49 

Andrej Kmeť Žiar nad Hronom  Žiarčania  50-51 

Andrej Kmeť  Nová Baňa  Novobančania  51-52 

Andrej Kmeť  Banská Belá  52 

Andrej Kmeť  Štiavnické Bane  53 

Andrej Kmeť  Brehy  53 

 

ISBN 978-80-89556-05-2 

 

 

 

Andrej Kmeť  Hliník nad Hronom  53 

Andrej Kmeť  Hodruša-Hámre  54-55 

Andrej Kmeť  Jastrabá  55 

Andrej Kmeť  Kremnica  Kremničania  55-57 

Andrej Kmeť  Lovča  57 

Andrej Kmeť  Močiar  57 

Andrej Kmeť  Píla  57 

Andrej Kmeť  Podhorie  57 

Andrej Kmeť  Prochot  57 

Andrej Kmeť  Svätý Anton  58 

Andrej Kmeť  Veľké Pole  58 

Andrej Kmeť  Sitno  58-62 

Chodník Andreja Kmeťa  62-64 

Andrej Kmeť  Vyhne  64 

Andrej Kmeť  Vysoké Tatry  64 

Autorský register  65-66 

Menný register  67-69 

  



 - 1 -  

 

Namiesto úvodu: 
 

 

... Mali sme veľa vynikajúcich mužov, ktorí 

vytvárali dejiny našej kultúry i národného jestvovania. 

A predsa, sú medzi nimi takí, čo prevyšovali iných a za-

nechali po sebe dielo, pred ktorým ešte aj dnes stojíme 

v nemom úžase a pokornej úcte. Andreja Kmeťa naše 

školské učebnice odbavovali strohými, suchopárnymi 

charakteristikami, ba dokonca niektoré stránky jeho ži-

vota ani nebolo hodno pripomínať. Andrej Kmeť bol totiž 

duchovným, bol katolíckym kňazom a toto jeho poslanie, 

ktorému zostal po celý život verný, prenikalo aj jeho 

takrečeno svetské aktivity. A tie boli impozantné. Ťažko 

ich všetky vymenovať, také boli rozsiahle a takú hlbokú 

brázdu vyorali na poli našej vedy, umenia, osvety a po-

litiky. ... 

POLÁK, Milan. 1991. O zabudnutej veľkosti : k 150. 

výročiu narodenia Andreja Kmeťa. In Národná obroda, 

1991,  roč. 2, č. 272, s. 3. 

 

 
 
Knižnica Jána Kollára nasledujú-

cou bibliografiou chce vzdať úctu Andre-
jovi Kmeťovi, ktorý sa narodil v Bzenici 
(obec v okrese Žiar nad Hronom).  

19. novembra 2006 uplynulo 
165 rokov od jeho narodenia a 16. fe-
bruára 2008 to bude 100 rokov, ako 
zomrel v Martine. 
  

 

  

Bibliografia je zameraná na osobu Andre-
ja Kmeťa a jeho pôsobiská v regióne 
Žiarsko – Štiavnicko – Žarnovicko. 

 
 

Andrej Kmeť                1 
 

 Osnova bibliografie: 
  

Andrej Kmeť  o sebe 

Andrej Kmeť  v Slovenskom biografickom slov-

níku 

Andrej Kmeť  literárne dielo 

Andrej Kmeť  v monografiách, zborníkoch, en-

cyklopédiách, bibliografiách - (použité záznamy som 

získala z internetového portálu Slovenskej národnej kniž-

nice v Martine a knižničného fondu Knižnice Jána Kollá-

                                                 
1 Fotografia prevzatá z knihy – ŠVIHRAN, L. – PÖSS, O. 2002. 

Majstri ducha. Bratislava : Perfekt, a.s., 2002, s. 56. 

 

ra v Kremnici; knihy a články, nachádzajúce sa v Kniž-

nici Jána Kollára sú označené týmto spôsobom) 

Andrej Kmeť  v tlači - (časť použitých záznamov 

článkov  je z internetového portálu SNK, časť získaných 

vlastnou  excerpciou; zaujímavé pasáže, citáty, výroky – 

nasledujú za bibliografickým záznamom - za značkou ) 

Andrej Kmeť  Bzenica  Bzeničania  

Andrej Kmeť  Žarnovica  Žarnovičania 

Andrej Kmeť  Banská Štiavnica  Štiavničania 

Andrej Kmeť  Prenčov  Prenčovčania 

Andrej Kmeť  Žiar nad Hronom  Žiarčania 

Andrej Kmeť  Nová Baňa  Novobančania 

Andrej Kmeť  Banská Belá 
Andrej Kmeť  Štiavnické Bane 

Andrej Kmeť  Brehy 

Andrej Kmeť  Hliník nad Hronom 

Andrej Kmeť  Hodruša-Hámre 

Andrej Kmeť  Jastrabá 
Andrej Kmeť  Kremnica Kremničania 

Andrej Kmeť  Lovča 

Andrej Kmeť  Močiar 

Andrej Kmeť  Píla 

Andrej Kmeť  Podhorie 

Andrej Kmeť  Prochot 

Andrej Kmeť  Svätý Anton 
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Andrej Kmeť  Vyhne 

Andrej Kmeť  Vysoké Tatry 
 

Poznámka  radenie záznamov  chronologické 

    

      

     
   Zostavovateľka 
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Andrej Kmeť  o sebe 




 ... Z Kmeťovej autobiografie 
 

„Narodil som sa 19. novembra roku 1841 

v Bzenici, v stolici Tekovskej z rodičov vážených, reme-

selníckych. Otec Štefan Kmeť bol kováčom, robil 

v obecnej šmikni. Rád čítaval, rád poučil aj druhých. 

Ako žiačik doniesol som domov (neviem už čiu) výpo-

veď: Nežijeme na to, aby sme jedli, ale jeme na to, aby 

sme žili. Tak sa mu zapáčila, že som ju na dvere musel 

napísať...“ 

 

Na inom mieste spomína, že ako chlapec v Žar-

novickej Hute dostal na priehlavky na nohách bradavice. 

Spolužiak mu poradil pri kúpačke proti tomu liek: slimá-

ka bez domu zopchnúť na prútik, bradavice tri razy pot-

rieť a slimáka potom k zemi pripichnúť tak, ako išiel... 

 

Bradavíc na nohách sa zrejme mladý Andrej 

zbavil rýchle. Proti „bradaviciam“ na tele nášho národa 

i proti zaostalosti však bojoval po celý svoj veľký život. 

 

Študoval na strednej škole v Banskej Štiavnici, 

v Trnave a roku 1861 ho zapísali v Ostrihome na teoló-

giu, lebo v tých časoch bola kňazská dráha jedinou ces-

tou, ktorá otvárala slovenskej chudobe okná poznania. 

Tam v čisto maďarskom prostredí, v ktorom sa mnoho 

Slovákov odnárodnilo, dostali sa mu do rúk Pešťbudínske 

vedomosti. Orol i Kollárova Slávy dcéra a iné slovenské 

knihy. Takrečeno som ich prehltol – píše Kmeť vo svo-

jich spomienkach. Jeho starší spolužiaci – Slováci prebo-

jovali Cirkevno-literárnu školu slovenskú, v ktorej čítali 

svoje práce, spoločne ich posudzovali, prekladali diela 

cudzích autorov a poukazovali na bohaté tradície Sloven-

ska. Pred vyjdením prvého čísla Almanachu maďarské 

úrady zrušili slovenskú literárnu školu, chlapci sa však 

schádzali tajne, a tak odolávali maďarizácii a provoká-

ciám. 

 

„Koncom marca 1865 už som bol na svojej sta-

nici v Senohrade, obci slovenskej, v samom najvzdiale-

nejšom severovýchodnom kúte stolice hontianskej. Ľud, 

kroj, mluva, všetko rýdzo staroslovenské...“ 

 

 

Na faru do Senohradu a neskoršie do Krnišova 

prišiel mladý kňaz s reformátorskými predsavzatiami. Za-

kladal tam i v okolí škôlky, knižnice a iné kultúrne a os-

vetové spolky. Jeho zásluhou sa slovenské čipky a výšiv-

ky zo Senohradu a Bzovíka dostali na svetovú výstavu do 

Viedne, Paríža i do Prahy a iných veľkých miest. Ľudu 

vštepoval lásku k ovocinárstvu a včelárstvu, napísal po-

pulárnonáučné brožúry Nový svet, alebo čo nového vo 

svete (1871), Jako sa majú poklady kopať (1871) a v Kr-

nišove napísal dielo Hospodár na Slovensku (1875), kto-

rého druhý diel po zatvorení Matice slovenskej už nesmel 

vyjsť. 

 

 

Teda vo februári roku 1878 dal som sa so 

všetkým činom previezť na Prenčov, nemajúc v ruke vy-

menovania. Keď môj oznam o tom dorazil do Ostriho-

mu, vtedy som sedel ja už v prenčovskej fare... 

V Prenčove pobudol Kmeť dlhé roky a tam 

vznikol aj jeho veľký herbár so 72 000 rastlinami, nazbie-

ral a určil 1500 druhov šípových ruží. Kmeťovo meno 

nesie vo vedeckom názvosloví 25 rastlín ako výraz vďaky 

celého botanického sveta. Vtedy už spolupracoval s vyše 

sto našimi a európskymi botanikmi a talianskymi vedca-

mi. Jeho prenčovská fara bola vlastne vzácnym múzeom 

slovenských pokladov, pre ktoré obetoval nielen všetok 

voľný čas, ale aj finančné úspory. Len majiteľovi pozem-

ku v Beši za kostru mamuta neváhal zaplatiť svoj celoroč-

ný príjem 300 zlatých! A na získanie 400 zlatých pre ba-

róna Hönninga, „ktorý prvý a jediný dal vykopať staro-

žitné pamiatky okolo Púchovskej skaly“ napísal originál-

ny Prosbopis a rozposlal ho prevažne kňazom obojeho 

vyznania. 

 

 

Rokom 1895 končí Kmeť svoje spomienky. 

Nekončí sa však jeho vedecká, osvetová a národnobudi-

teľská práca. Po násilnom zrušení Matice slovenskej roku 

1875 – v ťažkom období maďarizačného útlaku – burco-

vali naši národovci a medzi nimi aj Andrej Kmeť, za za-

loženie slovenskej vedeckej spoločnosti, ktorá by pros-

tredníctvom vedy a kultúry poukazovala na svojbytnosť 

slovenského národa. 

 

 

V auguste 1895 dožil sa Kmeť svojho veľkého 

sna – založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorá 

stála pri kolíske modernej slovenskej vedy. Na prvom 

valnom zhromaždení si ho spoločnosť zvolila za predsedu 

a jeho pričinením vznikol aj Časopis Muzeálnej sloven-

skej spoločnosti. Ešte predtým vydal výsledky svojej 

výskumnej činnosti v publikáciách Veleba Sitna (1893), 

O výšivkách a čipkách v Honte (1893), Starožitnosti 

v Honte (1895), Sitno a jeho široké okolie (1900) a na-

písal celý rad štúdií a článkov v Slovenských pohľadoch, 

Národných novinách, Literárnych listoch a Tovarišstve. 

 

Kmeťov druhý veľký sen sa naplnil roku 

1907. Vtedy už chorľavý starček býval v Turčianskom 

Sv. Martine, kde v lete 1907 slávnostne odovzdal do uží-

vania budovu Slovenského národného múzea, na ktorej 

mal najväčší podiel. Z celoživotného diela sa však dlho 

netešil a nedožil sa ani uskutočnenia svojho veľkého kré-

da: Z tohto kraja urobím raj, ani naplnenia programu, 

ktorý vyslovil 5. augusta 1896 na treťom valnom zhro-

maždení Muzeálnej slovenskej spoločnosti: Študujme sa-

mi seba, učme sa poznávať kraj, zvyky, deje a práva 

svoje, podania a tradície otcov našich: Pracujme do 

omdletia na národnej roli dedičnej, hájme každú piaď 

duševného a hmotného majetku svojho... 

 

 

Lebo povedané slovami jeho veľkého znalca 

Dr. Ing. Štefana Janšáka: „Smrť (16.2.1908) zachva-

cuje zbožňovateľa Sitna, keď sa chystá na nový polkruh 

s väčším polomerom, ponechávajúc nás v očakávaní, čo 

bude nasledovať. Neúplný herbár, rozpracovaná arche-

ológia, budovanie múzea, literárne plány, výchova ve-

deckých spolupracovníkov a nasledovníkov: život nes-

končený, krivka neuzavretá. Ten čo ju kreslil na list slo-
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venskej histórie, nezanechal len dedičstvo, ale i smer, 

ktorým sa má ísť za zveľadením.“... 

BARICA, Ján. 1992. Slovenský Schliemann : alebo 

rozprávanie o objaviteľovi národných pokladov 

Andrejovi Kmeťovi. In Národná obroda, 1992, roč. 3,  

č. 47, s. 9. 

 

 

 ... Ako píše vo svojom životopise „dar jazyka“ 

mal jeho starý otec, otec i matka. 

 „Starý otec bol váženým rečníkom a reči po-

pretkával výrokmi sv. Písma. Nosil neširoký opaštek 

a i na poli, keď mal na niečo čakať, vytiahol si z opasku 

nejakú knižočku a čítal... Otec, Štefan Kmeť, kováč mal 

tiež dar reči, často býval starejším na svadbách a krš-

teniach a za jeho reči neraz dostalo sa pochvaly, ... rád 

čítaval, rád poučil aj iných.“ ... O matke píše: „Nábož-

ná, rozumná a nadmieru pracovná bola i matka, Alžbeta 

Kabina, pochádzajúca z mäsiarskeho rodu... Mimocho-

dom podotýkam k jej dobrej stránke, že znala množstvo 

piesní a vedela ich výborne aplikovať.“ ... 

 

 Prirodzený, neumelý bol v detstve vzťah A. 

Kmeťa k rodnému jazyku. Ako píše vo svojom životopi-

se: 

 „Maďarónik bol som ako iní tak i ja, a o pre-

budení Slovákov nevedel som ničoho; pritom však ako 

v Štiavnici, tak v Trnave navštevoval som hodinu reči 

slovenskej, vedený jedine tým správnym citom, že ako 

rodenému Slovákovi náleží vzdelať sa v materinskej 

reči...“ 

V Štiavnici mali za profesora slovenčiny piaristu Málka, 

horlivého a osvedčeného Slováka... 

 „... neraz vystúpil proti neohrabanostiam ma-

ďarským a za krásu slovenčiny, ale z duchu jeho vtedy 

do nás nič nepreniklo.“ 

Až neskôr, ako píše vo svojom životopise: 

 „... ako Slovák a Slovan precitol som až na os-

trihomskom seminári. Stalo sa tak hneď v prvý deň pri 

stretnutí študentov, najmä pod vplyvom Staroturana 

Floriána Vagáča.“ 

 

 

Ako uvádza: 

 „... a koniec reči bol: šiel som spať, prvý raz 

v seminári ostrihomskom, ako prebudený a nevýslovne 

horlivý Slovan.“ 

Tu v Ostrihome sa stal A. Kmeť súčasťou 12-člennej sku-

piny študentov, medzi sebou nazvaných „Hurbanmi“, ale 

predstaviteľmi školy považovaných za panslávov. Ich cie-

ľom bolo v seminári založiť združenie „Cirkevno-literár-

nej školy slovenskej“, ako protipól k fungujúcej „Cirkev-

no-literárnej škole maďarskej“. Po ťažkostiach a ťahani-

ciach, nakoniec predstavenstvo seminára túto žiadosť 

mladých Slovákov schválilo. Kmeť spomína: 

 „Naša škola zakvitla hneď a bola tŕňom v oku 

súdruhom a predstaveným.“  

Činnosť a program si študenti vytvorili bohatý – pôvodné 

práce, preklady, kritiky, bohatá literárna produkcia, 

a všetko po slovensky. ... 

PROFANTOVÁ, Zuzana. 1993. Andrej Kmeť  

a slovenské príslovia. In Zborník Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993, s. 103 .  

 

 
2 

                                                 
2 Obrázok prevzatý z knihy – ŠVIHRAN, L. – PÖSS, O. 2002. 

Majstri ducha. Bratislava : Perfekt, a.s., 2002, s. 57. 

 

Andrej Kmeť  

v Slovenskom  biografickom slovníku 

 

 KMEŤ, Andrej (pseud. Chutnay, Rašina, Vid-

nooký) – botanik, archeológ, etnograf, organizátor vedec-

kého života (19.11.1841 Bzenica, okres Žiar nad Hronom 

– 16.2.1908 Martin). Otec Štefan Kmeť, kováč, matka 

Alžbeta, rod. Kabinová, mal 7 súrodencov. 

 Roku 1847-49 navštevoval ľudovú školu v Bze-

nici, 1849-51 v Žarnovici, 1851-52 v Banskej Štiavnici, 

1852-59 študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, 1859-

61 v Trnave, 1861-65 teológiu v Ostrihome. R. 1865-66 

rímskokatolícky kaplán v Senohrade, 1867-78 farár v Kr-

nišove, 1878-1906 v Prenčove. Od 1906 žil na odpočinku 

v Martine. 

 Vo vedeckej práci bol samoukom, uvedomoval 

si hranice medzi profesionálnou a amatérskou vedou, jeho 

organizačná práca smerovala hlavne k zbieraniu materiá-

lov v jednotlivých odboroch. V najvýznamnejšej vlasti-

vednej práci Veleba Sitna sa usiloval vedecky spracovať 

prírodu, históriu, ľudovú kultúru tejto oblasti. Jeden z pr-

vých slovenských vzdelancov, ktorý sa systematicky ve-

noval archeológii, súčasníkmi nazvaný slovenský Schlie-

mann. Pri výskumoch v Honte získal cenný archeologic-

ký materiál z predhistorických období, najmä z doby 

bronzovej, v Beši vykopal, zachránil a Slovenskému ná-

rodnému múzeu venoval kostru mamuta. V interpretácii 

materiálu sa pridŕžal tradičných názorov o autochtónnosti 

Slovanov na našom území už pred n. l., ktoré čiastočne 

korigoval až pod vplyvom českého bádateľa L. Niederle-

ho. Trvalo sa zaujímal o etnografiu a folkloristiku. Už 

ako študent vydal zbierku ľudových vianočných piesní, 

počas pastorizácie zapisoval ľudové povesti a rozprávky, 

skúmal zvyky, obyčaje, výšivky a čipky, ktoré propago-

val doma i v zahraničí. Roku 1873 zorganizoval expozí-

ciu výšiviek z Hontu na svetovej výstave vo Viedni, 1891 

na českej jubilejnej výstave a 1895 Národopisnej výstave 

československej v Prahe, 1893 na svetovej výstave žen-

ských prác v Paríži, 1904 na slovanskej výstave v USA, 

1887 spoluorganizoval výstavu čipiek v Martine, 1895 

výstavu ľudovej umeleckej výroby v Honte. Usiloval sa 
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riešiť problémy úrovne výroby a predaja čipiek a výši-

viek, navrhoval zriadenie osobitnej komisie, ktorá by sa 

im venovala, z jeho iniciatívy bola 1910 založená účas-

tinná spoločnosť Lipa v Martine a Výšivkárske družstvo 

v Skalici. 

 V oblasti geológie, mineralógie, paleontológie 

spolupracoval s profesorom Baníckej a lesníckej akadé-

mie v Banskej Štiavnici, so správcom jej mineralogických 

zbierok J. Hrnčiarom, s maďarským geológom J. Sza-

bóom. Významný botanik. Skúmal flóru Hontu, najmä 

Štiavnických vrchov. Vymieňal si rastliny a konzultoval 

pri ich určovaní s poprednými slovenskými  uhorskými 

odborníkmi J. Ľ. Holubym, V. Grešíkom, V. Vraným, 

I. Textorisovou, V. Borbásom, J. A. Bäumlerom a i., 

s poprednými vedcami a inštitúciami v Čechách, Rakús-

ku, Poľsku, Rusku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku, 

Švédsku, Portugalsku a v Argentíne. Našiel viacero no-

vých druhov (Macrosporum Schemitzense Bäumler, Hu-

maria Schemnitzensis Rehm, Hydnum Prenčovense Bre-

sodala a i.), podľa neho pomenovali okolo 40 rastlín, 

najmä ruží a húb (Rosa Kmetiana Borbás, Omebrophila 

Kmetii Rehm, Hydnum Kmetii Bresodala a i.). Naj-

cennejším výsledkom jeho botanickej činnosti je herbár 

(uložený v SNM v Bratislave), pozoruhodný i zo stredo-

európskeho hľadiska, ktorý bol výsledkom úsilia vytvoriť 

čo najkomplexnejšiu zbierku ako základ pre ďalší rozvoj 

slovenskej botaniky. Obsahuje 72 tisíc položiek, z toho 

39 tisíc vyšších rastlín (okolo 6 tisíc ruží) a 33 tisíc 

nižších rastlín (25 tisíc húb slizoviek). Sústredil zbierku 

semien obsahujúcu 1733 vzoriek patriacich k 516 rodom. 

 Organizátor národného vedeckého života a výs-

kumu, najmä prírodovedného. Koncom 60. rokov 19. sto-

ročia navrhoval riaditeľovi gymnázia v Kláštore pod 

Znievom M. Čulenovi vydávať prírodovedný časopis, 

1872 navrhol v Národných novinách, aby si vzdelanci  

v jednotlivých krajoch vymieňali zoznamy odborných 

kníh a tieto si navzájom vypožičiavali, 1877 sa pokúšal 

založiť Prírodoskúmateľský spolok, v 80. rokoch túto 

myšlienku znova rozvíjal v Slovenských pohľadoch  

a navrhol vydávanie prírodovedného časopisu Živa, ale 

tieto návrhy sa v nerozvitých slovenských pomeroch ne-

realizovali. Určitý úspech dosiahol až po vybudovaní 

Národného domu a založení Múzea a Bibliotéky v Mar-

tine, okolo ktorého sa usiloval sústrediť záujemcov o ve-

du. Roku 1892 navrhol založiť Slovenskú učenú spoloč-

nosť so sídlom v Martine a s filiálkami vo všetkých slo-

venských mestách. Na porade národno-kultúrnych dejate-

ľov v auguste 1892 v Martine bol jeho návrh prijatý  

a sám vypracoval návrh stanov spolku, ktorý predstavuje 

historický medzník vo vývine slovenskej národnej vedy. 

Podľa nich mal mať názov Slovenský vedecký spolok  

a jeho cieľom malo byť pestovanie všetkých odborov ve-

dy a umenia. Spolok mal mať 4 kategórie členov (čestní, 

zakladajúci, riadni a dopisujúci), mal vydávať vedecký 

časopis, organizovať a podporovať rozvoj národnej vedy. 

Zakladajúce zhromaždenie navrhovaného spolku sa usku-

točnilo 24. 4. 1893 v Martine, avšak táto koncepcia ve-

deckého spolku či akadémie nebola prijatá a na schôdzi 

bola založená Muzeálna slovenská spoločnosť s progra-

mom vlastivedno-zberateľským a muzeálnym. Ako pred-

seda prípravného výboru sa významne pričinil o schvá-

lenie stanov MSS, ktorá začala činnosť v auguste 1895 

pod jeho predsedníctvom (túto funkciu zastával až do 

smrti). MSS sa stala organizačnou platformou slovenskej 

národnej vedy, povzniesla ju na kvalitatívne i kvantitatív-

ne vyšší stupeň. Prispel ku vydávaniu Sborníka a Časo-

pisu MSS, k položeniu základov a postaveniu budovy mú-

zea, ktorému venoval väčšinu svojich zbierok a knižnicu. 

 Veľké úsilie vyvíjal o rozvoj osvetovej práce  

a hospodárske povznesenie roľníckeho ľudu. Navrhoval, 

aby MS venovala ľudovýchove väčšiu pozornosť a zalo-

žila osobitnú Maticu ľudu. Napísal a preložil viac brožú-

rok a článkov venovaných modernizácii roľníckeho hos-

podárstva, bojoval proti alkoholizmu. V Senohrade zalo-

žil školskú štepnicu, cirkevnú knižnicu, v Krnišove čita-

teľský spolok, roľnícku technickú a hospodársku knižni-

cu, ovocinársky spolok, v Krupine Vzájomnú pomocnicu, 

ktorej bol podpredsedom, a účastinnú spoločnosť Sudo-

dielňu s parným mlynom, ktorá však zakrátko zbankroto-

vala. Vypracoval návrh na budovanie okresných knižníc, 

pokúsil sa založiť Nakladateľský zvolensko-hontiansky 

spolok. Článkami o problémoch roľníckeho hospodárstva 

prispieval do Lichardovho obzoru, pre Hospodársko-prie-

myslovú knižnicu preložil z nemčiny spis V. Löbla o poľ-

nohospodárstve, pre Bobulovu Ľudovú bibliotéku napísal 

2 brožúrky, pre MS pripravil prácu Hospodár na Sloven-

sku. Staval sa proti darwinizmu a moderným filozofic-

kým smerom, v politike bojoval proti sekularizácii cir-

kevných majetkov, zavedeniu civilných sobášov a matrík. 

Počas štúdií v Ostrihome príslušník slovenskej cirkevno- 

literárnej školy. Národnopoliticky mal spočiatku blízko 

k Bobulovej Novej škole slovenskej, v celonárodných 

otázkach však vedel nájsť spoločnú platformu i s Martin-

ským centrom Slovenskej národnej strany, najmä s Va-

janským a J. Škultétym. Kritizoval politiku podpory 

a priameho uskutočňovania násilnej maďarizácie pros-

tredníctvom náboženstva a cirkevných inštitúcií, za čo bol 

v nemilosti cirkevnej hierarchie a celý život zostal fará-

rom na chudobných slovenských dedinách. 

 Autor popularizačných brožúrok, štúdií a člán-

kov v časopisoch, novinách, zborníkoch: Cyrill a Method, 

Wojtech, Junoš, Obzor, Katolícke noviny, Slovenské no-

viny, Národné noviny, Orol, Národný hlásnik, Pútnik svä-

tovojtešský, Kazateľ, Zora, Umelecká beseda, Slovenské 

pohľady, Öesterreichische botanische Zeitschrift, Uhor-

ské noviny, Dom a  škola, Kazateľňa, Svet, Literárne listy, 

Tovaryšstvo, Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 

Sborník Matice slovenskej v Amerike, Časopis Muzeálnej 

slovenskej spoločnosti, Deutche botanische Monatschrift, 

Věstník slovanských starožitností, Dolnozemský Slovák, 

Slovenská vlastiveda, Nový človek, Slovenský Sión. 
 Roku 1863 zakladajúci člen MS, 1875 člen 

Uhorskej prírodovedeckej spoločnosti, 1884 Zoologicko-

botanickej spoločnosti vo Viedni, 1895 zakladajúci člen  

a prvý predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti, člen 

International Correspondenz Assotiation, 1897 zakladajú-

ci člen Národopisnej spoločnosti Národopisného múzea 

československého v Prahe, člen Matice českej, člen a ta-

jomník Spolku sv. Vojtecha. 

  

Dielo: Nový svet, alebo čo nového vo svete. Budapešť 1872; 

Jako sa majú poklady kopať. Budapešť 1872; Spolok svätého 

Vojtecha. Budapešť 1873;Hospodár na Slovensku I. Martin 

1875; Ježiš prvorodený syn Panny Márie. Skalica 1888; Veleba 
Sitna. Ružomberok 1893; Svätý škapulár, alebo Poučná a modli-

tebná príručná knižočka...Viedeň 1897; Přírodní poměry na 

uherském Slovensku. Praha 1901; Sitno a čo z neho vidieť. Ru-
žomberok 1901; Spodnia čelusť človečia s dvoma zámkami. 

Martin 1902; Ďalšie výskumy z obvodu Sitna. Martin 1902; Juraj 

Holček, životopisný nástin. Martin 1908; Ohlas na ľud okolia 
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Bzovského. Budapešť - bez roku vydania; Sitno a jeho okolie. 
Bez miesta a roku vydania; 

Štúdie a články: Daktoré odchýlky rastlín. Slovenské poh-

ľady, 2, 1882, s. 89 – 93;  Rosa reversa W. Kit, Rosa Simkovicsii, 

Rosa Holikensis. Österreichische botanische Zeitschrift 34, 1884, 

s. 15 – 19; Floristom slovenským. Slovenské pohľady, 12, 1892, 
s. 25 – 31; O výšivkách a čipkách v Honte. In : Tovaryšstvo 1, 

1893, s. 139 – 193; Starožitnosti v Honte. Tamže, 2, 1895, s. 195 

– 213; Život a účinky Karola Linné. In : Sborník Muzeálnej slo-

venskej spoločnosti, 2, 1897, s. 84 – 96; Floristické odrobinky. 

Tamže, 4, 1899, s. 446; K životopisu Alexandra Rudnaya... To-

varyšstvo 3, 1900, s. 84 – 100; Popolnicové polia z ďalšieho 
okolia Sitna. Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti 1905,   

č. 3, s. 37 – 39, č. 4, s. 56 – 57; Nálezy popolníc v takrečenom 

cintoríne na Tatárskej na Sitne. Tamže, 34, 1943, s. 10 – 18. 

 

Literatúra:  Medvecký, K. A.: Andrej Kmeť. Martin 

1913; tenže: Andrej Kmeť, jeho život a dielo 1 – 2. Bojnice 1924; 
Janšák, Š.: Andrej Kmeť. Martin 1941; Kuka, P.: Andrej Kmeť. 

Banská Bysrtica 1963; Dejiny Slovenska 2. Bratislava 1968 (re-

gister); Andrej Kmeť. In : Tibenský, J. – Bokesová – Uherová, 

M.: Priekopníci slovenskej kultúry. Bratislava 1975; Pasiar, Š.: 

Dejiny knižníc na Slovensku. Bratislava 1977, s. 206, 218, 232, 

233, 273, 275; Tibenský, J: Dejiny vedy a techniky na Sloven-
sku. Martin 1979 (register); Bagin, A.: Vybrané kapitoly zo slo-

venských cirkevných dejín. Bratislava 1980, s. 64 – 66; Sokolík, 

V.: Listy Andreja Kmeťa Ľudovítovi Vladimírovi Riznerovi. Mar-
tin 1984; Lepišová, A.: Andrej Kmeť. (Personálna bibliografia) 

Martin 1981; Jasenák, L.: Andrej Kmeť (1841 – 1908), život 

a dielo. Bratislava 1986; Dejiny Slovenska 4. Bratislava 1986,  
s. 267, 341, 358, 381; Krčméry, Š.: Pamiatky Andreja Kmeťa. 

Slovenské pohľady, 41, 1925, s. 569, 572; Futák, J.: Andrej 

Kmeť ako prírodovedec. Kultúra, 13, 1941, č. 10 – 11, s. 420 – 
423; Janota, D.: Andrej Kmeť, priekopník slovenskej vedy, poľno-

hospodárstva a múzejníctva. Sborník Československé akademie 

zemědělské – historie a musejnictví, 30, 1957, s. 67 – 72; Podo-
lák, J.: Andrej Kmeť. Slovenský národopis, 6, 1958, s. 337 – 346; 

Pišút, I.: Herbár Andreja Kmeťa v Slovenskom múzeu. In : Sbor-

ník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy 7, 1961,  
s. 139 – 140; Klementis, E.: Úsilie A. Kmeťa o založenie Muzeál-

nej slovenskej spoločnosti. In : Sborník Slovenského národného 

múzea. Etnografia 4, 1963, s. 91 – 98; Ivan, Ľ.: Činnosť Andreja 

Kmeťa v geologických vedách. In : Kmetianum 1, 1968, s. 149 – 

157; Štricová, H.: Práca Andreja Kmeťa v odbore zoológie. 

Tamže, s. 169 – 176; nekrológy: Národné noviny, 39, 20.2.1908, 

s. 1;  Ľudové noviny, 59, 21.2.1908, s. 1 – 2; Dennica, 11, 1908, 

č. 12, s. 48 – 51; Naše Slovensko, 1, 1907 – 1908, č. 6, s. 242 – 
243; Literárne listy, 18, 1908, s. 28 – 30; Časopis Muzeálnej slo-

venskej spoločnosti, 11, 1908, č. 5, s. 65 – 71. Encyklopédia ar-
cheológie. Bratislava 1986, s. 422; Otto 28, s. 776; Masaryk 3, 

s.1030; Slovenský náučný slovník 2, s. 240; ÖBL 3 , s. 427; PSN 

2, s. 516; ČsHS 1, s. 678; ES 3, s. 92; OPES 1, s. 408; MČSE 3, 
s. 413. 
 

Pamiatky:  písomná pozostalosť v Literárnom archíve 

Matice slovenskej a v Slovenskom národnom múzeu v Martine; 
po ňom je pomenované Múzeum Andreja Kmeťa v Martine  

a ním vydaný zborník Kmetianum; námestia a ulice v Bratislave, 

Martine a iných  slovenských mestách; pamätná tabuľa v Prenčo-

ve (Frico Motoška, 1925); pomník v Banskej Štiavnici (Fraňo 

Gibala, 1938); pamätná tabuľa v Martine (Fraňo Štefunko, 

1958); pamätná tabuľa v Bzenici (Jozef Pospíšil, 1959); pamätná 

tabuľa v Senohrade (1961); pomník v Martine (Fraňo Štefunko, 
1968); pamätná tabuľa na rodnom dome v Bzenici (1971); pom-

ník v Bratislave (Alina Ferdinandy 1971). 

Slovenský biografický slovník 3. zv. : K-L. 1989. Martin : 

Matica slovenská, 1989, s. 114-115. 

 

 

Z Kmeťovho herbára 
3 

                                                 
3 Obrázok prevzatý z knihy – ŠVIHRAN, L. – PÖSS, O. 2002. 

Majstri ducha. Bratislava : Perfekt, a.s., 2002, s. 57. 

 

Andrej Kmeť  literárne dielo 
 

 

 

1. Kmeť, Andrej 

Jako sa majú poklady kopať. 

Budapešť, 1872.  

 

2. Kmeť, Andrej 

Nový svet, alebo čo nového vo svete. 

Budapešť, 1872. 

 

 

 ... Ján Nepomuk Bobula ho listom z 20. júla 

1871 požiadal, aby napísal brožúrku na tému „ako môže 

človek zbohatnúť, lebo vraj takéto otázky ľud lákajú.“ 

 A. Kmeť žiadanú brožúrku pod názvom Nový 

svet alebo čo nového vo svete napísal. Vyšla tlačou a ná-

kladom vydavateľstva Minerva (Pešť 1871) v edícii Ľu-

dová bibliotéka. Napriek tomu, že to názov nenasvedčuje 

je to  hospodársky zameraná publikácia vo forme dialógu. 

V tomto vydavateľstve vydal ešte aj brožúrku Jako sa 

majú poklady kopať? (Pešť 1871). ... 

PETRÁŠ, Milan. 1994. Poľnohospodárska odborná 

spisba Andreja Kmeťa. In Zborník Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1994, s. 86. 

  

3. Kmeť, Andrej 

Spolok svätého Vojtecha. 

Budapešť, 1873. 

 

4. Kmeť, Andrej 

Hospodár na Slovensku 1. 

Martin, 1875.  




 ... Kniha Hospodár na Slovensku vyšla v roku 

1875 ako 42. matičný spis, žiaľ ako posledný. Na prebale 

je síce uvedené, že druhý zväzok vyjde v roku 1876, ale 

k tomu už nedošlo. Bola vydaná tlačou Kníhtlačiarskeho 

účastinárskeho spolku v Martine. ... 
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 Matica slovenská bola roku 1875 násilne zatvo-

rená, jej majetok zhabaný, „ba ani len ten pre ľud sloven-

ský vydaný, veľmi poučný a potrebný spis Hospodár na 

Slovensku nenie vydaný, z ktorého ľudia poučiť by sa 

mohli o rozumnom a terajším požiadavkám zodpovedajú-

com vedení polnieho hospodárstva“. 

 D. Lichard už 15. decembra 1875 uverejnil 

prosbu snemovému poslancovi Jozefovi Kajuchovi z Ru-

žomberka, aby uvoľnili expedíciu prvej polovice podľa 

neho „výborného diela“ a „aby ste tam u vysokého miesta 

všemožne pracovali k tomu, že by povolilo sa bývalej 

správe matičnej vydať i druhú čiastku“. 

 Aj dopisovateľ z Liptova pod pseudonymom 

Pravdomil v roku 1876 položil verejne otázku, „či nám 

to za tie krvopotne nazhromaždené mozolné groše ani len 

tak túžobne očakávaný a roľníkom potrebný spis pod 

názvom Hospodár na Slovensku nevydajú a nerozpošlú? 

Či nám už ani knihy dávať nebudú“. 

 Táto kniha „prvej nežby úplné svetlo života bola 

vidieť mohla, osudnej konfiškácii prepadla. I zmrazené 

boli všetky nádeje ľudomilov, ktoré skladali sa v blaho-

darné pôsobenie otázneho spisu!“. Aj keď to bola odbor-

ná publikácia nepolitického zamerania, „ale Maticu zav-

reli, nuž zavreli s ňou aj túto knihu, ktorú teraz tam mole 

žerú“. 

 S knihou zhabali aj rukopis druhého zväzku 

Hospodára na Slovensku. Ako sa v nekrológu A. Kmeťa 

uvádza, „vytlačená i nevytlačená polovica (rozumej ru-

kopis – pozn. M. P.), teda celá kniha po vyzdvihnutí 

Matice zmizla u Slovenského vzdelávacieho spolku v Bu-

dapešti. Slovenský ľud nesmel sa z nej poučiť“. 

 „Darmo Kmeť svoj spis reklamoval: maďarská 

vláda ani práva vlastníckeho nerešpektovala. Keď r. 1884 

Tisza fond a budovu Matice slovenskej proti všetkému 

právu daroval docela inému spolku, bol Kmeť vyzvaný, 

aby onen spis tomuto spolku za dobrý honorár odstúpil, 

on s náležitým opovržením to odoprel“. 

 „Probovali sa všetky možné spôsoby u ministra, 

aby Kmeťova nevinná a iste užitočná knižka bola vypus-

tená spod zámku, daná kníhkupcom a rozširovaná – všet-

ko márne: vydávanie slovenských kníh a čo by boli akého  

obsahu, v maďarskom záujme bolo treba hatiť, znemož-

ňovať. Hospodár na Slovensku je i dnes pod zámkou, 

niekde v Nitre, kam ministerstvom Szúlla zbierky Matice 

slovenskej boli darované novej mestskej knižnici.“ 

 Zhabané zbierky Matice slovenskej boli umiest-

nené v piaristickom gymnáziu v Nitre. Nepatrili, ako sa 

vtedy uvádzalo, miestnej knižnici, ale do zbierok župného 

múzea. Touto pečiatkou boli aj označené. Časť matičných 

zbierok putovala z Nitry do Budapešti. Takto sa vlastne 

publikované dielo stalo neverejným. Jeden z posudzova-

teľov rukopisu Š. Závodník v liste A. Kmeťovi zdôraznil, 

„ ako mnoho majú na svedomí tí ľudia, čo prekazili roz-

poslanie znamenitého diela Vášho Hospodár na Sloven-

sku, to posúdiť znajú tí, ktorí mali príležitosť dielo to 

preskúmať, koľko by už dľa návodu Vášho bolo napra-

vilo spôsob gazdovania svojho neužitočného?! Nešťastná 

krajina, ktorá takto ukrivďuje svojich občanov pre svoje 

neplechy, pýchu, fanatizmus“. 

 A. Kmeť „neprestajne vymáhal dielo toto spod 

závoru, tým cieľom použil všetky svoje a svojich priate-

ľov styky, no darmo“. Nevedno prečo maďarskej vláde 

tak záležalo na blokovaní tejto knihy. Dokonca štátny se-

kretár Jekelfallusy vyslancovi Szulloovi povedal „Gézi-

kam, velice Ťa rád mám, ale Hospodára na Slovensku 

ani Bohovi nevydám“, keď tento vymáhal uvoľnenie zha-

baného spisu. 

 V tejto situácii, keď na Slovensku absentovala 

základná poľnohospodárska príručka, rozhodol sa D. Li-

chard vydať dvojzväzkovú Slovenskú obrázkovú čítanku 

hospodársku (Martin 1882). 

 Zdá sa, že niečo z celkového nákladu Hospo-

dára na Slovensku predsa len uniklo pred „zhabaním“. 

V posledných rokoch života A. Kmeťa sa dostalo „mu do 

ušú, akoby niekto v Martine mal niekoľko výtiskov z neho. 

No nedožil sa ho“. Ukázalo sa , že predpoklad bol správ-

ny. Dva roky po smrti A. Kmeťa v roku 1910 kníhku-

pectvo Petra Kompiša v Martine okrem iných ponúkalo 

aj výborné odborné dielo A. Kmeťa Hospodár na Sloven-

sku. 

 Nemorálne bolo, že A. Kmeťovi nevrátili ani 

rukopis druhej nevytlačenej časti. ... 

PETRÁŠ, Milan. 1994. Poľnohospodárska odborná 

spisba Andreja Kmeťa. In Zborník Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1994, s. 83-85. 

 

5. Kmeť, Andrej 

Ježiš prvorodený syn Panny Márie. 

Skalica, 1888.  

 

6. Kmeť, Andrej 

Veleba Sitna. 

Ružomberok, 1893. 

 

 ... V roku 1895 František Richard Osvald na 

počesť storočného jubilea Slovenského učeného Tovaryš-

stva vydáva prvý zväzok sborníka „T o v a r i š s t v o“. 

Kmeť do tohto sborníka prispieva rozsiahlou monogra- 

fiou „Veleba Sitna“. Je to zemepisný, botanický, archeo-

logický a historický obraz hory Sitna. Táto obsiahla práca 

začína sa zemepisným úvodom, v ktorom Sitno je zarade-

né do celkového rámca Slovenského pohoria, najmä Štia-

nických vrchov. Opisujú sa v nej jednotlivé horstvá, ktoré 

sú neďaleko Sitna, ako aj ich názvy s jazykovedným roz-

borom. Kmeť sa touto prácou osvedčil aj ako filológ, kto-

rý starostlivo skúma a rozoberá každý názov honu, hory, 

a vôbec názov každého miesta. V práci sú uvedené aj po-

vesti, ktoré sa viažu k Sitnu. 

 Ďalšou staťou sú „Dejiny Sitna“, ktorá je veľmi 

dôležitá nielen pre historikov, ale aj pre národopiscov 

a archeológov. V stati o Sitne Kmeť píše ako o bývalom 

hradisku v pravekom období. Presne v nej opisuje hrad, 

jeho brány, vchody, priekopy a múry a uvádza v nej aj 

majiteľov hradu. 

 Nasledujúca stať je turistická. Opisuje chodníč-

ky a cestičky, ktorými sa možno dostať až na vrchol Sit-

na, ako aj všetky studničky, pramienky a bralá. Celá stať 

je presvedčivým svedectvom toho, ako Kmeť dôkladne 

a dobre poznal Sitno. Kmeť si okrem toho všíma aj ľud 

z Prenčova, aj z okolitých obcí. Opisuje aj zamestnanie 

ľudu na okolí Sitna, ako baníctvo a hospodárstvo. Najviac 

poukazuje na bane v Banskej Štiavnici. Veľmi ho zaujalo 

nielen Sitno, ale aj okolie pod Sitnom. 

 Poslednou staťou monografie sú „Vedecké krá-

sy Sitna“. 

 Rozdelená je na niekoľko kapitol, ako fauna, 

geológia, flóra a dodatok. V poslednej kapitole Kmeť 

presvedčivo dokázal, že okrem flóry, ktorú veľmi detailne 
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opísal, rozumie sa aj do i do fauny a geológie. Prvý 

v tomto diele ukázal na dôležitosť Sitna v oblasti prave-

kých dejín a na to, že už v týchto obdobiach bolo Sitno 

silne osídlené, najmä ľudom lužickej kultúry, ktorý svo-

jich mŕtvych spaľoval a popol ukladal do popolníc. Tieto 

popolnice zase ukladal do zeme, prípadne obložil menší-

mi nádobkami – popolničkami, na ktoré navŕšil mohylu. 

Okrem Sitna Kmeť tu poukazuje i na lúky pod Sitnom 

ako je Tatárka, ktorú praveký človek neobišiel. Kmeť po-

kladá Sitno za obetište pohanského ľudu. ... 

 Monografia „Veleba Sitna“ je dielom všeobec-

no-vlastivedného charakteru a po mnohé roky bola vzo-

rom vlastivedným pracovníkom. ... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 21-24. 

 

HERČKO, Ivan. 1993. Úloha Andreja Kmeťa v rozvoji 

geologického bádania na Slovensku. In Zborník 

Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Martin : Muzeálna 

slovenská spoločnosť, 1993, s. 74. 

 

7. Kmeť, Andrej 

Svätý škapulár, alebo Poučná a modlitebná 

príručná knižočka... 

Viedeň, 1897.  

 

8. Kmeť, Andrej 

Přírodní poměry na uherském Slovensku. 

Praha, 1901.  

 

9. Kmeť, Andrej 

Sitno a čo z neho vidieť. 

Ružomberok, 1901. 

 

 ... Kmeť i počas choroby literárne pracuje, i keď 

nemôže chodiť po svojom obľúbenom Sitne a okolí. Svo-

je poznatky si dáva dohromady a v roku 1900 vychádza 

tlačou v treťom diele „Tovaryšstva“ jeho štúdia „Sitno 

a čo z neho vidieť“. Tak ako v prvom diele „Tovaryš-

stva“ bola uverejnená monografia „Veleba Sitna“, tu zno-

vu opisuje svoj obľúbený vrch Sitno. V úvode sa niekoľ-

kými vetami zmieňuje o Sitne, vysvetľuje pôvod „Sitno“, 

ktoré si dal rozlúštiť dr. Pastrnkovi Ďalej  sa zmieňuje 

o hrnčiarstve a o hlinenom závaží, ktoré vykopal na Sitne. 

Okrem toho opisuje Prenčov a Sitno od Prenčova na zá-

klade obrazu od Zsitvaya, pričom opisuje každý kút Sit-

na, čo sa tam robí, kde boli hradby, salaš a iné. Kmeť tu 

uverejňuje svoj výkopový denník, lebo píše, kde a kedy 

kopal na Sitne, s koľkými chlapmi, čo tu našiel a tiež ne-

zabúda na povesti, viažúce sa na jednotlivé miesta. Zmie-

ňuje sa tiež o vode na Sitne, meria jej množstvo výtoku, 

teplotu pri jednotlivých studničkách. V závere opisu Sitna 

popisuje hrad na Sitne, udáva jeho pôdorys, na ktorom 

označuje, kde boli hradby, schody, dvor a pod. 

 V druhej stati uvedenej práce podáva nálezy 

z juhozápadných obcí od Sitna, a síce Baďan, Bzenica, 

Počúvadlo, Pečenice, Bátovce, Bohunice, Almáš (teraz 

Jabloňovce) a Klastava. ... 

 Ďalšia časť je venovaná Bzenici. ... 

 Nasledujúcou staťou sú „Pečenice a Klastava“. 

...  

 V tretej časti si všíma Domaniky, ... 

 Štvrtá časť je venovaná Cerovu a Náklu. ... 

... Kmeť sa spytuje maďarských učencov (Dr Körösa 

a Volfa), že kto dával chotárne názvy, ktoré sú slovan-

ského pôvodu a hovorí: 

 „Nie lichí učenci, nie poli-

tické úskoky, nie surová moc ob-

hájila historickú pravdu, že Slo-

váci sú najstaršími autochtón-

nymi obyvateľmi tejto nešťast-

nej vlasti svojej, ale obránil si to 

sám ľud, krásnozvučnou, hlbo-

koetymologickou rečou svojou. 

Porozumeli tomu naši odvekí 

a najnovší kynožitelia, a preto 

idú vykynožiť s rečou i názvy 

miest, dedín ba i honov.“  

 Šiestu stať svojej práce venuje Kmeť časti se-

verne od Sitna, pričom sa pristavuje pri Banskej Štiavnici, 

kde v stručnosti opisuje štiavnické pamiatky. ... 

V tejto stati uvádza Piarg (teraz Štiavnické Bane)... ďalej 

sa zmieňuje o Iliji, Banskom Studenci (bývalé Kolpachy), 

Kysihýbli a Banskej Belej... 

 Tretí odstavec má názov „Teplá, Žakýľ, Močiar, 

Pustý hrad“. ... 

 V ôsmej stati  Kmeť venuje pozornosť Tepli-

ciam. Opisuje cestu, vedúcu z Teplej do Sklených Teplíc. 

... 

 Kmeťova pozornosť je venovaná aj zamestna-

niu tamojšieho obyvateľstva v okolí Sklených Teplíc, 

v Žarnovici a v Hliníku nad Hronom. ... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 36-44. 

 

HERČKO, Ivan. 1993. Úloha Andreja Kmeťa v rozvoji 

geologického bádania na Slovensku. In : Zborník 

Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Martin : Muzeálna 

slovenská spoločnosť, 1993, s. 72-75. 

 

10. Kmeť, Andrej 

Ďalšie výskumy z obvodu Sitna. 

Martin, 1902.  

 

 ... V r. 1903 Kmeť vydáva ďalšiu prácu pod 

názvom „Ďalšie výskumy v obvode Sitna“. V tejto práci, 

ktorá je vlastne denníkom Kmeťových výkopových prác, 

udáva deň, kedy a kde kopal. Podáva aj poznatky z minu-

losti Sitna ... Ďalej opisuje Devičie... Zmieňuje sa aj o dú-

pencoch v Hontianskych Tesároch... Záver štúdie tvorí 

opis nálezov zo Semeroviec a Súdoviec... V Hokovciach 

ho zaujal kláštor... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica: 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 52. 
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11. Kmeť, Andrej 

Spodnia čelusť človečia s dvoma 

zámkami. 

Martin, 1902.  

 

12. Kmeť, Andrej 

Juraj Holček, životopisný nástin. 

Martin, 1908.  

 

13. Kmeť, Andrej 

Ohlas na ľud z okolia Bzovského. 

Budapešť, bez roku vydania. 

 

 

 ... V Roku 1871 uverejnil A. Kmeť Ohlas na 

ľud  okolia Bzovského. Apeluje v ňom  na pozdvihnutie 

poľnohospodárstva, rozvoj ovocinárstva, štepárstva, na-

vrhuje zakladať sypárne a zaistiť lacný úver. Išlo mu 

o podporu materiálneho blahobytu ľudu, od ktorého však 

rázne žiada 

 „...nevyhováraj sa ďalej, 

lebo žaluješ sám na seba.“ 

PETRÁŠ, Milan. 1993. Účasť Andreja Kmeťa v spolkoch 

a spoločnostiach. In Zborník Muzeálnej slovenskej spo-

ločnosti. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1993, 

s. 137. 

 

 

14. Kmeť, Andrej 

Sitno a jeho okolie. 

Bez miesta a roku vydania.  

 

15. Kmeť, Andrej 

Veleba Sitna. 

Bratislava : Tatran, 1989. 

 

 

 

 

 

 

Štúdie a články 
 

16. Kmeť, Andrej 

Daktoré odchýlky rastlín. 

In: Slovenské pohľady. – Roč. 2 (1882), 

s. 89-93. 

  

17. Kmeť, Andrej 

Rosa reversa W. Kit, Rosa Simkovicsii, 

Rosa Holikensis. 

In: Öesterreichische botanische Zeitschrift, 

34 (1884), s. 15-19. 

  

 

18. Kmeť, Andrej 

Floristom slovenským. 

In: Slovenské pohľady. – Roč. 12 (1892), 

s. 25-31. 

  

19. Kmeť, Andrej 

O výšivkách a čipkách v Honte. 

In: Tovaryšstvo 1 (1893), S. 139-193. 

 

 

 ... V tom istom roku (1893) Kmeť vydáva ďal-

šiu prácu, ktorá sa už nezaoberá Sitnom, ale ľudom a jeho 

výrobkami v Honte. Práca vyšla pod názvom „O výšiv-

kách a čipkách v Honte“. Ako už sám názov naznačuje, 

Kmeť si tu zvolil za tému jeden úsek ľudovej výroby  - 

čipky a výšivky. Je to ďalší nesporný dôkaz toho, že 

Kmeť sa opieral o ľud, na ľud poukazoval, najmä pri 

výšivkách zdôrazňoval jeho šikovné ruky, ako aj dôvtip. 

Jeho postoj k ľudu sa zračí aj z uvedeného diela, kde píše:  

 „Preto keď čo zbadám, 

všetko zbieram, všetko chránim, 

všetko pestujem a  o  všetkom 

svetu vyštebocem... Tento môj 

krik ale nesie sa k sláve môjho 

zaznávaného a potupovaného 

ľudu.“ 

 Zásluhou Andreja Kmeťa sa hontianske čipky, 

najmä čipky zo Senohradu a Bzovíka, dostali do Paríža, 

Viedne, Prahy a iných miest, kde ich odmenili diploma-

mi. Kmeť vymenúva v uvedenej práci rôzne vzory a me-

ná čipiek, a uvádza aj domáce farbenie plátna a metódy 

farbenia. Keď chcú zafarbiť plátno na čierno, tak vezmú 

čerstvú kôru z jelše, varia ju v haluškovej vode, pridajú 

nejakú čiernu hlinku, pridajú vodu z válovca spod 

brúsa, tzv. brúsovicu, a toto spolu zmiešajú, čím dostanú 

peknú čiernu farbu. V závere práce Kmeť si začína vší-

mať klobúky – hromovníky. Tieto klobúky sa vyznačo-

vali zvláštnou veľkosťou, boli 10 cm vysoké a mali ši-

rokú strechu. ... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 24-25.  

 

20. Kmeť, Andrej 

Starožitnosti v Honte. 

In: Tovaryšstvo  2, (1895), S. 195-213. 

 

 ... Ďalším dôležitým dielom najmä pre archeo-

lógov sú „Starožitnosti v Honte“. Týmto dielom medzi 

prvými Kmeť poukazuje na praveké a rannohistorické 

osídlenie Hontu. Chronologicky v ňom píše o jednotli-

vých výkopoch a svojich potulkách po Honte. Niekedy 

Kmeť i tu etymologizuje a odvodzuje názvy obcí. Ako 

napr. Domaniky, že názov tejto obce pochádza z obdobia 

tureckej okupácie, keď sa ľud Domaník schoval pred Tur-

kami, ktorí prišli do obce a hovorili „doma nik“, preto 

obec dostala meno „Domaniky“. Kmeťovi patrí zásluha 

za to, že je nielen prvým bádateľom, nielen píše o prave-

kom osídlení tohto kraja, ale aj uvádza jednotlivé náleziká 

a nálezy, ktoré našiel a zaraďuje ich do jednotlivých 

období. ... 

 Uvedená práca je čiastočne i spoločným dielom 

s Františkom Richardom Osvaldom. ... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 25-27. 
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21. Kmeť, Andrej 

Život a účinky Karola Linné. 

In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti 2 (1897), S. 84-96. 

  

22. Kmeť, Andrej 

Floristické odrobinky. 

In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti 4 (1899), S. 446. 

  

23. Kmeť, Andrej 

K životopisu Alexandra Rudnaya... 

In: Tovaryšstvo 3 (1900), S. 84-100. 

 

24. Kmeť, Andrej 

Popolnicové polia z ďalšieho okolia Sitna. 

In: Časopis Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti (1905), č. 3, s. 37-39, č. 4, s. 56-57. 

  

25. Kmeť, Andrej 

Nálezy popolníc v takrečenom cintoríne na 

Tatárskej na Sitne. 

In: Časopis Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti, 34 (1943), s. 10-18.  

 

 
 

Karikatúra A. Kmeťa z pera Viktora Kubala 
4 

                                                 
4
 Karikatúra uverejnená v Technických novinách  23.11.1971. 

Andrej Kmeť  v monogra-

fiách, zborníkoch, encyklopé-

diách, bibliografiách 
 

26. Medvecký, Karol Anton 

Andrej Kmeť, rímsko-katolícky kňaz, 

slovenský učenec, zakladateľ a prvý pred-

seda Muzeálnej slovenskej spoločnosti 

1841-1908. 

Martin, 1913. 

 

27. Medvecký, Karol Anton 

Andrej Kmeť, jeho život a dielo 1- 2. 

Bojnice, 1924. 

 

 ... Medvecký ako prvý napísal dielo o živote 

Andreja Kmeťa, ktoré vyšlo pod názvom „Život a dielo 

Andreja Kmeťa“. Vydal ho vlastným nákladom. Prvý 

zväzok obsahuje život Andreja Kmeťa, druhý zväzok 

obsahuje najdôležitejšie Kmeťove práce. ... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 60. 

 

 

28. Ottův slovník naučný XXVIII : ilustrovaná 

encyklopedie obecných vědomostí (Doplň-

ky). 

Praha : J. Otto, 1909. – S. 776.  

 

29. Janšák, Štefan 

Andrej Kmeť. 

Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slo-

venská spoločnosť, 1941. – S. 46-49,  

83- 84. 

 

 

 ... Pomer autora ku kritike je vždy bolestná ka-

pitola. U citlivého Kmeťa tobôž. Veď zásluha a význam 

vraj neexistujú, pokiaľ ich niekto neobjaví a neocení. Aj 

Kmeť je chtivý cudzieho posudku, nie však zo samoľú-

bosti, ako viac ráz sám zdôrazňuje, ale chce počuť mien-

ku niekoho vzdelanejšieho vo vedeckých disciplínach, 

ním pestovaných, zbehlejšieho, či azda nekráča po zlých 

cestách. 

 Domáca kritika ho v tomto smere neuspokojila. 

Slovenské Pohľady roku 1894, posudzujúc Tovaryšstvo I., 

jeho práce iba registrujú, bez jediného slova aprobácie 

alebo výčitky. Keď sa potom, v tom istom ročníku vrátil 

Škultéty ešte raz k jeho Velebe Sitna, ocenil viac osobu 

spisovateľa, než samé dielo. Ba, shodne s Vajanským, 

zrúcal jeho vysnené zámky vedy, mávajúc mu nad hlavou 

výstražným mementom: „...u nás viac talentov prepadlo 

preto, poneváč vo vede rozbehli sa za cieľmi ďalekými. 

Sme akísi poetickí, uspokojuje nás len vysoký let...“ Kmeť 

mohol tieto slová pokladať za absolútne nepochopenie, 

keď si spomenul na svoje pracovné čižmy, v ktorých sa 

brodil blatom za archeologickými objavmi, na podzemné 

diery, plné odpornej špiny a zápachu, kde sa často plazil 

po bruchu za zriedkavými hubami. I šaradicky skrytá na-

rážka, že len „v svojom úzkom kraji stane sa učencom, 

špecialistom“ sotva ho vzpružila k behu na európskom 

fóre vedy, čo bolo jeho najintímnejšou túžbou. 

 Aj v roku 1986, posudzujúc Kmeťove Starožit-

nosti v Honte, boly Slovenské Pohľady skúpe na slovo. 

„Zrno, ktoré bude vítané pre slovenských pracovníkov...“, 

videly roztrúsené hlavne v poznámkach pod čiarou. A pri 

posudzovaní jeho state Sitno a čo z neho vidieť, vyšlej 

v treťom zväzku Tovaryšstva, dostaly sa už s Kmeťom do 

otvoreného sporu, jednak pre otázku pôvodných sídel 

Slovanov a potom pre etymologický výklad niektorých 

zemepisných názvov. Vcelku vyznel ich úsudok nepriaz-

nivo. Pikantné je, že práve autochtónnosť Slovákov 

v Uhorsku, po preukázaní ktorej obidve sporné strany jed-

nako túžily, stala sa kameňom úrazu, nakoľko Kmeť za-

šiel vo svojich domnienkach priďaleko a nepodal pre ne 

dosť presvedčivého dôkazného materiálu. S tejto stránky 

rozchádzaly sa diametrálne náhľady Kmeťove i s Nieder-

lem a Pastrnkom, čo však nebolo prekážkou, aby v os-

tatných vedeckých odboroch s nimi harmonicky spolupra-

coval. 

 Kmeť sám vyslovuje sa o cene svojho diela veľ-

mi skromne a s rezervou, hoci má na Slovensku v arche-

ológii primát a mohol by sa stať namysleným. Jeho 
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skromnosť nie je ani falošná, ani vynútená kritikou, ktorej 

by sa hádam chcel prispôsobiť a vyčítané nedostatky ňou 

ospravedlniť. Už dávno pred rokom 1901, keď odznel nad 

ním ortieľ Slovenských Pohľadov – šetrne a opatrne síce 

vyslovený, ale pre citlivého Kmeťa predsa len bolestný – 

nazval sám seba iba laikom a diletantom. 

 I jeho intímna korešpondencia podáva na stá 

dôkazov, ako posudzoval sám seba. Ján a Júlia Izákovci 

putovali v auguste roku 1892 výlučne za ním z Modry až  

do Hontu ako za národným prorokom, len aby sa s ním 

potešili. A vrátiac sa domov, lámali si hlavu nad jeho 

skromnosťou. „Neprestajne rozmýšľame o slovách, ktoré  

si vzpomenul s pozastavením sa nad tým, že Ťa mecénom 

národa nazvali. Akože, brat môj vzácny! Ty ani neznáš, 

aký velikán si v národe! Kto preukáže takú obrovskú 

prácu, Tvojej len aspoň z ďaleka podobnú? Tí, ktorým 

tam na počesť pripíjali, sú len pidimužíci oproti Tebe...“. 

 Roku 1900, keď odovzdal Kmeť svoje články 

Osvaldovi pre Tovaryšstvo III., ako by v predtuche po-

chybností budúceho kritika, sprevádzal ich slovami: „Mo-

je vývody, mnoho razy dosť smelé, platia budúcim pra-

covníkom, aby nehliveli, vidiac, že i z brala dá sa čerstvá 

voda vyčariť.“ Alebo o rok potom, narážajúc na osudnú 

nevraživosť Slovákov (Viktorín – Radlinský, Kollár – 

Osvald), ktorí v národe niečo znamenali, radostne si blá-

hal. „Chvála Bohu, mne je dobre, že som nullou! Chu-

jujú!!“ A konečne predkladajúc svoj vlastný životopis na 

posudok Osvaldovi so žiadosťou, aby vytrel z neho, čo 

neslušalo sa povedať samému o sebe, vyniesol už vopred 

o ňom ortieľ: „Hanbím sa zaň, vedľa autobiografie Ko-

húthovej, akú pripomínaš. Hja, nie sme všetcia Kohút-

hovia; sme i vrany s pávim perím.“ 

 A čo sa týka merita kritiky, keďže v práve uve-

denom vystupujú viac povahové stránky osobnosti? Niet 

sporu o tom, že sa Kmeť viac ráz prehrešil proti prísnym 

zákonom objektívnej vedy. Ale vinu zato nesie vrelý ná-

rodný zápal a snaha postaviť svoju rodnú zem do najkraj-

šieho svetla. V konflikte triezveho rozumu a horúceho ci-

tu, keď je vlastne ťažko rozoznať, na ktorej strane je ví-

ťazstvo a kde je porážka a či porážku netreba pokladať za 

víťazstvo alebo naopak, nebol Kmeť ani prvou ani pos-

lednou obeťou. ... 

 

  ... Kmeť je muž strednej, ba takmer nízkej 

postavy a slabej telesnej konštrukcie. Celý život ho pre-

nasledujú choroby, zavinené telesnou námahou, nepomer-

nou k jeho fyzickej sile a odolnosti, a tiež nedostatkom 

obozretnosti. Cesty v zime na voze, alebo pešo, v pľušti 

i mrazoch privodili mu tri či štyri razy v živote takmer 

smrteľný zápal pľúc, obličkové, žalúdkové i črevné cho-

roby. K ich liečeniu nijako neprispela Kmeťom síce veľ-

mi vychvaľovaná, ale predsa len zlá hontianska voda. Aj 

akási asketická bezohľadnosť voči sebe samému – celo-

denné chodenie za výskumami, nocľahy v horách, dakde 

pod kríkom – mala neblahý vplyv na zdravie. Prenčovský 

bádateľ trpí väčšinu roku, s výnimkou troch - štyroch let-

ných mesiacov, prudkým kašľom a chodí preto v zime, 

v lete s flanelovým teplým zábalom na prsiach. Obličková 

choroba, zdá sa, spôsobuje mu na starobu aj veľké oslab-

nutie zraku. Trampoty, bolesti, ťažkosti, ba niekedy až 

smrteľné úzkosti pomáha Kmeťovi znášať kresťanská 

morálka sebazaprenia, ktorú rezumoval v tomto hesle: 

 „Pracovať tak, ako čo by 

sme nikdy neumierali, žiť tak, 

ako čo by sme vždy umierali 

a ponáhľať sa dobré činiť, lebo 

život je krátky.“ 
 Pri telesnej abnegácii tým viac vystupuje do po-

predia osobnosť intelektuálna a mravná, ktorú charakte-

rizuje u Kmeťa vždy čerstvá a neukojená zvedavosť, túž-

ba po poznaní a vrelý záujem o celý hmotný i duchovný 

svet, obklopujúci človeka. ... 

 

 

30. Kuka, Pavol 

Andrej Kmeť. 

Banská Bystrica : Stredoslovenské vyda-

vateľstvo, 1963. – S. 60, 65. 

 

 ... PRIATELIA ANDREJA KMEŤA 

 Medzi najbližších priateľov Patrí Karol Med-

vecký... 

 Druhým dobrým priateľom bol ... František 

Richard Osvald... 

 Tretím dobrým Kmeťovým priateľom bol Jozef 

Ľ. Holuby... 

 Medzi ďalšími Kmeťovými priateľmi treba ešte 

uviesť Štefana Popáleného, roľníka zo Senohradu, prof. 

Szitvaya, dr. Matoša, prof. Bakera z Banskej Štiavnice, 

Dodeka z  Novej Bane, Pavla Križku a Michala Ma-

tunáka z Kremnice, Martina Kollára, Bezáka, horára 

Schibera, Truchlého-Sitnianskeho ... 

Hrnčiar z Banskej Štiavnice zbieral Kmeťovi minerálie. 

Obert z Banskej Štiavnice pomáhal zbierať Kmeťovi 

rastliny. Ktretschmacher požiadal Kmeťa o povolenie 

prekladu jeho diela „Veleba Sitna“ do maďarčiny a nem-

činy. 

 Zaslúžilý umelec Jaroslav Augusta a učiteľ G. 

Chrien často navštevovali Andreja Kmeťa. ( S. 60 – 65) 

 

 ...na stranách 46 – 52 - vymenúva a popisuje 

autor práce A. Kmeť  - „Krupinské bralce“, „Nietenie 

ohňa“, Mlynárske právo“... 

 

 

31. Juríček, Ján - Petrík, Vladimír 

Slovenský literárny album. 

Bratislava : Obzor, 1968. – S. 247- 248, 

274, 282. 

 

32. Mésároš, Július 

Dejiny Slovenska II : od roku 1848 - do 

roku 1900. 

Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 1968. – S. 277, 289, 306, 

493, 520, 570, 576, 578.  

 

33. Valehrachová-Matulayová, Margita 

Hľadač skrytých pokladov : zo života 

a diela Andreja Kmeťa. 

Bratislava : Mladé letá, 1969. – 145 s. 
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34. Sokolík, Viliam 

Listy Ľudovíta Vladimíra Riznera Andre-

jovi Kmeťovi. 

Martin : MS, 1970. – prebal knihy. 

 

 

 ... Prvým vydaním Bibliografického ústavu Ma-

tice slovenskej v Martine v edícii Dejiny slovenskej bib-

liografie sú Riznerove listy písané Andrejovi Kmeťovi. 

 Ide o 71 listov z rokov 1873 – 1907, ktoré sú 

významným prameňom pre dejiny slovenskej bibliogra-

fie, literárnej histórie, vedeckých, národných, kultúrnych 

podujatí. 

 Z Riznerových listov sa dozvedáme o jeho sna-

he pozdvihnúť slovenský ľud pomocou kníh, čitateľských 

spolkov, slovenských knižníc. Táto Riznerova snaha naš-

la svoj pendant aj v osobe Andreja Kmeťa, ktorý si ne-

vedel predstaviť pestovanie vedy,  rozvoj kultúry bez 

knižníc a bibliografických informácií. 

 Okrem týchto snáh Riznera sa stretávame v lis-

toch s jeho prípravami na veľkolepé bibliografické práce, 

s cestami za prameňmi, so žiadosťami o podpory, s jeho 

vzťahom k archeológii, botanike. Listy potvrdzujú Riz-

nerovu mimoriadnu usilovnosť, pracovitosť, skromnosť, 

biedu i utrpenie, zapálenie za národný a kultúrny život 

ujarmeného slovenského ľudu. Nie div, že Rizner svojou 

prácou si získaval už za života obdiv a uznanie literátov, 

vedeckých pracovníkov doma i za hranicami. 

 Riznerove listy poukazujú na nedocenený výz-

nam Andreja Kmeťa v organizovaní vedeckého života na 

Slovensku, na vzájomnú, obom osožnú spoluprácu, na ich 

bezprostredné kontakty. ... 

 

 

35. Kmetianum II. : vlastivedný zborník Tur-

čianskeho múzea Andreja Kmeťa / zost. 

Jozef Mlynarčík. 

Martin : Osveta, 1971. – 308 s.  

 

 

 

 

 

36. Sokolík, Viliam 

Práca Ľ. V. Riznera a A. Kmeťa vo svetle 

ich vzájomnej korešpondencie. 

In: Kmetianum II : vlastivedný zborník 

Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa / 

zost. Jozef Mlynarčík. 

Martin : Osveta, 1971. – S. 59- 83. 

 

 

37. Tibenský, Ján – Bokesová -Uherová, M. 

Priekopníci slovenskej kultúry. 

Bratislava : Slovenské pedagogické nakla-

dateľstvo, 1975. – S. 287-294.  

 

 

38. Kmetianum IV : vlastivedný zborník Tur- 

čianskeho múzea Andreja Kmeťa IV / 

zost. Jozef Kubovčík. 

Martin : Osveta, 1976. – 300 s. 

 

 

39. Uhrin, Pavol 

Album literárnych pamiatok na Sloven-

sku. 

Martin : Matica slovenská, 1976. – S. 36, 

37, 84, 179, 230, 232, 238, 246, 253, 301, 

337. 

 

 

40. Pasiar, Štefan 

Dejiny knižníc na Slovensku. 

Bratislava : Slovenské pedagogické nakla-

dateľstvo, 1977. – S. 206, 218, 224, 232, 

233, 273 – 275. 

 

 

41. Kmetianum : vlastivedný zborník Tur-

čianskeho múzea Andreja Kmeťa V / zost. 

Jozef Kubovčík. 

Martin : Osveta, 1979. – 305 s. 

 

 

 

42. Králiková, Eva 

Obrazová dokumentácia v činnosti Andre-

ja Kmeťa. 

In: Zborník Slovenského národného mú-

zea. Etnografia 22.  

Martin : Osveta, 1981. – S. 209- 223. – 

(úryvok – S. 210). 

 

   ... Pre spôsob Kmeťovej práce so zbierkami ale-

bo v teréne bolo príznačné, že vedel pre vec získať široký 

okruh spolupracovníkov, s ktorými sa stretával na svojich 

cestách, a v nich objavil tú iba jemu vlastnú túžbu po  

poznaní. Každého z nich vedel zapojiť buď do zberateľ-

skej práce, alebo do pomocnej dokumentačnej činnosti, 

potrebnej pre odborný opis javov a úsilie presne ich určiť. 

A práve sem patrí neveľká skupina spolupracovníkov, 

ktorí významne prispeli nielen k propagácii jeho výsled-

kov v tlači, ale aj dokumentácii javov a skutočností ich 

verným reprodukovaním prostredníctvom kresby, maľby, 

alebo fotografie. Boli to jeho pomocníci, ktorí chodili 

vedno s ním na botanické či archeologické cesty, kreslili 

plány, mapky a fotografovali javy v teréne. Patria k nim 

výtvarníci – mladý Jaroslav Augusta, s ktorým sa spoz-

nal na jeseň roku 1900, amatér  - výtvarník Karol Dodek, 

ktorý vedel verne zmapovať a na plán zachytiť situáciu 

v teréne; fotograf z Banskej Štiavnice Aloiz Baker, ktorý 

so svojou manželkou nielen fotografoval, ale aj vyvolával 

výsledky Kmeťovej skromnej fotografickej činnosti; foto-

graf Pavol Socháň, učiteľ kreslenia z Banskej Štiavnice 

Ján Szitvay, verný sprievodca Kmeťa, najmä po Sitne. 

Z českých spolupracovníkov sú to napr. prof. Jan Koula, 

Regina Bíbová, Marie Smolková, Franta Urban. 

 Andrej Kmeť si veľmi dobre uvedomoval potre-

bu názornej dokumentácie javov a predmetov. Sám sa po-

kúšal fotografovať. V zbierkach Etnografického ústavu 

Slovenského národného múzea v Martine je uložený jeho 

fotografický prístroj, vo fotoarchíve sedem albumov s fo-

tografiami, ktoré obsahujú cenný materiál dokumentujúci 

najmä vlastnú činnosť ich zberateľa. Význam akéhokoľ-

vek zachyteného javu, skutočnosti alebo predmetov z te-

rénu obrazne vyjadril vo svojom Vyzvaní roku 1906, keď 

napísal: „...Zobrazenie a znázornenie našej najužšej do-

moviny v každom, každučičkom ohľade či nedodáva ši-
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roké pole najužitočnejšej, najkrajšej a najšľachetnejšej 

práce pre každého nášho vzdelanca a posvätenca...“. 

 Kmeť sa usiloval dopĺňať svoje práce kresbami 

a fotoreprodukciami; svedčia o tom publikované výsledky 

jeho výskumov. Štúdie a príspevky, z ktorých mnohé ma-

jú všeobecne vlastivedný charakter, obsahujú cenný fak-

tografický materiál, obohatený fotografiami a kresbami, 

ktoré majú veľkú hodnotu pre dnešného bádateľa v oblas-

ti etnografie, histórie a prírodných vied. ... 

 

43. Uhrin, Pavol 

Album literárnych pamiatok na Sloven-

sku. 

Martin : Matica slovenská, 1983. – S. 24, 

27, 33, 50, 79, 156, 173, 195, 202, 215, 

225, 248, 261, 292.  

 

44. Barica, Ján 

Vede a národu : malá encyklopédia prie-

kopníkov vedy a techniky. 

Bratislava : Smena, 1984. – S. 169-172.  

 

Fotografický prístroj Andreja Kmeťa 
5
 

                                                 
5
 Fotografia zo Zborníka Slovenského národného múzea. 

Etnografia 22. Martin : Osveta, 1981, s. 211.   

45. Sokolík, Viliam 

Listy Andreja Kmeťa Ľudovítovi Vladimí-

rovi Riznerovi / zostavil Viliam Sokolík. 

Martin : MS, 1984. – S. 11.  

 

 ... Sedemdesiate piate výročie úmrtia Andreja 

Kmeťa, deväťdesiate výročie ustanovujúceho valného 

zhromaždenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Marti-

ne, stodvadsiate   výročie založenia Matice slovenskej 

a stodvadsiate výročie od vstupu  Andreja Kmeťa za jej 

člena, sedemdesiate výročie úmrtia Ľudovíta Vladimíra 

Riznera sú vhodnou príležitosťou vydania korešponden-

cie Andreja Kmeťa s Ľudovítom Vladimírom Rizne-

rom, ako komplementárny doplnok k listom Ľudovíta 

Vladimíra Riznera Andrejovi Kmeťovi, ktoré sme pri-

pravili na vydanie a ktoré vyšli v edícii dejín slovenskej 

bibliografie v Matici slovenskej v Martine roku 1970. 

Listy Ľudovíta Vladimíra Riznera Andrejovi Kmeťovi 
tvoria s vydaním, ktoré predkladáme čitateľovi jeden or-

ganický celok, pričom si každé vydanie zachováva svoj 

osobitný výraz a význam. ... 

 

 

46. Novotný, Bohuslav a kol. 

Encyklopédia archeológie. 

Bratislava : Obzor, 1986. – S. 422.  

 

47. Baranovič, Štefan 

J. Ľ. Holuby a A. Kmeť: Spolupráca J. Ľ. 

Holubyho s Muzeálnou slovenskou spo-

ločnosťou. 

In: Význam osobnosti Dr.h.c. Jozefa Ľu-

dovíta Holubyho v dejinách vedy na Slo-

vensku.  

Bratislava : Krajské osvetové stredisko, 

1986. – S. 180-195. 

 

48. Dejiny Slovenska IV : (od konca 19. storo-

čia do roku 1918). 

Bratislava : Veda, 1986. – S. 267, 341, 

358, 381.  

 

 

49. Jasenák, Ladislav 

Andrej Kmeť : život a dielo. 

Bratislava : Ústredná správa múzeí a galé-

rií, 1987. – S. 2-3, 20, 121-125. 

 

  ... Predkladaná práca nechce byť monografiou 

o živote a diele Andreja Kmeťa. Keď sa raz takéto dielo 

predloží verejnosti, bude to bezpochyby výsledok kolek-

tívneho snaženia historikov, botanikov, geológov, paleon-

tológov, archeológov, etnografov, ale i literárnych vedcov 

a muzeológov... 

 ... Predkladaná bibliografia je jednou z prvých 

sond do mnohostranného, počtom i obsahom bohatého li-

terárneho diela Andreja Kmeťa. Aj preto nesie v sebe 

nedostatky prvotiny, najmä čo do úplnosti. Pretože autor-

stvo mnohých Kmeťových článkov sa dá zistiť iba z ru-

kopisov, bude potrebné vrátiť sa k doplneniu bibliografie 

až po spracovaní Kmeťovej rukopisnej pozostalosti, ktorá 

je uložená v Archíve SNM – EÚ v Martine. Podobne to 

platí i o bibliografickom súpise prác o ňom... 

 

 III. IN MEMORIAM A. K. 

 

1. Zemepisné názvy, pomenovania inštitúcií a budov 

 

 Obec Ďarak, predtým Gyarak, v okrese Nové 

Zámky bola v roku 1948 premenovaná na Kmeťovo. 

 Vo viacerých mestách a mestečkách na Sloven-

sku sú ulice a námestia pomenované po Andrejovi Kme-

ťovi. V Bratislave je  Kmeťovo námestie, v Novej Bani 

a Banskej Štiavnici ulica Andreja Kmeťa. 

 124. odbor Národného slovenského spolku 
v Old Forde v Pensylvánii /USA/ nesie od roku 1983 

pomenovanie „Andrej Kmeť“. 

 Zvolenská župa Orolskej organizácie po roku 

1918 prijala pomenovanie „Andrej Kmeť“. 

 V prvej ČSR pôsobil v Martine „Katolícky 

spolok Andreja Kmeťa“. 

 Banskoštiavnické gymnázium, kde A. Kmeť 

študoval, nesie jeho meno od r. 1938, rovnako ako turis-

tická chata na Sitne. 
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 Novopostavený kultúrny dom v Bzenici bol pri 

otvorení v roku 1959 pomenovaný na „Kultúrny dom 

Andreja Kmeťa“. 

 23. decembra 1964 vzniklo v Martine „Tur-

čianske múzeum Andreja Kmeťa“. Sídli v prvej budo-

ve Slovenského národného múzea, postavenej v roku 

1908. Od roku 1968 vydáva zborník „Kmetiánum“. 

 

2. Pomníky, busty, pamätné tabule 

 

 Pri prvom výročí Kmeťovej smrti bol na jeho 

hrobe postavený pomník, dielo architekta Blažeja Bullu. 

 Sochár František Úprka vyhotovil krátko po 

smrti podľa posmrtnej masky bustu Andreja Kmeťa. Je 

umiestnená na schodišti druhej budovy Slovenského ná-

rodného múzea v Martine. 

 V roku 1925 odhalili na budove Rímsko-

katolíckeho farského úradu v Prenčove pamätnú tabu-

ľu, dielo sochára Frica Motošku... 

 V Banskej Štiavnici bol 19. júna 1938 

odhalený pomník Andreja Kmeťa. Z juhoslovanského 

mramoru ho vytvoril akad. sochár Fraňo Gibala. 

 V Martine, na prvej budove SNM je od roku 

1958 pamätná tabuľa s portrétom A. Kmeťa sprava 

a textom:  

 „Andrej Kmeť, 1841 – 1908. Na 50. výročie ot-

vorenia tohto múzea a 50. výročie smrti zakladateľa slo-

venského múzejníctva venoval ľud Martinského okre-

su“. 

Autorom pamätnej tabule je národný umelec, akad. so-

chár Fraňo Štefunko. 

 Na budove Kultúrneho domu Andreja Kmeťa 

v Bzenici odhalili v roku 1959 bustu, dielo akad. sochára 

Jozefa Pospíšila a pamätnú tabuľu... 

 Na budove Rímsko-katolíckeho farského úradu 

v Senohrade je od roku 1961 pamätná tabuľa s textom: 

 „V našej obci v rokoch 1865 – 1868 pôsobil 

Andrej Kmeť, nadšený národovec, významný vedec a za-

kladateľ Muzeálnej slovenskej spoločnosti“. 

 Sochu Andreja Kmeťa v nadživotnej veľkosti, 

z bronzu, dielo národného umelca akad. sochára Fraňa 

Štefunku, odhalili pred druhou budovou Slovenského 

národného múzea v Martine v roku 1968, pri príležitos-

ti 60. výročia smrti. 

 Na rodnom dome v Bzenici je pamätná tabu-

ľa... 

 V tom istom roku (1971), k 130. výročiu naro-

denia, odhalili na Kmeťovom námestí v Bratislave 

pomník Andreja Kmeťa, dielo akad. sochárky Aliny 

Ferdinandy. 

 

3. Medaily, odznak a poštová pečiatka 

 

 V roku 1968 bola vydaná Čestná medaila An-

dreja Kmeťa. 

Autor: národný umelec, akad. soch. Fraňo Štefunko... 

 Medaila Slovenskej numizmatickej spoloč-

nosti, pobočka Kremnica, vydaná v roku 1983 pri 

príležitosti 90. výročia založenia Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti. 

Autori:  A: národný umelec, akad. sochár Fraňo Šte-

 funko 
 R: zaslúžilý umelec, akad. sochár Andrej Peter 

  

 V podnikovom archíve Štátnej mincovne, n.p. 

v Kremnici sa nachádza záznam o tom, že Jednota Orol 

v Kremnici si dala v roku 1935 raziť 1000 ks. odznakov 

s textom: 

 „Jednota Orol Kremnica, župa Andreja Kme-

ťa, 1925 – 1935, 8. – 10. 6. 35, 10 ročné jubileum“. 

(PAŠMK 257/35) 

 

 Na poštovom úrade v Banskej Štiavnici bola 

v dňoch 10 – 30. júna 1938 používaná príležitostná poš-

tová pečiatka (ručná) s textom:  

 „BANSKÁ ŚTIAVNICA, ODHALENIE POM-

NÍKA ANDREJA KMEŤA“. 

 

4. Gramoplatňa 

 

 Pastierske Vianoce. Pastierske a vianočné 

piesne, pastorelly a obradové hry zo 17. a 18. storočia zo 

zbierky slovenského polyhistora A. Kmeťa (zozbieral v  

r. 1863 – 68). Upravil Svetozár Stračina. Transkripcia 

a scenár dr. Jana Terrayová. Účinkujú: Július Pántik, 

Gustáv Valach, Ivan Rajniak, Darina Laščiaková, Veľký 

orchester diriguje Miroslav Šmíd. OPUS, slovenské hu-

dobné vydavateľstvo, 9117 0326, 1984. ... 

  

50. Kocák, Michal 

Literárny archív 22/85. 

Martin : Matica slovenská, 1987. –  

S. 170, 178-180, 187-189, 204, 205. 

 

51. Ormis, Ján V. 

Listy Andreja Kmeťa Ľudovítovi Vladimí-

rovi Riznerovi. 

In: Literárny archív 22/85 / zost. Michal 

Kocák. 

Martin : Matica slovenská, 1987. –  

S. 204- 205.  

 

52. Tibenský, Ján 

Priekopníci vedy a techniky na Sloven- 

sku 2. 

Bratislava : Obzor, 1988. – S. 863-873.  

 

53. Slovenský biografický slovník 3. zv. :  

K-L. 

Martin : Matica slovenská, 1989. –  

S. 114 -115. 

 

54. Hanakovič, Štefan 

Problematika projektu personálnej biblio-

grafie Andreja Kmeťa. 

In : Bibliografický zborník 1990.  

Martin : Matica slovenská, 1990. 

 

55. Andrej Kmeť (1841-1908) – symbol ne-

poraziteľného národa. 

 Prešov : Mestský úrad, 1991. 

 

56. Janšák, Štefan 

Andrej Kmeť : vydala Matica slovenská 

pri príležitosti 150. výročia narodenia. 

Martin : Matica slovenská, 1991. 
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57. Jasenák, Ladislav 

Andrej Kmeť – osudy a snaženia : stopäť-

desiate výročie narodenia Andreja Kmeťa. 

In: Zborník Slovenského národného mú-

zea. Etnografia.  

Martin : Osveta, 1991. – S. 13-29. 

 

58. Okáli, Ilja 

Andrej Kmeť a prírodné vedy. 

In: Zborník Slovenského národného mú-

zea. Etnografia.  

Martin : Osveta, 1991. – S. 30-44. 

 

59. Valach, Július 

Andrej Kmeť vo fondoch Matice sloven-

skej. 

In: Zborník Slovenského národného mú-

zea. Etnografia.  

Martin : Osveta, 1991. – S. 45-66. 

 

60. Jasenák, Ladislav 

Botanik Andrej Kmeť. 

In: Stredné Slovensko 10. Prírodné vedy. 

Martin : Osveta, 1991. – S. 307-316. 

 

61. Hindický, Jozef 

Kultúrni dejatelia v Novej Bani a okolí. 

Nová Baňa : Vlastivedné múzeum 

v Novej Bani, 1992. – S. 14-15, 18-21, 

33-34. 

 

62. Baranovič, Štefan 

Osobnosť Andreja Kmeťa vo svetle jeho 

literárnej pozostalosti. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 14-18. – (úryvok – S. 15-16). 

   

 ... Kmeťova literárna pozostalosť patrí k báda-

teľsky najfrekventovanejším fondom Archívu NM SNM. 

Zároveň je cenným prameňom poznania nielen o jej pô-

vodcovi, ale aj o dobe, v ktorej žil a ktorú svojimi akti-

vitami formoval. Kmeťovské výročia urýchlili rozhod-

nutie vrátiť sa k podrobnejšiemu spracovaniu a zostaviť 

inventárny súpis. Fond bol zrekonštruovaný, doplnený 

a roztriedený podľa zaužívanej schémy: 

I. Dokumentárny materiál... 

II. Korešpondencia... 

 

63. Gazdíková, Alžbeta 

Andrej Kmeť – organizátor a propagátor 

predaja slovenských čipiek a výšiviek. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 124-132. – (úryvok – S. 124). 

 

 ... Záujem A. Kmeťa o čipky, výšivky a odev 

ľudu vychádzal z dvoch základných pohnútok – z jeho 

silného sociálneho cítenia a nadväzujúcej činnosti, ktorá 

mala čo najviac prispieť k zlepšeniu ekonomickej situácie 

vidieckeho obyvateľstva, k hľadaniu a vytváraniu pracov-

ných príležitostí, pričom vychádzal zo schopností a zruč-

nosti ľudu so zreteľom na vtedajšie spoločensko-ekono-

mické podmienky. Druhou pohnútkou bol záujem o histó-

riu a kultúru Slovákov, zhromažďovanie a prezentovanie 

hmotných výtvorov ľudu, v ktorom videl doklad o exis-

tencii národa od najstarších čias. V ľudovom odeve a jeho 

výzdobe videl jeden z najpodstatnejších znakov národa, 

ktorý pretrvá stáročia. ... 

 „Ľud, kroj, mluva, všetko 

rýdze staroslovenské...“ 
 

64. Hanakovič, Štefan 

Úsilie Andreja Kmeťa o zakladanie škol-

ských a dedinských knižníc. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 133-135. – (úryvok – S. 134-

135). 

 

 ... Andrej Kmeť, kňaz a vedec, dokázal jedineč-

ným spôsobom spojiť v sebe a potom v celej svojej čin-

nosti silu ducha a autentickú výpoveď hmoty. V tomto 

dosiaľ nedocenenom a v mnohom aj neobjavenom myš-

lienkovom a vedeckom Kmeťovom systéme je kniha arte-

faktom, ktorý dokumentuje duchovnú silu i národnú exis-

tenciu Slovákov a je zároveň žriedlom výchovy a vzde-

lávania pre každého člena tohto malého i veľmi skúša-

ného národa. Knižnica, ako súbor najlepších kníh, mala 

teda od prvých školských rokov dopĺňať vzdelanie, učiť 

slovenčine a cez autorov i učiteľov – knihovníkov budiť 

v národe „mravnú a umnú vzdelanosť“. ... 

 

 ... Kmeť vedel, že národ potrebuje vedecké in-

štitúcie, reprezentatívne knižnice i vzdelaných vodcov, no 

i to vedel, že nevzdelaný a zdegenerovaný národ nepreži-

je. Vedel, že národ si bude brániť len to, čo si vlastnými 

silami vybuduje, ako výsledok vlastných túžob. Preto 

chcel, aby školské knižnice boli pri každej slovenskej 

škole a verejné knižnice v každej slovenskej dedine, 

chcel, aby si ich založili občania a tak ich cítili ako vlast-

né. ... 

 ... “Čas je nám zo sna vstať, 

lebo zaostali sme a  oneskorili 

sme sa viac, ako sme mysleli.“ 

 

 

65. Herčko, Ivan 

Úloha Andreja Kmeťa v rozvoji geolo-

gického bádania na Slovensku. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 72-75. – (úryvok – S. 72). 

 

 ... Rozvoj slovenskej národnej vedy v odbore 

geológie koncom minulého storočia je bezprostredne spo-

jený s menami dvoch významných slovenských rodákov 

– riaditeľa Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni Dio-

nýza Štúra a prenčovského farára Andreja Kmeťa. Naj-

prv to bol Dionýz Štúr, ktorý sa usiloval zorganizovať na 

Slovensku skupinu pracovníkov – korešpondentov Ríš-

skeho geologického ústavu vo Viedni. Patrili medzi nich 
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Andrej Kmeť, Jozef Hrnčiar, Jozef Božetech Kle-

mens, Juraj Teschler, Daniel Lichard, Pavel a Daniel 

Slobodovci, Ján Kadavý, Jozef Ľudovít Holuby, Karol 

Dodek a ďalší. ...  

 

 

66. Hlôšková, Hana 

Funkcia povesti v diele Andreja Kmeťa. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 76-101. – (úryvok – S. – 98). 

 

 ...  Zberateľské dielo A. Kmeťa v oblasti slo-

vesných tradícií predstavuje korpus do 100 textov, predo-

všetkým regestov povestí. Kmeť k zapisovaniu pristupo-

val z mimofolkloristických pozícií. Povesťové podania 

boli v duchu koncepcie ústnych tradícií ako hodnoverné-

ho historického prameňa pomocným materiálom dôkazo-

vého charakteru pre Kmeťovo historické a archeologické 

bádanie. Toto bolo podmienené dobovou limitnou hospo-

dárskou, politickou a kultúrnou situáciou slovenského et-

nického spoločenstva v Rakúsko-uhorskom štáte. ... 

 

 

67. Hrabovec, Ivan 

Spolupráca Andreja Kmeťa s ľudovýchov-

nými pracovníkmi, záujemcami o botaniku 

a s českými botanikmi. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 65-71. – (úryvky – S. 65, 69, 

70). 

 

 ... V monografii o Andrejovi Kmeťovi, ktorú 

zostavil Karol Anton Medvecký a vyšla v roku 1913, sú 

„Rozpomienky na Andreja Kmeťa ako botanika“, ktoré 

napísal botanik Václav Vraný. Sú tam uvedené aj mená 

botanikov, s ktorými bol A. Kmeť vo vedeckom styku. Je 

tam 23 Slovákov, správnejšie botanikov žijúcich na Slo-

vensku, 8 Čechov a 77 botanikov žijúcich v celej Európe. 

Zo známych slovenských botanikov sú vymenovaní: V. 

Grešik, J. Ľ. Holuby, S. Kupčok, I. Textorisová, V. 

Vraný, G. Zechenter, J. A. Baumler, F. Hažlinsky a A. 

Javorka. Z menej známych botanikov sú tu spomenutí: 

evanjelický farár J. Rell z Ábelovej, stredoškolský profe-

sor a katolícky kňaz Jozef Tmák z Banskej Bystrice, ka-

tolícky kňaz Andrej Truchlý-Sitniansky pôsobiaci 

v Prievidzi a Bacúrove, stredoškolský profesor Adolf 

Cserey z Banskej Štiavnice a profesor Ján Tuzson 

z Banskej Štiavnice. 

 Z ďalších spolupracovníkov Andreja Kmeťa sú 

v Medveckého monografii uvedení: Pavel Blaškovič, uči-

teľ zo Siladíc, Krištof Kučera, piarista z Banskej Štiav-

nice, Ján Novotný, katolícky kňaz zo Bzovíka, Peter 

Orošházy, učiteľ zo Sucháňa, J. Škoda, katolícky kňaz, 

cistercita zo Svätého Kríža, J. Zlínsky, lekárnik z Novej 

Bane, Romuald Zaymus, katolícky kňaz z Bytčice, Voj-

tech Lányi z Ružomberka a Štefan Terray z Rimavskej 

Soboty. Poslednú skupinu mien nenájdeme ani v Slo-

venskom biografickom slovníku. ... 

 

 ...Z českých botanikov Andrej Kmeť spolupra-

coval s Ladislavom Čelakovským ml. (1864 – 1916) 

profesorom botaniky, Františkom Bubákom (1866 – 

1925) profesorom fytopatológie ... Jozefom Podpěrom 

(1878 – 1954) profesorom botaniky ... Otom Gindlom 

(1838 – 1921) advokátom  ... Jánom Bubelom (1855 – 

1899) botanikom ... Jozefom Zitkom odborným učite-

ľom ... Františkom Slávikom ... H. Loewenbergom ... 

 

 ... Z cudzích botanikov, s ktorými bol A. Kmeť 

vo vedeckom spojení, to boli také osobnosti, ako P. F. 

Ascherson (1834 – 1913) z Berlína, G. Beck von Mana-

getta (1856 – 1931) a H. Braun (1851 – 1920) z Viedne, 

P. A. Saccardo (1845 – 1920) z Padovy, G. Bresadola 

(1847 – 1929) z Tridentu, J. Pančič (1814 - 1888)z Bele-

hradu, M. Raciborsky z Mníchova (1864 – 1917), V. 

Borbás (1844 – 1905) a A. von Degen (1866 – 1934) 

z Budapešti atď. Celkove možno povedať, že najviac spo-

lupracovníkov v cudzine mal A. Kmeť v Nemecku (Ber-

lín, Mníchov), Maďarsku (Budapešť, Kalocza), Juhoslá-

vii, Švajčiarsku (Ženeva), Rakúsku (Viedeň), Švédsku 

(Lund), Rusku a Poľsku. Dopisoval si aj s Eugenom An-

tranom z Buenos Aires v Argentíne. ... 

  

68. Jasenák, Ladislav 

Založenie Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti vo svetle vzájomnej korešpondencie 

Andreja Kmeťa a Pavla Križku. 

In: Etnografia 34. 

Bratislava : Slovenské národné múzeum, 

1993. – S. 25-39. 

 

69. Jasenák, Ladislav 

Životné osudy Andreja Kmeťa. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 7-13.  

 

 

70. Kováč, Marián 

Spolupráca Andreja Kmeťa s pestovateľmi 

a šľachtiteľmi ruží. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 121-123. – (úryvok – S. – 121). 

 

 ... Andrej Kmeť mal kontakt s najznámejším 

a najproduktívnejším šľachtiteľom ruží v regióne strednej 

Európy, a to lesmajstrom slobodného kráľovského mesta 

Krupiny Rudolfom Jozefom Geschwindom (1829 – 

1910), ktorý vo svojich krupinských záhradách zhromaž-

dil veľké množstvo ruží z celého sveta. Udržiavali jednak 

osobné, jednak písomné kontakty. ... 

 

 ... meno Andreja Kmeťa a niektoré jeho ruže eš-

te i dnes žijú nielen v ružiarskej literatúre, ale aj rozá- 

riách. ... 

 

71. Kováč, Mišo A.  

Andrej Kmeť – muzeológ. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993.  – S. 24-32. 
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72. Králiková,. Eva 

Oslavy 150. výročia narodenia Andreja 

Kmeťa. 

In: Etnografia 34. 

Bratislava : Slovenské národné múzeum, 

1993. – S. 234-243.  

 

73. Králiková, Eva 

Zbierkotvorná činnosť Andreja Kmeťa. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin: Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 33-39. – (úryvok – S. 37-38). 

 

 ... Z korešpondencie A. Kmeťa je možné rekon-

štruovať mnohé fakty v súvislosti so získavaním zbierok, 

ich ochranou, uložením, spracovaním, či dokonca prezen-

táciou formou uloženia vo vhodných vitrínach. Jeho ko-

rešpondencia je osobná, priateľská, či dnešným termínom 

úradná. Je svedectvom jeho kontaktov s osobnosťami 

vedcov, odborníkov, nadšencov na záchranu pamiatok 

z radov vzdelancov, ale aj prostých ľudí. Práve týchto 

posledných si vedel A. Kmeť získať neúnavnou zberateľ-

skou prácou a najmä príkladom až sebaobetujúcej snahy 

o každú informáciu, každý čriepok, ktorý by mohol dopl-

niť mozaiku ním tvoreného, často až romanticky podfar-

beného obrazu národnej minulosti Slovákov. V krátkosti 

zalistujme v korešpondencii s tými, ktorých mená sú síce 

známe, ale v tejto súvislosti málo docenené. Patril medzi 

nich napr. Karol Dodek, u ktorého si A. Kmeť nesmierne 

vážil jeho vzťah k získavaniu predmetov, ktorý mal šťast-

nú ruku... „len zarýpne a už nájde starožitnosť...“, 

Štefan Volf, prostý, jednoduchý roľník oslovujúci Kme-

ťa... “otče slovenského muzeálneho umenia“, Michal 

Kočiš, ktorého Kmeť učil zaobchádzať s predmetmi... 

„zhrdzavené predmety netreba z hrdzí očistiť, lebo často 

len tá ich drží vedno...“. Jednou z najvernejších 

spolupracovníčok A. Kmeťa bola Drahotína Križková, 

ktorá nielen zbierala, ale aj sprostredkovávala Kmeťov 

kontakt so zberateľmi. ... Jej prostredníctvom sa snažil 

získať pre múzeum ...“starosvetskú kachľovú pec“, ktorú 

vlastnili jej rodičia v Kremnici. ... 

 

74. Labuda, Jozef 

Andrej Kmeť – priekopník slovenskej ar-

cheológie. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – (úryvok – S. 40-45). 

  

 

 ... Archeologické výskumy si vedel organizačne 

dobre zabezpečiť, o čom svedčia jeho inštrukcie pred za-

čatím výskumu, pričom tie nestratili nič na svojej aktuál-

nosti ani po 100 rokoch: 

 „...pri náležitom sondovaní terénu (sem patrí 

i potrebné dovolenie majiteľov) prichyťte sa ku kopaniu 

naraz s väčšou silou, 6 – 10 chlapov; toto má tú výhodu 

pred kopaním s chatrnou pomocou, že pri dozore jedné-

ho dňa sa dá preskúmať veľký priestor, bez zdĺhavého 

postávania pri kopáčoch a bez mnohého meškania; 

chlapi  si dodávajú chuti a medzi mnohými sa hneď 

ukáže, ktorý z nich vie (takrečeno) vycítiť, kde pod ze-

mou niečo je, preto je dobré najať ľudí, nie tĺkov, ale 

rozumných. Mimo toho pri debate, keď im človek sem-

tam niečo vypráva, vykladá, per associationem idearum 

pospomínajú všeličo a človek sa dozvie veľmi mnoho 

nového a zaujímavého. Sami majitelia sú hrdí na to, že 

sa na ich pozemku niečo pamätného nájde a od nich sa-

mých sa človek dozvie zas niečo...“ 

 

 ... Vzhľadom na pozoruhodnú úroveň vedenia 

archeologických výskumov, ako aj precíznosť pri vedení 

dokumentácie nálezov, citujem autora opäť doslovne: 

 „Mimochodom pripomínam, že keď dám ko-

pať, každý kopáč spravidla musí mať svoju motyku ši-

rokú aj úzku, rezák, aby sa objavené nálezy šetrne bez 

úrazu von mohli vyrýpať zo zeme, opálku a košiar, aby 

sa nájdené veci pohodlne mohli domov alebo k vozu od-

niesť. Popolnice hneď, každá osobitne, taktiež črepy 

spolu nájdené, do papierov opatrne zabalené, pouväzo-

vané, s pripojenými na papieri potrebnými poznámkami, 

uložia sa do košiarov“. Spracovávanie nálezov a lepenie 

keramiky si Kmeť ponechával na zimné mesiace. ... 

 

75. Lednický, Jozef 

Andrej Kmeť ako kňaz. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 146-148. – (úryvky – S.  146, 

147, 148). 

 

 ... Prenčovský farár, pochádzajúci z chudob-

ných ľudí, poznajúci ich zriekanie od mladosti, nikdy ne-

ustúpi pred mocnými tohto sveta a hľadá svoje útočište 

v Bohu. 

 Už od mladosti bol úzko spätý s ľuďmi – veria-

cimi, ktorí mali na neho veľký vplyv. Starý otec Andreja 

Kmeťa ako kostolník viedol svojho vnuka ku viere popo-

ludňajšími čítaniami nábožných kníh a piesňami. V tejto 

spoločnosti rodinného porozumenia vyrastal a formoval 

svoj duchovný charakter. Starý otec mu bol vzorom 

i v sebazáporoch, v prekonávaní choroby výrokom: „Telo 

je na to, aby trpelo“. ... 

  Po matke osvojil si lásku k chudobným, hoci 

bola bohatá rodom, často prijímala chudobných, ba nie 

raz pritúlila i siroty, ktoré spolu vychovávala so svojimi 

deťmi. Prísny režim a nadmierna pracovitosť, hlboké náb-

ženské cítenie v mladom Andrejovi Kmeťovi budovali 

duchovný vzťah k hodnotám nehynúcim, ktoré nik nez-

ničí. 

 Skromnosť, striedmosť a vážnosť veriaceho 

muža boli cnosťami otca Andreja Kmeťa... 

 Vo formovaní Andreja Kmeťa ako budúceho 

kňaza nemožno nespomenúť vynikajúcich profesorov rá-

du piaristov na banskoštiavnickom gymnáziu, ku ktorým 

sa hlásil počas celého svojho života, dokonca ich nazýva 

„kvetom rádu piaristov“. Ich kvalita vyučovania bola ta-

ká veľká, že to ocenil, keď prišiel do gymnázia v Trnave. 

To, čo sa naučil v Banskej Štiavnici, v Trnave mu posta-

čilo aj v ôsmej triede. 

 Pátra Kučeru si Kmeť obľúbil tak, že vedecké 

dielo, ktorému zasvätil svoj život, je poznačené ideou 

pátra Kučeru... 

 

 ... Kmeť bol taký skromný aj stým málom, čo 

mal, sa vedel rozdeliť, pretože na svoje živobytie vydal 
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ročne iba 300 zlatých. Zato však  často pre iných vydal 

oveľa viac. Našli ho zo Senohradu ľudia v Krnišove 

a neskôr i v Prenčove, ktorým rád pomohol radou alebo 

finančným príspevkom. Sám však chodil v zaplátanej re-

verende. No aj tak bol tŕňom v oku mnohých, ktorí si 

robili zásluhy pred vrchnosťou a ohováraním. Kmeť však 

o lásku mocných nestál. 

 Vdova priniesla zosyp podľa zvyklosti. Kmeť 

však dobre vedel, že doma na ňu čaká šesť hladných detí. 

Preto jej povedal: 

 „Ja mám dosť a to, čo si doniesla, daj svojim 

sirotám a keď budeš mať málo, príď si ešte vziať“. ... 

 

 ...V širokom okolí svojho pôsobiska zakladal 

knižnice, len aby sa slovenský národ mohol vzdelávať. 

V spomienkach ľudí žije jeho horlivosť za nesmrteľné 

duše. Sám je chorý, ale ide ku chorým, aby im vyslúžil 

sviatosť pokánia. Jeho vedecké bádanie neodporuje viere 

v Boha, ale objasňuje tie zákony, ktoré boh dal do 

prírody. Môžeme povedať, že v tom období nebolo 

vynikajúcejšieho kňaza. 

 Dlhoročný spolupracovník a priateľ Andreja 

Kmeťa, František Richard Osvald povedal: 

 „Takého vo svojich povinnostiach k sebe, bez 

každej okázalosti prísneho kňaza som nepoznal. Nie raz 

stál som vedľa neho zahanbený“. ...  

 

76. Lizoň, Pavel 

Význam zbierok Andreja Kmeťa pre my-

kológiu. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 57-61. – (úryvok – S. 57). 

 

 ... Dejiny slovenskej mykológie, ktoré sa začali 

odvíjať už v 17. storočí, tvoria osobnosti, ako boli Frid-

rich Hazslinsky, Carl Kalchbrenner, Andrej Kmeť, 

Johannes Baumler, Viktor Greschik, Igor Fábry a Au-

rel Dermek. Nie všetci boli Slováci, ale napospol sa ve-

novali výskumu slovenských húb. Spája ich aj amateriz-

mus vo vzťahu k vede na jednej strane a profesionálna 

úroveň dosiahnutých výsledkov na druhej strane. ... 

77. Parenička, Pavol 

Andrej Kmeť a kniha. 

In: Kniha '91 - '92. 

Martin : Matica slovenská, 1993. –  

S. 175- 179. 

 

78. Petráš, Milan 

Účasť Andreja Kmeťa v spolkoch a spo-

ločnostiach. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 136-145. 

 

 

79. Poss, Ondrej 

Vedecké dimenzie A. Kmeťa. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 19-23. – (úryvok – S. 22-23). 

 

 ... Akým vedcom vlastne Andrej Kmeť bol? 

Nesporne bol mužom činu v jednej etape ťažkých dejín 

slovenského národa. I keď sa nedá prehliadnuť jeho roz-

ptýlenosť v rozličných vedách, často na úkor odbornosti, 

dá sa to však pochopiť; za všetkým jeho horúčkovitým 

snažením je zrejmé jeho úsilie o dôkaz svojbytnosti a sna-

ha o uvedomenie si zvrchovanosti na svojom území. 

V tomto je Andrej Kmeť aktuálny aj dnes. ... 

 

80. Profantová, Zuzana 

Andrej Kmeť a slovenské príslovia. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 102-113. – (úryvok – S. 102). 

 

 ... V pozostalosti Andreja Kmeťa sa nachádza 

pozoruhodná rukopisná zbierka príslovných výrokov, ob-

sahujúca 555 jednotiek. Zbierka nie je uvedená v Kme-

ťovej bibliografii a nebola dosiaľ ani publikovaná. ... 

 

81. Sokolík, Viliam 

O nerozlučnom priateľstve slovenských 

vedcov Ľudovíta Vladimíra Riznera a An-

dreja Kmeťa. 

In: Ľudovít Vladimír Rizner 1849-1913. 

Martin : Matica slovenská, 1993. –  

S.  200-227. 

 

82. Šarluška, Vojtech 

Spolupráca a priateľstvo Andreja Kmeťa  

s F. R. Osvaldom. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 149-154.  

 

83. Škovirová, Katarína 

Botanické zbierky Andreja Kmeťa v Tur-

čianskom múzeu Andreja Kmeťa. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 62-64. – (úryvok – S. 62-63). 

 

 ... Andrej Kmeť prišiel do Martina až na sklon-

ku svojho života z fary v Prenčove v roku 1906, aby ve-

noval slovenskému národu svoje celoživotné dielo – 

vzácny herbár a uložil ho do novej budovy múzea. Pô-

vodne bol jeho herbár v Národnom dome v provizórnych 

depozitároch a po postavení budovy múzea v roku 1908 

bol sem postupne uložený. Žiaľ, A. Kmeť sa už tejto 

chvíle nedočkal. O herbár sa v začiatkoch staral jeho ver-

ný spolupracovník dr. Ján Petrichovich, podpredseda 

MSS, známy martinský chirurg, numizmatik, ale aj bota-

nik. Známe sú spoločné vychádzky týchto dvoch význam-

ných ľudí po okolí Turca, z  ktorých sa nám zachovali 

i pozoruhodné nálezy. 

 Prvým profesionálnym kustódom prírodoved-

ných zbierok múzea bol od r. 1909 Václav Vraný. 

Neskôr to boli kustódi: Mária Oľga Horvátová, dr. Ru-

dolf Řetovský, prof. Karol Silnický, začiatkom 40. ro-

kov prírodovedci Ján Paulovič a Anton Kocián, posle-

dnou kustódkou do r. 1961 Anna Štricová. Nemožno 
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nespomenúť vzácny vzťah týchto pracovníkov k muzeál-

nym zbierkam a ich obetavú činnosť v múzeu, ktorá sa 

postupne stávala neoddeliteľnou súčasťou ich života. 

Z časopisov MSS sa dozvedáme, že botanickým zbierkam 

sa v múzeu venovala veľká pozornosť. Pravidelne sa oše-

trovali, dezinfikovali pod vedením konzervátora P. Men-

dela a začalo sa s katalogizáciou zbierok. 

 Po postavení druhej budovy SNM v roku 1932 

boli do nej premiestnené aj prírodovedné zbierky. Začalo 

sa aj s budovaním botanickej záhrady, v snahe priblížiť 

kvetenu Slovenska návštevníkom. 

 Veľkým sklamaním pre pracovníkov múzea 

i pre turčiansku verejnosť bolo nariadenie Povereníctva 

kultúry v roku 1957 zrušiť historické i prírodovedné od-

delenie múzea a zbierky predisponovať do fondov SNM 

v Bratislave. 

 Až v roku 1966 bolo v pôvodnej budove SNM 

v Martine zriadené Turčianske múzeum Andreja Kmeťa 

s prírodovedným oddelením, ktorého činnosť je zameraná 

na výskum a dokumentáciu regiónu Turca. 

 V zbierkových fondoch nášho múzea sa z pô-

vodných prírodovedných zbierok nachádza niekoľko de-

siatok živočíchov získaných A. Kmeťom a z pôvodného 

herbára vyše 770 herbárových položiek, z čoho viac ako 

270 predstavuje herbár A. Kmeťa. ... V zbierke A. Kmeťa 

sa zachovali i 3 kolekcie semien, 3 listy rias a 2 zbierky 

deformácií na drevinách. ... 

 

84. Větvička, Václav 

Ruže Andreja Kmeťa. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 114-120. – (úryvok – S. 114). 

 

 ... Když jsem byl v roce 1988 pozván k před-

nášce o slovenských růžích ve Slovenské botanické spo-

lečnosti, věnoval jsem ji 80. výročí smrti p. Andreje 

Kmeťa a přinesl jsem i ukázky jeho díla, protože ho po-

kládám za jeden z pilířů rhodologie. Prošlo to, kupodivu, 

bez ohlasu, pozitivního i negativního. Kmeť byl přece 

kněz a psal se teprve rok 1988. 

 Tímto gestem jsem chtěl podtrhnout význam 

Andreja Kmeťa jako cílevědomého vědce. Nebyl jen re-

gionálním floristou, jak bývá také interpretován. Jeho, 

byť časově  omezené, rhodologické dílo a zejména jim 

pořízený herbář to nad jiné dokládají.  

 Prvé doklady Kmeťova zájmu o růže jsou prav-

děpodobně na schédách vročeny do poloviny 70. let mi-

nulého století (např. R. pimpinellifolia ze Sitna z r. 1876). 

Nejintenzivnější zájem o růže podepřený již určitou zna-

lostí a zkušeností měl Kmeť v 80. létech, zvláště v rozme-

zí 1880 – 1886. Z této doby pochází asi 70 % všech po-

ložek v naších hlavních herbářích; dokládají to i údaje 

v Kernerových „Schédách…“. 

Druhá, velmi krátká vlna Kmeťova zájmu o růže souvisí 

s jeho příchodem do Martina na sklonku života (srpen 

1906). Po částečném odeznění bolestí vyvolaných dlou-

hou chorobou jíž si přinesl z Prenčova, obnovil botanické 

exkurse a od jara 1907 opět sbíral a herbářoval; poslední 

exkursi vykonal 8.9.1907, pravděpodobně poslední polož-

kou sbírané růže je Rosa agrestis z okolí Martina. Inten-

sivním studiem a sběrem rodu Rosa se tedy Kmeť zabý-

val zhruba jen 15 let (1875 – 1890); sběry z období těsně 

před závěrem života už byly jen jakousi reminiscencí. ... 

 

85. Vozárová, Marta 

Botanik Andrej Kmeť. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – S. 46-56. – (úryvky – S. 47, 49, 

50, 51). 

 

 ... Pochopil ako jeden z prvých, že základom 

budúcich výskumov a zvyšovania odbornej úrovne jed-

notlivých vedných disciplín je vytvorenie čo najucelenej-

šej prírodovednej celonárodnej zbierky, v ktorej by sa 

zhromaždil dokladový materiál pre taxonomické a fyto-

geografické práce budúcich odborníkov, a to nielen do-

máci, ale i z cudziny. Svoj postoj formuloval takto: 

 „ Môj náhľad pri rozmanitých odvetviach prí-

rodných vied odjakživa bol ten, že veď my laici... máme 

zbierať, zhromažďovať a na hŕbku ako mravenci, poz-

nášať poťažný materiál nášho kraja, lebo nám je to 

snadno... My miestni a vonkovský teda máme zbierať, 

ale preskúmať nazbieraný materiál patrí učencom, znal-

com, učbárom v mestách, kde zas v blízkosti, pri ruke 

jesto potrebná literatúra, zbierky k porovnaniu, iní znal-

ci k vyproseniu si mienky a vedomci. Títo teda majú ma-

teriál určiť a preštudovať. Toto bol môj náhľad a je.“ 

 Pretože botanika mu najviac prirástla k srdcu, 

realizoval svoju ideu najmä zhromažďovaním herbáro-

vých materiálov. Pozoruhodné je, že škála jeho botanic-

kých záujmov bola už od začiatku veľmi široká. Okrem 

vyšších rastlín a ich semien zbieral aj lišajníky, machy, 

riasy a veľkú záľubu mal v hubách. Aj horlivosť, s akou 

zbieral a herbarizoval rastliny, je mimoriadna a vypovedá 

o jeho usilovnosti, pracovitosti a nadpriemernom zbera-

teľskom talente a pozorovacích schopnostiach. Najmä bo-

tanik vie posúdiť, koľko úsilia treba na spracovanie ob-

rovského množstva nazbieraného materiálu, na jeho vy-

sušenie, preparovanie, lisovanie, prekladanie, obálkova-

nie, etiketovanie, určovanie, dezinfikovanie a triedenie. 

A to všetko  robil Andrej Kmeť popri vzornom plnení si 

kňazských povinností  a ďalšej obetavej práci. Svojimi 

zbermi, výmenou s inými botanikmi a vymieňajúcimi ús-

tavmi kúpou za veľkých finančných obetí vytvoril herbár, 

ktorý má ... vyše 72 000 položiek. 

... Rozsahom a kompletnosťou predstavoval herbár v čase 

svojho vzniku v stredoeurópskom meradle pozoruhodnú 

a možno povedať ojedinelú zbierku, v ťažkých sloven-

ských pomeroch priam zázračnú. ... 

 

 ... V štúdiu rastlín bol Andrej Kmeť samoukom, 

ktorý žil v zapadnutej malej dedinke. Pretože nemohol 

cestovať, jediným spojivom s odborným svetom bol pí-

somný styk s mnohými botanikmi. O jeho spolupráci s ni-

mi sa dozvedáme z rozsiahlej zachovalej korešpondencie 

– asi 30 000 jednotiek, ktorá je rozptýlená po rôznych 

inštitúciách. ... 



 Nezištne poskytoval svoje zbery a poznatky na-

príklad: Paulovi Aschersonovi a Paulovi Magnusovi do 

Berlína, Lászlovi Hollósovi do Kečkemétu, Heinrichovi 

Rehmovi do Mníchova, Pierovi Saccardovi do Padovy, 

Viktorovi Greschikovi do Levoče, Jánovi Baumlerovi 

do Bratislavy, Ladislavovi Čelakovskému ml. do Prahy, 
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Františkovi Bubákovi do Zábřehu na Morave, Josefovi 

Kabátovi do Velvar a ďalším. Najviac materiálu posielal 

trídentskému abbému a mykológovi Giacommovi Bresa-

dolovi, ktorý z neho roku 1897 vydal základnú prácu 

o hubách Slovenska Hymenomycetes Hungarici Kmetia-

ni... 

 

... Najviac listov v archíve je od Heinricha Brauna (51) 

a Vincenta Borbáša (31). Zaujímavý je list od Jána Kel-

lera z Viedne z 20. novembra 1880, v ktorom je zoznam 

142 ruží zbieraných Kmeťom s lokalitami napr. Prenčov, 

Sitno, Trojičný vrch... 

 

 Z korešpondencie s inými botanikmi spome-

niem aspoň niekoľko mien, napríklad maďarských botani-

kov Degena, Javorku, Richtera, Švédov Caroliusa, 

Scheutza, kaločského arcibiskupa a akardinála sloven-

ského pôvodu Haynalda, jezuitov a botanikov Dichtla 

a Wiesbauera, ruského botanika Fedčenka, slovinského 

botanika Vossa, nemeckého botanika Wettsteina, bota-

nika Kordu z Bejrútu, českých botanikov Obornyho, 

Podpěru, Gintla. Zo žijúcich na Slovensku sa zachovala 

korešpondencia s Ignácom Grunlerom, Fridrichom 

Haszlinským, Václavom Vraným, Samuelom Kupčo-

kom, Jozefom Ľudovítom Holubym, Jánom Petricho-

vichom, Izabelou Textorisovou, Jánom Zigmundíkom,  

Andrejom a Štefanom Truchlým, Jozefom Luňáč-

kom... 

 

 Pozoruhodná je korešpondencia s J. Ľ. Holu-

bym. Priateľstvo Kmeťa a Holubyho patrí k najkrajším 

dokladom vzájomného rešpektovania sa dvoch vedúcich 

osobností, ktorých jediným spoločným menovateľom bol 

predmet záujmu – botanika a láska k národu. Pre Kmeťa 

bol písomný styk s Holubym veľkou školou botaniky, na 

jeho podnet sa začal venovať ružiam a teratológii rastlín. 

... 

 

86. Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 

1993 / zost. Ladislav Jasenák. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993. – 154 s. 

 

87. Košta, Jozef 

Čo ešte nevieme o príbuzenstve Andreja 

Kmeťa. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1994. – S. 94-117. – (úryvky – S. 94-95). 

 

 ... Doteraz uvedené údaje o pôvode A. Kmeťa 

a o jeho súrodencoch nie sú presné a niektoré dokonca ani 

pravdivé. 

 Andrej Kmeť nepochádzal z malozemianskej, 

ale z celkom chudobnej kováčskej rodiny, ktorá pôvodne 

nemala ani vlastný dom a v Bzenici, okr. Žiar nad Hro-

nom, do r. 1822 bývala v dome banskoštiavnického mest-

ského panstva. 

 

 I. Predkovia Andreja Kmeťa 

  

 a. Prastarí rodičia 

 

 Martin Kmeť (1727 – 1772) 

 Marína Číšová – Fábryová - Kmeťová (1722 

 - 1765) 

 

 Ján Orsák (1733 – 1778) 

 Anna Ftáčniková – Orsáková (1738 – 1776) 

 

 +++ 

 

 Neznámy 

 Neznáma 

 

 Martin Kabina (1722 – 1791) 

 Mária Kabinová (1730 – 1779) 

 

 +++ 

 

 b. Starí rodičia 

 

 Matej Kmeť (1748 – 1823) 

 Marína Orsáková - Kmeťová (1766 – 1823) 

 

 Ignác Švogrík – Kabina (1764 – 1842) 

 Anna Karvašová – Kabinová (1770 – 1805) 

 

 c. Rodičia 

  

 Štefan Kmeť (1800 – 1871) 

 Alžbeta Kabinová – Kmeťová (1802 – 1891) 

 

 II. Súrodenci A. Kmeťa 

 

 Štefan Kmeť (1824 – 1824) 

 Mária Kmeťová – Erinecová (1825 – 1865) 

 Jozef Kmeť (1828 – 1828) 

 Anna Kmeťová – Rafaelová (1829 – 1909) 

 Katarína Kmeťová – Beňová (1832 – 1872) 

 Ján Kmeť (1836 – 1909) 

 Alžbeta Kmeťová – Vnuková – Slottová – 

 Firáková (1838 – 1922) 

 Andrej Kmeť (1841 – 1908) 

  

 Rodičom Andreja Kmeťa sa narodilo osem detí, 

z ktorých dve zomreli ako dojčatá. Dospelého veku sa te-

da dožilo iba šesť detí. ... 

 

88. Petráš, Milan 

Poľnohospodárska odborná spisba Andreja 

Kmeťa. 

In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1994. – S. 79- 93. 

  

89. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 

1. zv. 

Bratislava : Veda, 1995. – S. 239-240. 

 

90. Košta, Jozef 

Neslýchaný škandál. 

Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 

1998. – 47 s. 
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91. Kováč, Dušan a kol. 

Kronika Slovenska 1 : od najstarších čias 

do konca 19. storočia.  

Bratislava : Fortuna print, 1998. – S. 546, 

574, 582, 585. 

 

92. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 

1918. 

Praha : Libri, 1999. – S. 202.  

 

 

93. Kováč, Dušan a kol. 

Kronika Slovenska 2 : Slovensko v 20. 

storočí. 

Praha : Fortuna print, 1999. – S.  27, 31, 

34, 38, 53, 149, 454. 

 

 

94. Maťovčík, Augustín 

Reprezentačný biografický lexikón Slo-

venska. 

Martin : Vydavateľstvo Matice sloven-

skej, 1999. – S. 165-166. 

 

 

95. Otčenáš, Michal 

Archeológ a organizátor slovenskej vedy 

Andrej Kmeť (1841-1908) : (k 160. vý-

ročiu narodenia). 

In: Historický zborník 11. – Č. 2 (2001), S. 

190-191. 

 

96. Paulička, Ivan a kol. 

Všeobecný encyklopedický slovník G– L. 

Bratislava : Cesty, 2002. – S. 587. 

 

 

97. Švihran, Ladislav – Pöss, Ondrej 

Majstri ducha. 

Bratislava : Perfekt, a. s., 2002. –  

S. 56-57. 

 

 

98. Vároš, Milan 

Stratené slovenské poklady 1 : osudy 

umeleckých pamiatok šľachty a panovní-

kov. 

Martin : Matica slovenská, 2006. –  

S. 112- 113. 


 ... Medzi príslušníkov najvyššej nemeckej 

šľachty patril aj Hannoverčan barón Emil Friedrich Jo-

hannes Hoenning O' Carroll (1834 – 1894) … Tento bý-

valý dôstojník sa roku 1888 usadil na Slovensku, lebo 

chcel ako amatérsky archeológ - preskúmať najmä chýrmi 

opradenú Púchovskú skalu... 

 ... Keď sa neúnavný vlastenec Andrej Kmeť ro-

ku 1894 dozvedel, že Hoenning zomrel, ponáhľal sa do 

Púchova, aby odkúpil pre slovenský národ barónovu 

zbierku – vykopávky zo slovenskej zeme... 

 

99. Ďuriška, Zdenko 

Národný cintorín v Martine : Pomníky 

a osobnosti. 

Martin : Matica slovenská, 2007. – S. 59. 

 

 ... Podstavec náhrobníka, ktorý tvorí nepravi-

delný zrezaný hranol vymurovaný z nepravidelných žulo-

vých kameňov, muroval osobne neskorší staviteľ Jozef 

Hlavaj v prítomnosti B. Bullu. Na ňom leží otvorená 

mramorová kniha s textom a za ňou sa týči čierny žulový 

kríž s Ukrižovaným a ďalšími symbolmi. Epitaf na pravej 

strane otvorenej knihy znie: 

 

 „Vrúcne miloval/ Božiu 

prírodu,/ nad prírodu starinu/ 

i prítomnosť/ slovenského náro-

da,/ nadovšetko Boha.“ 

 

Pôvodná kniha musela byť pre zlý technický stav nahra-

dená kópiou z kararského mramoru a jej originál je ulo-

žený v zbierkovom fonde Turčianskeho múzea A. Kmeťa 

v Martine. 

Autor náhrobníka: Blažej Bulla (1909) 

Výrobca náhrobníka: František Lahola, Lipt. Mikuláš 

(1909); faksimile knihy: Kamenárstvo Ľubomír Maniš, 

Martin (1999). ... 

 

Hrob Andreja Kmeťa 
6
  

                                                 
6
 Foto z knihy - ĎURIŠKA, Zdenko. 2007.  Národný cintorín 

v Martine : pomníky a osobnosti.  Martin : Matica slovenská, 
2007, s. 59. 
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Andrej Kmeť v tlači 
 

 

100. Janus, Henrich 

Priekopník vedy a lepšieho hospodárenia. 

In: Technické noviny. – Roč. 19, č. 47 

(23.11.1971).  

 

 ... Za svojho plodného života veľa vykonal aj 

v oblasti  šírenia lepšieho hospodárenia medzi pospolitým 

ľudom.  Bol nadšeným propagátorom remesiel a prie-

myslu. ... 

 

101. Horáková, Milada 

Andrej Kmeť a jeho odkaz. 

In: Život Turca. – (21.1.1972).  



 ... Jeho význam a práca boli rozsiahle. Stačí, 

keď si dnes po rokoch len uvedomíme, že po sebe zane-

chal herbár, počítajúci 73 000 položiek, tisícové zbierky 

mineralogické, archeologické a národopisné. Z jeho kore-

špondencie, ktorá obsahuje 33 000 listov, najlepšie vidno, 

aký ťažký boj viedol za materiálny a kultúrny vzostup 

slovenského ľudu, a najmä za národnú svojbytnosť v sta-

rom Uhorsku.

 Jeho najväčšou snahou bolo, aby Slovensko 

cestou vedy preniklo do sveta. Obracal sa k prírode, pre-

tože chápal jej kľúčový význam pre materiálny vzostup 

národa. Múzeum malo byť stánkom, kde by sa každý 

poučil a kam by každý prispieval darmi a umom.

 Na budovu prvého Slovenského národného mú-

zea na území Slovenska (všetky ostatné múzeá boli ma-

ďarské) robil zbierky prostredníctvom svojich priateľov 

Čechách a na Morave. Pešo chodil po slovenských dedi-

nách a uvedomoval ľud o poslaní a význame múzea pre 

národ.

 Budova múzea vznikla zo zbierok a darov ce-

lého národa. Jej význam pre Slovensko v tej dobe môže-

me zrovnávať s významom Národného divadla v Prahe, 

ktoré takisto vzniklo z milodarov ľudu.

 Prvá budova Slovenského národného múzea bo-

la postavená v r. 1906 – 1908, no čoskoro sa zaplnila 

zbierkami. ... 



102. Andrej Kmeť – botanik a geológ. 

 In: Rozhlas. – Č. 7 (1973). 

 

  ... „Botanika značí pôžitok, 

lebo botanik nikdy nie je samot-

ný. Všade, kam sa pohne, stretne 

sa s rastlinkami, svojimi milými 

priateľmi, v púšti, na bralách, 

v priepasti. Z každej vychádzky 

ide s radosťou domov. Botanika 

je prívetivá, uznanlivá, sluš-

ná...“ 

 To je úryvok článku Andreja Kmeťa Floristom 

slovenským z roku 1892. Uvedený citát je trochu nadne-

sený, botanika je totiž neraz ťažká lopota. Núti človeka 

liepať sa po skalách a roklinách, lebo tie najvzácnejšie 

rastliny rastú práve nad priepasťami a na miestach najme-

nej prístupných. Botanici neraz doplácajú na svoju vášeň. 

Aj Andrej Kmeť takmer životom zaplatil za túto lásku. 

Pri ktoromsi jarnom výlete za rastlinami, ktoré treba zbie-

rať na brieždení, pokladal ho horár za diviaka a len – len, 

že ho nezastrelil. 

 Ako sa Andrej Kmeť dostal k botanike? 

 Prvé zachované hodnoverné správy hovoria 

o Kmeťovi – gymnazistovi a jeho botanických záľubách. 

Sústavne a odborne sa dal Kmeť na štúdium botaniky až 

neskôr. Spočiatku nemal veľké vedecké ambície. Preto 

najprv zbieral rastliny a vymieňal si ich s odborníkmi. 

Pred zrakom  črtal sa mu pevný cieľ: chcel zostaviť podľa 

možnosti kompletný herbár rastlín z územia Slovenska 

a ešte vedľajší herbár rastlín z celého sveta. Kompletnú 

zbierku chcel darovať slovenskej verejnosti ako materiál 

pre štúdium budúcim slovenským vedcom. 

 

 ... Andrej Kmeť si písal a stýkal sa so 79 cudzo-

zemskými vedeckými pracovníkmi, s 29 slovenskými 

a českými botanikmi a vymieňal si rastliny so 6 cudzo-

zemskými vedeckými inštitúciami. Bol tiež členom nie-

koľkých prírodovedeckých spolkov. 

  

 Andrej Kmeť napísal niekoľko odborných štúdií 

z botaniky a príbuzných vied, ale nestihol zhodnotiť svoj 

celoživotný herbár. Je dojemné, že ešte v poslednom liste, 

písanom na smrteľnej posteli, naliehavo žiadal priateľa o 

„ericu carneu“ z Vysokých Tatier. Hoci mal vo svojom 

herbári až 25 druhov tejto rastliny a jeden exemplár do-

konca z Afriky, chcel mať zbierku kompletnú. Aj svoj 

herbár chcel mať najprv kompletný a potom ho zhodno-

tiť. Na toto vedecké spracovanie mu už nezvýšil čas. 

Zostal po ňom ale bohatý herbár s 50 000 vzorne upra-

venými rastlinami. Nájdeme v ňom ovocie práce dlhých 

rokov usilovného života a zberateľa, ktorý sa za jedinou 

rastlinou vedel umárať v daždi i v páľave, vo dne i v noci. 

... 

103. –K- 

Pri základoch múzejníctva. 

In: Smena. – (16.2.1973). 

 

 ... Kultúrny a národný život slovenského ľudu 

po zlikvidovaní Matice slovenskej a troch slovenských 

gymnázií sa zmietal v osemdesiatych rokoch minulého 

storočia v agónii, ktorej výsledkom malo byť zlikvido-

vanie národa ako etnického celku. Takmer v hodine dva-

nástej prišiel s myšlienkou založiť celonárodné múzeum 

skromný vedec Andrej Kmeť, ktorému sa napokon poda-

rilo 24. apríla 1893 založiť Muzeálnu slovenskú spoloč-

nosť s vlastným časopisom a zborníkom. Neskôr založil 

i Slovenské národné múzeum. Okolo týchto inštitúcií sa 

zhromaždilo to najlepšie, čo v slovenskom ľude ešte bolo, 

stovky nadšencov sa pustli do práce a podarilo sa im po 

niekoľkoročnom gigantickom úsilí zachrániť ľud pred 

kliatbou odnárodnenia. ... 
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104. Radványi, C. A. 

Neúnavný A. Kmeť ako kníhväzač : ako 

ich asi nepoznáme. 

In: Katolícke noviny. – Roč. 88, č. 29 

(22.7.1973). 

 

 ... Keby šlo o nejakého vybájeného rozprávko-

vého hrdinu, vari by bolo možné povedať, že sudičky mu 

dali už v kolíske do vienka pre život čosi, čo ho potom 

stále hnalo ustavične voľačo robiť a nikdy nedovoľovalo 

mu hlivieť v nečinnosti. No Andrej Kmeť (1941 – 1908) 

nebol nijakou rozprávkovou bytosťou. Bol až príliš ozaj-

stným človekom, vo svojom súkromnom živote do neuve-

renia jednoduchý a beznáročný, často naivný a neopatrný, 

dôverivo ľahkoverný, čím si zapríčinil aj mnohé trpké 

chvíle a straty, a neraz i značne podráždený, zväčša však 

žartovný, no niekedy aj uštipačný. A tento jednoduchý 

a skromný dedinský farár v Krnišove, potom v Prenčove, 

bol v ustavičnej neúnavnej práci ozajstným hrdinom sťa 

z nejakej rozprávky. 

 „Ne totus moriar“ (aby som ne-

umrel celý) – o to sa snažil Andrej Kmeť od svojej skorej 

mladosti. Lebo jeho životným heslom , ktorého sa verne 

držal, kým ho len posledné sily neopustili, bolo: 

Nehlivieť! V znamení tohto hesla bol obdivuhod-

ným mužom činu, ktorý si vážil každú voľnú chvíľu, ako 

dobu pre užitočnú prácu a želel za každým nadarmo utra-

teným okamihom. „Škoda do hrobu 

zdravé, nezodraté údy prepus-

tiť“, hovorieval. Preto „zdieral“ svoje údy ustavičnou 

prácou. Popri svojich kňazských a vedeckých prácach 

robil aj korektúry viacerých slovenských vydaní. A ve-

čierkami, keď sa už šerilo vnútri, kým by bol svetlo za-

pálil, využíval čas tým, že vonku, kde ešte ako-tak bolo 

vidno, alebo drevo rúbal, alebo pílil, alebo aspoň ukladal 

ho do štôsov. Ani chvíľku nehlivel v nečinnosti, neodťa-

hoval sa od nijakej práce. Aj štepáril, sebe aj iným; i reb-

rík zhotovil, a tiež nielen pre vlastnú potrebu, ale aj iným 

rámy pozlacoval a nadšene knihárčil. 

 Každá práca mu bola „koníčkom“. I to knihár-

čenie, s ktorým začal ešte ako klerik v Trnave, o čom sám 

napísal:  

 „V prázdnych chvíľach v seminári trnavskom 

viazal som si knihy. Z refektára doniesol som nôž s ok-

rúhlym tupým koncom, na malom kúsku osličky nabrú-

sil ani britvu a tým som obrezával. Pri takejto operácii 

prekvapil ma prefekt: obzerá hotovú knihu, pýta sa čím 

som obrezával, a divil sa, že je to >lepšie, ako, vraj, my 

hoblíkom<. Prefekt totiž mal jednu izbu, úplne po kni-

hársky zariadenú, kde chodil ho vyučovať kníhväzač-

stvu knihár trnavský. (Dával žiakom čítať drobné ma-

ďarské knižky, ktoré keď títo roztrhali, on ich poznovu 

pozaväzoval). Zaviedol ma ta, poukazoval mi a od toho 

času pracoval som tam…“ 

 

 „Ako kaplán na Senohradzi reparoval som ľu-

du modlitbové knihy, ale tak, že poplácal som podria-

pané a potrhané listy a potom podopisoval švabachom 

pol, ba i celé strany a listy textu. Ani nechytal som sa do 

práce, kým som nemal naznášaných 15 – 20 kníh; len 

takú knihu som prijal, s ktorou doniesli mi aj dobrú, aby 

som z tej mohol podopisovať, čo pozliepam alebo čo 

úplne chýbalo. Starý papier mal som vo všetkých mož-

ných farbách vyblednutých, ožltnutých a počernistých, 

kde aký bolo treba, že ho nebolo možno rozoznať, čomu 

divia sa dosiaľ  Senohradčania. Železo vraj môže zvariť 

kováč tak, že nepoznať, ale ako vraj bolo možné papier 

tak zlepiť? Píločka na prerezovanie chrbta od seminár-

skych čias slúži dosiaľ, a keď teraz ja nestihnem zapo-

dievať sa viazaním, zato moja drobná čeliadka po kni-

hársky pozošíva všetky časopisy a brožúry, aspoň aby sa 

neroztratili, a nejedna drahocenná kniha vedecká, mo-

jou rukou viazaná, bude svojím časom stáť v národnej 

bibliotéke“. 

 

 Svojmu „hobby“, viazaniu kníh, venoval sa An-

drej Kmeť sám, ale naučil viazať knihy aj tých, čo boli 

okolo neho. V Senohrade, i Krnišove a od februára 1878 

aj v Prenčove. Bola to drobná práca, to viazanie kníh pre 

ľud, ale bola náplňou voľného času, aby nevyšiel nazmar. 

Veď „chorý, chvála Bohu, som nie, a k tomu nemám ani 

stihu, ani vôle“, vravieval Kmeť, ktorého uspokojovala aj 

táto drobná knihárska práca, ako účelná a teda aj užitoč-

ná. Ba bol na ňu aj hrdý. A keďže v knihárčení mal i ním 

vyučených pomocníkov, túto činnosť nazýval svojím 

„knihárskym ústavom“. Dokazujú to slová z jeho listu 

z 5.11.1901:  

„Môj knihársky ústav pracuje 

údatne; už šije knihy i slúžka“. 
 

 Je viac ako isté, že práve touto svojou záľubou 

viazať knihy zachránil Andrej Kmeť nejeden starý spis. 

A to je tiež zásluha. ... 

 
105. Kmeť, Andrej (heslo). 

In: Pyramída : encyklopedický časopis 

moderného človeka. – Roč. 6, č. 62 

(1976), s. 1967.  

 

106. Balažovjech-Magdolenová, Anna 

Andrej Kmeť a česko-slovenské vzťahy. 

In: Príroda a spoločnosť. – Roč. 27, č. 4 

(1978), s. 54-57. 

 

107. Hôrkin, I. 

O posledných chvíľach života Andreja 

Kmeťa. 

In: Katolícke noviny. – Roč. 93, č. 7 

(12.2.1978), s. 6. 

 

108. Podhorec, G. 

Posledné Vianoce Andreja Kmeťa. 

In: Katolícke noviny. – Roč. 93, č. 52 

(1978), s. 6. 

 

109. Solmoši, Jozef 

Nežil sebe, žil Bohu, národu a vede : k 70. 

výročiu smrti Andreja Kmeťa 

(+16.II.1908). 

In: Duchovný pastier. – Roč. 59, č. 2 

(1978), s. 84-86. 
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110. Barica, Ján 

Objaviteľ národných pokladov : z osudov 

slovenských priekopníkov (VII.). 

In: Slovensko. – Roč. 4, č. 2 (1980), s. 25. 

 

111. –vb- 

K jubileu Andreja Kmeťa. 

In: Sloboda. – Roč. 36, č. 49 (4.12.1981), 

s. 4. 

 

112. E.K. 

Ne totus moriar. 

In : Múzeum. – Roč. 27, č. 1 (1982),  

s. 94-95. 

 

113. Straka, Vladimír 

Výstava „Andrej Kmeť“ v Martine. 

In: Múzeum. – Roč. 27, č. 2 (1982), s. 87- 

88. 

 

114. (I.T.) 

Priekopník slovenskej vedy. 

In: Technické noviny. – Roč. 31, č. 7 

(1983), s. 2. 

 

115. Straka, V. 

Andrej Kmeť. 

In: Smer. – Roč. 35, č. 53 (4.3.1983),  

s. 12. 

 

 

116. IT 

Mnohostranný vedec. 

In: Krásy Slovenska. – Roč. 60, č. 2 

(1983), s. 40. 

 

 

117. Pišút, Ivan 

Andrej Kmeť a rozvoj slovenských prírod-

ných zbierok. 

In: Múzeum. – Roč. 28, č. 3 (1983), s. 36- 

39. 

 

118. Baranovič, Štefan 

K pamiatke Andreja Kmeťa. 

In: Múzeum. – Roč. 33, č. 1 (1988), s. 39-

45. 

 

119. PMK 

Andrej Kmeť : pred 80 rokmi zomrel slo-

venský etnograf, archeológ a botanik. 

In: Smer. – Roč. 40, č. 41 (19.2.1988),  

s. 12. 

 

120. (pm) 

Pocta A. Kmeťovi : celonárodné oslavy. 

In: Národná obroda. – Roč. 2, č. 116 

(20.5.1991), s. 1. 

 

121. Čaplovič, Dušan 

Slzy vysúšal, radosť dával : k 150. výro-

čiu narodenia Andreja Kmeťa. 

In: Pravda. – Roč. 72, č. 121 (25.5.1991), 

s. 5.  

 

 ... nehlivieť bolo jeho celoživotným krédom, 

nie však len napísaným a zaveseným nad jeho pracovným 

stolíkom. Práve v dobe pre slovenský národ neľahkej – po 

zákaze Matice slovenskej, slovenských gymnázií i syste-

matického a cieľavedomého popierania existencie sloven-

ského národa – si uvedomoval škodlivosť nečinnosti a pa-

sivity sklamanej slovenskej inteligencie. Pochopil, že no-

vá, i keď strastiplná cesta musí viesť cez obetavú prácu 

pre svoj národ, ktorá „slzy vysúša a radosť dodáva“! 

 A tak pri svojich bohoslužobných povinnostiach 

všetok svoj voľný čas a skromné finančné prostriedky ve-

noval zbieraniu, dokumentovaniu a poznávaniu prírodo-

vedných archeologických, historických, národopisných 

a literárnych pamiatok. Zapisoval i povesti, v národe 

uchovávaný folklór, prekrásne slovenské príslovia. 

Všetko, čo sa stáročiami tvárnilo v neopakovateľné 

a v nenahraditeľné kultúrne dedičstvo. Popritom pomáhal 

zakladať a budovať dedinské a školské knižnice. Aktívnu 

účasť v priemyselných a iných účastinárskych spoločnos-

tiach spájal so snahou získať finančné  prostriedky na 

podporu rozvoja slovenského kultúrneho a politického 

života. Nezúfal, nevzdával sa, cez pot i slzy, v chudobe 

a zadlženosti kliesnil spolu so svojimi spolupútnikmi ces-

tu k opätovnému povzneseniu svojho ťažko skúšaného 

národa. Chápal ju nielen v poznávaní histórie a kultúry, 

ale najmä v činorodej práci – v akomsi „nehlivení“. Táto 

cesta mala v konečnom dôsledku jeden cieľ; svojbytnosť 

a zvrchovanosť slovenského národa. Svedčia o tom i jeho 

nadčasové myšlienky:  

„Čas je nám už zo sna povstať, 

lebo zaostali sme a oneskorili 

sme sa viac, než by sme mysleli 

a verili. Čas je už aby sme sa 

poznali, ktorí pracovať vieme 

a chceme. Hľadí na nás nielen 

neuvedomelý národ, ktorý, keď 

sa uvedomí, obviňovať nás bude 

a neprijme terajšiu našu výho-

vorku, že boli tvrdé časy a že sa 

nedalo nič vykonať: časy budú 

ešte tvrdšie, lebo vidíme, že čím 

lepšie čakáme, tým horšie doč-

káme, a časy musíme si hľadieť 

i sami obracať na lepšie...“ 
 

122. (JR) 

Zaslúžil si také oslavy. 

In: Magnezit. – Roč. 44, č. 15 (1991), s. 3. 

 

123. Celonárodné oslavy A. Kmeťa. 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 2,  

č. 20 (1991), s. 2. 
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124. Hanakovič, Štefan 

Andrej Kmeť si takéto oslavy zaslúžil. 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 2, č. 

22 (1991), s. 4. 

 

125. Turčány, Viliam 

Jeho pomník u nás – kde je?: K 150. 

výročiu narodenia. 

In: Národná obroda. – Roč. 2, č. 274 

(22.11.1991), s. 12. 

 

126. Hleba, Edmund 

Spomienka na Andreja Kmeťa. 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 2, č. 

35 (1991), s. 2. 

 

127. Sklenár, Karel 

Listy plné uznania : v priateľstve vedcov, 

ktorí sa nikdy nestretli. 

In: Historická revue. – Roč. 2, č. 6 (1991), 

s. 21-22. 

 

128. Dobiáš, Rudolf 

Čas povstať zo sna : aktuálny Andrej 

Kmeť. 

    

   

 ... teraz o ňom môžeme počúvať a čítať viac než 

včera. Dlhé desaťročia bol zastrčený ako záložka v knihe, 

hoci sám bol knihou neobyčajne obsažnou i obsiahlou, 

z ktorej dodnes sme prečítali len veľmi málo, azda preto, 

že sme z nej čítali ukradomky a nesmelo. Vážili si ho 

a mali ho radi mnohí, a predsa ich bolo málo. Najmenej 

však bolo tých, ktorí sa mu chceli podobať. 

 Isteže, teraz uznávame všeličo z jeho diela, 

z jeho myšlienok, hlásime sa k nemu, vyzdvihujeme ho 

na všakovaké piedestály, šírka jeho záujmov neprestáva 

vzbudzovať údiv i podozrenie, avšak jeho múdrosť je 

očividná a sila jeho ducha oslepujúco jasná. 

 Dnes, keď mnohí vzdycháme, božekáme  

i hromžíme, mali by sme si zájsť ku Kmeťovi po radu 

i povzbudenie. V časoch neporovnateľne ťažších ako sú 

naše, ôsme dieťa dedinského kováča sa nebojácne pustilo 

so životom za pasy. Z tohto pohľadu môžeme sami sebe 

pripadať smiešni a naša malomyseľnosť sa v ohnisku jeho 

skúmavého pohľadu mení na planú výhovorku. On ponu-

ku života chápal v duchovnom zmysle, hmotnými statka-

mi neoplýval ani na konci života (1908). A predsa sa cítil 

dlžníkom. Národu vrátil i to, čo nedostal. Zblízka videl 

zrodenie Matice slovenskej, a to v ňom zobudilo, vlastne 

stvorilo sen – vziať národ do náručia, peľhať ho, vycho-

vávať, učiť i krášliť, aby ho v jednej chvíli – dozretý 

a urastený – mohol ukázať svetu. Zbieranie pamiatok du-

chovnej i hmotnej kultúry národa – to nebola len záľuba 

čudáckeho kňaza, ale slamky, z ktorých lastovičky sta-

vajú hniezda pre svoje deti. Kmeť je dušpastierom v naj-

širšom zmysle tohto slova. Učí ľudí hospodáriť, čítať 

a svojím životom ich nadchýna aj pre večné ciele. A to 

všetko v čase, keď bol, podrobený akiste osudovej skúš-

ke. Na fare v Krnišove, kde líšky dávajú dobrú noc. 

Osamelosť, hmotná bieda, du-

chovné vákuum – to by zlomilo, 

odradilo a znechutilo každého. 

Pravdaže – okrem Kmeťa.  

Kmeť, ako to dokážu len veľkí 

duchovia, premenil nevýhodu na 

výhodu a z vyhnanstva sa stane 

centrum vtedajšieho národného 

i politického diania. ... 

 

129. Polák, Milan 

O zabudnutej veľkosti : k 150. výročiu 

narodenia Andreja Kmeťa. 

In: Národná obroda. – Roč. 2, č. 272 

(20.11.1991), s. 3. 

 

 ... Predstaviť nám Andreja Kmeťa pri príležitos-

ti 150. výročia narodenia (19.11.1841, Bzenica), nie enu-

meráciou diela, či vyčíslením aktivít, ale prienikom do 

dramatizmu jeho myslenia a cítenia, podujal sa Mišo K. 

Adamov v biografickej monodráme ROZHOVORY SO 

ZABUDNUTÝM. Jedinečnú atmosféru javiskového pre-

vedenia monodrámy v pondelok večer na Malej scéne 

SND vytvoril nielen úvodný príhovor Ladislava Chudí-

ka a potom obdivuhodne prepracovaný a prednesený part 

Andreja Kmeťa členom činohry SND Štefanom Buč-

kom, ale aj prítomné publikum, skladajúce sa zo sloven-

ských spisovateľov, básnikov, novinárov, duchovných, 

matičiarov, študentov a politikov... 

  

 Vyústením a akousi korunou celoživotného úsi-

lia Andreja Kmeťa bolo vybudovanie prvého Slovenské-

ho národného múzea v Martine. Jeho otvorenia v rokoch 

krutého národného útlaku v roku 1908 sa už A. Kmeť 

nedožil. V tejto inštitúcii spájali sa slovenské vedecké 

úsilia s bádateľmi skoro celého sveta, veď Andrej Kmeť 

udržiaval spojenie s veľkým množstvom svetoznámych 

učencov a prijali ho za člena vyše 40. zahraničných ve-

deckých inštitúcií. Aj v tejto súvislosti asi bude treba ve-

rejnosti prezradiť pseudonym autora monodrámy. Ide 

o Michala A. Kováča, nášho renomovaného muzeológa, 

literárneho vedca a historika, spolutvorcu literárneho ar-

chívu a literárneho múzea Matice slovenskej, všestran-

ného divadelníka a v súčasnosti námestníka ministra kul-

túry SR. Dramatizácia autentických textov a kompozícia 

ich úryvkov, ktoré sa v sugestívnej a pritom civilnej po-

dobe podarilo Štefanovi Bučkovi pretlmočiť (hudobná 

spolupráca Jozef Revallo), vydali svedectvo o zaniete-

nosti, no predovšetkým dôvernej znalosti vnútorného filo-

zofického rozmeru Kmeťovho diela. ... 

 

130. Okáli, Ilja 

Zakladateľská osobnosť : Andrej Kmeť 

ako prírodovedec a archeológ. 

In: Národná obroda. – Roč. 2, č. 273 

(21.11.1991), s. 12.  

 

 ... V týchto dňoch, presnejšie 19. novembra, si 

pripomíname 150. výročie narodenia vedca, národovca 

a kňaza Andreja Kmeťa (1941 – 1908). Jeho osobnosťou 

akoby sa zavŕšila u nás éra polyhistorov, veď tento usi-

lovný a skromný človek sa okrem prírodných vied zao-
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beral i etnografiou a archeológiou, je zakladateľom Mu-

zeálnej slovenskej spoločnosti, ba možno povedať jed-

ným z najvýznamnejších organizátorov národného ve-

deckého života. 

 

 Rok 1991 sa teda právom stal akoby rokom An-

dreja Kmeťa. Pripomíname si jeho osobnosť a všestrannú 

činnosť na viacerých podujatiach, z ktorých treba spome-

núť aspoň vedeckú konferenciu venovanú jeho životu 

a dielu v Žiari na Hronom a odborný seminár v Bratisla-

ve, na ktorom sa hodnotila jeho prírodovedná, najmä však 

botanická práca. V etnografickom múzeu SNM v Martine 

inštalovali výstavu venovanú jeho životu a dielu. 

 Aj Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave sa 

rozhodlo uctiť si jeho pamiatku výstavou, ktorá by pred-

stavila Andreja Kmeťa ako prírodovedca a archeológa. ... 

 

 

131. Baranovič, Štefan 

Andrej Kmeť (19. novembra 1841 - 16. 

februára 1908). 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 2,  

č. 45 (1991), s. 16. 

 

 

132. Baranovič, Štefan 

Jeden z našich najväčších. 

In: Bratislavské listy. – Roč. 4, č. 11 

(1991), s. 7. 

 

 

133. Hlinková, Jarmila 

Hoci boli „tvrdé časy“, vykonal veľa : 

k 150. výročiu narodenia Andreja Kmeťa. 

In: Slovenský denník. – Roč. 2, č. 281 

(30.11.1991), s. 8. 

 

 

134. Choma, Milan 

Posledný slovenský polyhistor Andrej 

Kmeť. 

In: Rodina a škola. – Roč. 38, č. 6 (1991), 

s. 1. 

135. Králiková, Eva 

Vrúcne miloval božiu prírodu : pred 150. 

rokmi sa narodil Andrej Kmeť. 

In: Slovensko. – Roč. 15, č. 9-10 (1991), s. 

56-57. 

 

136. Lednický, Jozef 

Andrej Kmeť – 150 rokov od narodenia. 

In: Duchovný pastier. – Roč. 72, č. 9 

(1991), s. 411-415. 

 

137. Petrovský, Karol 

Pomník vlastnej práce : pred 150. rokmi sa 

narodil Andrej Kmeť. 

In: Slovenský národ. – Roč. 2, č. 48 

(1991), s. 11. 

 

138. Ruttkay, Fraňo 

Zakladateľ slovenského múzejníctva : pred 

150. rokmi sa narodil Andrej Kmeť. 

In: Hlas ľudu. – Roč. 37, č. 271 

(19.11.1991), s. 3. 

 

 ... Ako archeológ bol u nás skutočným priekop-

níkom. Preto ho už súčasníci volali slovenským Schlie-

mannom. Cenné sú jeho vykopávky archeologických 

exemplárov v Honte z predhistorického obdobia, najmä 

z doby bronzovej. V Beši vykopal a zachránil kostru ma-

muta, ktorú venoval Slovenskému národnému múzeu. Bol 

spolupracovníkom profesorov Baníckej a lesníckej akadé-

mie v Banskej Štiavnici a podieľal sa na ich geologic-

kých, mineralogických a paleontologických výskumoch. 

 Dlhé roky sa venoval botanickému výskumu 

flóry Štiavnických vrchov a Hontu. Stal sa objaviteľom 

viacerých, dovtedy neznámych rastlinných druhov a pod-

ľa neho pomenovali vyše štyridsať rastlín – najmä ruží 

a húb. Najhodnotnejším výsledkom jeho neúnavnej čin-

nosti je herbár, obsahujúci 72 000 exemplárov, uložený 

v bratislavskom Slovenskom národnom múzeu. 

 Andrej Kmeť sa zaoberal aj etnografiou a folk-

loristikou. Svedčí o tom aj jeho tlačou vydaná zbierka 

ľudových vianočných piesní, ako aj vzácne zápisy poves-

tí, rozprávok, zvykov a obyčajov dedinského ľudu. Bol 

nadšeným propagátorom slovenského ľudového umenia 

doma i v zahraničí. Zaslúžil sa o to, že sa jeho ukážky 

dostali na Národopisnú výstavu v Prahe  roku 1895, sve-

tovú výstavu do Viedne roku 1891, svetovú výstavu 

ženských prác v Paríži, ba roku 1904 aj na slovenskú 

výstavu v Spojených štátoch severoamerických a inde. 

Najmä jeho zásluhou sa založila účastinárska spoločnosť 

Lipa v Martine a Výšivkárske družstvo v Skalici. 

 Veľa úsilia venoval organizovaniu a vedeniu 

vlastivedného výskumu Slovenska. S úspechom sa podie-

ľal na vybudovaní inštitúcií dôležitých pre národnú vedu 

a kultúru, akými bola výstavba Národného domu, Mú-

zea a národnej Bibliotéky v Martine. Usiloval sa tiež 

o vytvorenie Slovenskej učenej spoločnosti, zaoberajú-

cej sa všetkými druhmi vedy a umenia, ktorá mala mať 

svoje filiálky vo všetkých slovenských mestách. Príslo-

večná slovenská chudoba a národný útlak nedovolili rea-

lizovať túto ušľachtilú myšlienku. Preto sa aj národovci 

na zhromaždení v Martine 24.4.1893 rozhodli založiť iba 

Muzeálnu slovenskú spoločnosť, ktorá mala mať mu-

zeálne, ale aj vlastivedno-zberateľské poslanie. Andrej 

Kmeť sa postaral o schválenie jej stanov a od 1.8.1895 až 

do svojej smrti ju ako predseda obetavo viedol. Pričinil sa 

aj o vydávanie vedeckého Sborníka a Časopisu muzeál-

nej slovenskej spoločnosti, v ktorých vychádzali aj jeho 

štúdie. Staral sa aj o postavenie budovy Múzea v Martine, 

ktorému venoval takmer všetky svoje zbierky a knižnicu. 

 Andrej Kmeť mal vzácne pochopenie pre ľudo-

výchovu a osvetu a už v mladosti žiadal vedenie Matice 

slovenskej o vytvorenie osobitnej Matice ľudu, ktorá by 

sa výlučne venovala tejto problematike. Napísal viacero 

brožúr venovaných modernizácii poľnohospodárstva 

a boju proti alkoholizmu, ba bol aj zakladateľom viace-

rých ľudových hospodárskych spolkov. 

 Vedecké štúdie a state Andreja Kmeťa vychá-

dzali vo viacerých slovenských a inojazyčných periodi-

kách. Svojou bádateľskou, zberateľskou a publikačnou 

činnosťou si získal veľkú autoritu. Stal sa členom Uhor-

skej prírodovedeckej spoločnosti, Zoologicko-botanic-

kej spoločnosti vo Viedni, Národopisnej spoločnosti 

a Matice českej v Prahe. Celý život bojoval proti odná-

rodňovaniu Slovákov a proti ich násilnej maďarizácii. 

Preto upadol do nemilosti predstaviteľov štátnej správy 



 - 26 -  

 

a cirkvi. Zostal preto farárom v chudobných slovenských 

dedinách, hoci by si bol zaslúžil lepší osud. V pamäti ná-

roda má však svoje trvalé miesto. Pripomínajú nám ho 

nielen jeho zbierky a vedecké diela, ale aj jeho pomníky, 

pamätné tabule, no predovšetkým Múzeum Andreja 

Kmeťa a Slovenské národné múzeum v Martine, ktoré 

uchovávajú živé svedectvo o tejto veľkej osobnosti našich 

národných dejín. ... 

 

139. Králiková, Eva 

Andrej Kmeť (19.11.1941 - 16.2.1908). 

In: Múzeum. – Roč. 36, č. 4 (1991), s. 68- 

69. 

 

 

140. –mr- 

Andrej Kmeť (1841 – 1908) : celonárodné 

oslavy 150. výročia narodenia Andreja 

Kmeťa. 

In: Múzeum. – Roč. 36, č. 4 (1991), s. 67. 

 

 

141. Straka, Vladimír 

Exotické zvieratá zo zbierok Andreja 

Kmeťa. 

In: Múzeum. – Roč. 36, č. 4 (1991), s. 69- 

70. 

 

 

142. Mikuš, Milan 

Priekopník ochrany prírody na Slovensku : 

(k 150. výročiu narodenia Andreja Kme-

ťa). 

In: Katolícke noviny. – Roč. 106, č. 46 

(1991), s. 14. 

 

 

143. Vozárová, Marta 

Seminár Andrej Kmeť – zakladateľ slo-

venského múzejníctva a popredná osob-

nosť prírodovedy na Slovensku. 

In: Múzeum. – Roč. 36, č. 4 (1991), s. 70. 

 

144. Debnár, Ján 

Nezabudnuteľná osobnosť Andreja Kme-

ťa. 

In: Slovenský denník. – Roč. 3, č. 10 

(13.1.1992), s. 4. 

 

145. Petrovský, Karol 

Hold zakladateľovi Slovenského národné-

ho múzea. 

In: Slovák. – Roč. 1, č. 12 (15.1.1992),  

s. 8.  

 

  ... Po celý život zhromažďoval všetko, čo po-

tvrdzuje pôvodnosť Slovákov na ich vlastnom území a vi-

del predovšetkým vo vede a v práci prísľub ich lepšej bu-

dúcnosti zdôrazňujúc:  

„Keďže bohatstvom, vysokým 

umením a politickou mocou ne-

máme výhľady prevýšiť šťast-

nejšie národy, môžeme v pozna-

ní a vedeckom ocenení pokladov 

a vzácností našej domoviny vy-

niknúť, môžeme poučiť svet 

a vynútiť národnej samobytnosti 

našej uznanie, úctu a slávu.“ 
 Svojho veľkého sna – sprístupnenia muzeál-

nych expozícií sa A. Kmeť už nedožil, zomrel niekoľko 

mesiacov predtým (16.2.1908). A aký je jeho živý odkaz 

nám všetkým?  

 „Ak chceme platiť za ná-

rod kultúrny, ak chceme obstáť 

pred súdom civilizácie, musíme 

s napnutím všetkých našich síl 

podať svetu dôkazy konkrétne, 

že nečakáme so založenými ru-

kami, čo nám prinesie náhoda, 

ale ktorí štedrým grošom, ktorí 

skvelým umom, ktorí pilnou ru-

kou, pracujme na povznesení 

nášho národa.“... 
 

146. Barica, Ján 

Slovenský Schliemann : (alebo rozpráva-

nie o objaviteľovi národných pokladov 

Andrejovi Kmeťovi). 

In: Národná obroda. – Roč. 3, č. 47 

(25.2.1992), s. 9.  


 ... Pred prvou svetovou vojnou aj v neskor-

ších rokoch v martinskom Slovenskom národnom mú-

zeu postávalo medzi exponátmi najviac návštevníkov 

okolo kostry mamuta. V turčianskom Sv. Martine za-

čiatkom tohto storočia bola naozaj zvláštnosťou, akou 

sa mohlo vtedy pochváliť máloktoré svetové múzeum. 

Mamuta v to čase nemali napríklad ani v Budapešti, 

ani vo Viedni. 

 Tento historický poklad sa podarilo získať 

predovšetkým zásluhou Andreja Kmeťa. Začiatkom 

roku 1902 sa totiž dopočul, že v Beši, malej obci pri že-

lezničnej čiare Šurany – Levice, naďabili v tehelni na 

kostru mamuta s obrovskými klami. Naskutku presta-

li kopať a čakali, čo o vynáleze povedia vrchnostenské 

úrady. Kmeť dostal správu, že sa o mamuta zaujíma 

múzeum v Budapešti aj štiavnické múzeum. Takým 

vplyvným pánom ťažko konkurovať, pomyslel si a po-

nechal mamuta jeho osudu. 

 

ZÁZRAK Z BEŠE 

 ho už nezaujímal. Raz v októbri 1902 sa však 

vrátil neskoro večer domov z Likavky z kňazskej kongre-

gácie. Domáci ho vítali chýrom, že ho súrne hľadal akýsi 
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chlap vraj, aby dôstojný pán čo najskôr prišli do Nemiec, 

kde našli ozrutné predpotopné zviera s veľkými klami. 

Kmeťovi sa rozbúchalo srdce: horko-ťažko sa dočkal rána 

a ešte na brieždení sa do Nemiec zaviezol. Tam vysvitlo, 

že jeho domáci poprekrúcali odkaz, lebo mamut nie je 

v Nemciach, ale v Beši, a je to ten istý, čo ho našli pri jar-

nom kopaní. To znamená, že vyššie miesta sa o nález ne-

zaujímajú, pomyslel si Kmeť. Beša však bola od Prenčo-

va trochu od ruky, preto radšej napísal list miestnemu ma-

ďarskému farárovi Zelenyákovi a poprosil ho o presné 

správy. 

 Farár ho v liste posmelil, aby prišiel, lebo zatiaľ 

je mamut na pôvodnom mieste. Zároveň sľuboval, že do 

Kmeťovho príchodu nikoho na mamuta neupozorní. 

 Na ceste do Beše v zime a nečase – bolo to už 

začiatkom novembra – sa Kmeťov zdravotný stav zhoršil. 

Mohol však teraz prerušiť prácu, keď už aj za vytúženého 

mamuta zaplatil? A tak Kmeť, vo vysokej horúčke, riadil 

vykopávanie sedemmetrovej obludy s vyše dvojmetrový-

mi klami. Vzácny poklad starostlivo zabalili do debien 

medzi seno a naložili na dva vozy. Ťažko chorý Kmeť sa 

takmer v bezvedomí uložil na debny a vrátil sa do Pren-

čova.  

Vyslúžil si za túto cestu žartov-

nú prezývku najzázračnejšieho 

jazdca na Slovensku, lebo vraj 

nejazdil na koni, ale rovno na 

mamutovi. 
 Nebolo mu však do žartu. Len čo bol ako-tak 

v poriadku, čakala ho ďalšia starosť – preparovať a zložiť 

vzácnu kostru. 

 Český archeológ Lubor Niederle mu dal adre-

su odborníka v preparovaní a zostavovaní paleontologic-

kých kostier, moravského učiteľa Kniesa. Ten na Kmeťo-

vo pozvanie ochotne do Prenčova prišiel a dal sa do robo-

ty. Za doplnkovými kosťami mamuta chodil potom na 

všetky strany. Zašiel aj do Budapešti a pokúšal sa v mú-

zeu kúpiť kostru slona, no napokon sa dohodol s konzer-

vátorom, že rozbitú lebku sformujú sadrou a vpravia do 

nej zachované zuby. Len jeden zub z hornej čeľuste vážil 

osem a pol kila... 

 Chýr o mamutovi sa zakrátko rozšíril po celom 

okolí a na Kmeťovej fare si noví hostia denno-denne po-

dávali kľučky. 

 MAMUTA VYŽENIEM NA 

PAŠU, LEBO MA VYJE ALEBO 

ASPOŇ VYPIJE, napísal 7. mája 1903 žar-tovne 

svojmu priateľovi F. R: Osvaldovi, vydavateľovi 

almanachu Tovarišstvo. Mimo menších návštev dosavád-

nych v nedeľu bolo tu banských radcov, profesorov, 

akademikov a dám obzrieť ho do trinásť osôb! V utorok 

zase osem! Tak ja sa nehrám. Ak to reku takto pôjde, 

tak ja s kostolnými počtami nebudem hotový! Tak končí 

Margita Valehrachová kapitolku Zázrak z Beša v knihe 

Hľadač skrytých pokladov (Mladé letá 1969). ... 

 

147. Debnár, Ján 

Komentár k (ne)doceneniu veľkej osob-

nosti našich dejín. 

In: Literárny týždenník. – Roč. 5, č. 4 

(1992), s. 7. 

 

148. Baranovič, Štefan 

Andrej Kmeť. 

In: Pamiatky a múzeá. – Č. 2 (1992), s. 39. 

 

149. I.O. 

Zborník Slovenského národného múzea – 

Etnografia 32. 

In: Múzeum. – Roč. 37, č. 1 (1992), s. 70. 

 

150. Králiková, Eva 

Štefan Janšák : Andrej Kmeť. 

In: Múzeum. – Roč. 37, č. 1 (1992), s. 67. 

 

151. Jasenák, Ladislav 

Rok Andreja Kmeťa a to, čo mu predchá-

dzalo. 

In: Múzeum. – Roč. 37, č. 1 (1992), s. 56- 

58. 

 

152. Maráky, Peter 

Zborník Slovenského národného múzea – 

Etnografia 32. 

In: Múzeum. – Roč. 37, č. 1 (1992), s. 70. 

 

153. Thurzo, Igor 

Zberateľ a vedec-amatér z Novej Bane. 

In: Technické noviny. – Roč. 40, č. 12 

(1992), s. 2. 

 

154. Debnár, Ján 

Ľudský a duchovný profil Andreja Kmeťa. 

In: Duchovný pastier. – Roč. 73, č. 8 

(1992), s. 365-372. 

 

155. Vozárová, Ľubica 

Pracoval pre národ. 

In: Slovenský národ. – Roč. 3, č. 46 

(1992), s. 7. 

 

156. Schmidtová, Katarína 

Koledy Andreja Kmeťa. 

In: Žiara. – Roč. 33, č. 51-52 (1992), s. 5. 

 

 ... V roku 1863 dostal mladý Andrej, študujúci 

v Ostrihome, zaujímavú úlohu. Počas vakácií (letných 

prázdnin) zozbierať vianočné koledy z prostredia v kto-

rom vyrastal. Vtedy už ako národne uvedomelý študent, 

predseda krúžku „Cirkevno literárna škola Slovenská“, 

zobral si túto úlohu veľmi k srdcu. Zozbieral koledy zo 

širokého okolia Stredného Pohronia. Najmä zo Bzenice, 

Hronského Beňadika, Novej Bane, celej Žarnovickej do-

liny, Hrabičova, Píly. Vracajúc sa z prázdnin, priniesol do 

Ostrihomu slušnú zbieročku – 182 kolied. ...  

 Zbierka je doplnená i mimoriadne vzácnymi od-

pismi starých rukopisných spevníčkov. Tieto si dedinskí 

učitelia – rechtori písali sami. Spevníčky sú dokumentom 

vtedajšej duchovnej kultúry toho-ktorého územia, známe 

ešte zo 17. – 18. storočia. Vďaka Andrejovi Kmeťovi za-

chránil sa obsah mnohých dodnes. 

 V zberateľskej činnosti pokračuje Kmeť i po 

štúdiách. V Senohrade - svojej prvej kaplánskej stanici 
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a Krnišove, dopĺňa zbierku kolied ešte i o tieto oblasti. 

Dnes je jej obsah vyše 280 jednotiek, uložený v archíve 

Slovenského národného múzea v Martine, v pozostalosti 

Andreja Kmeťa. ... 

 

157. Jasenák, Ladislav 

Keď skaly rástli : od mýtov k pravde. 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 4 

(8), č. 2 (1993), s. 16. 

 

 ... „A hľa, múzeum! Sťa umná hlava, ktorá 

nič nevie zabudnúť. Všetky tie staré dobré časy pripo-

menie vám, aby ste nezúfali, ale bude-li vôľa a potreba, 

aby ste šľachetné a zušľachťujúce staré spevy, umenie 

a práce z klina sňali a zas k úžitku svojmu obnovili a ob-

rátili...“ 

Osemdesiatpäť rokov uplynulo od chvíle, keď týmito slo-

vami pozdravil účastníkov valného zhromaždenia Muze-

álnej slovenskej spoločnosti jej predseda Andrej Kmeť. 

A predsa sú aktuálne aj dnes. 

I. 
 Uprostred martinského námestia je honosná bu-

dova. Sídli v nej Divadlo SNP. Málokto však vie, že 

v minulosti na poschodí ukrývala i zbierky múzea. Dom 

dalo postaviť združenie martinských nadšencov. Dnes by 

sme ich nazvali „akciová spoločnosť“. Nazvali ho hrdo 

„národným“. No nie nadlho. Každé takéto pomenovanie 

bolo tŕňom v oku vtedajším mocipánom z druhého konca 

námestia, z domov, ktoré niesli pomenovania „župný 

a mestský“. Z moci úradnej vydali zákaz, takže zostal 

z neho iba „DOM“. Keďže bol vlastníctvom spomínanej 

akciovej  spoločnosti, netrúfli si naň, tak ako kedysi na 

matičnú budovu. S nevôľou iba sledovali, ako sa martin-

skí Slováci v ňom schádzajú. Raz len tak, na kus reči 

a pohár vína, raz zase na divadelné predstavenie miest-

nych ochotníkov. Každoročne, najmä v auguste doň vchá-

dzali ľudia zblízka i zďaleka na porady o národu prospeš-

ných veciach. Na mnohých takýchto stretnutiach mal 

hlavné slovo drobný muž v kňazskej reverende – Andrej 

Kmeť. Bol zďaleka, až z kraja pod Sitnom. Nočnou hodi-

nou chodieval vlakom zo Štiavnice do Dúbravy a potom 

ďalším cez Kremnicu a Štubnianske, dnes Turčianske 

Teplice. Ako predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti 

viedol takmer jej všetky valné zhromaždenia i mnohé 

schôdze výboru. O tom, ako spoločnosť vznikla, aké ciele 

si predsavzala a ako sa jej práca darila, bude reč predo-

všetkým na budúci rok. Sté výročie zakladajúceho valné-

ho zhromaždenia, ktoré pripadne na sobotu 24. apríla 

1993, bude na to vhodnou príležitosťou. 

 V roku 1893 teda nová spoločnosť vtiahla do 

pohostinného „spoluvlastníckeho“ Domu. Jeho majitelia 

však už pri postavení vyhradili na poschodí pár miestností 

pre „museum a bibliothéku“. Tie sa čoskoro začali uteše-

ne zapĺňať. V Národných novinách tých čias sa skoro pra-

videlne, trikrát do týždňa, lebo takú mali vtedy periodi-

citu, na poslednej strane objavovali výzvy na zasielanie 

predmetov pre zveľadenie múzejných a knižničných zbie-

rok. Vzápätí nasledovali aj dlhé zoznamy tých, čo do 

Martina poslali prírodné pozoruhodnosti svojho kraja, sta-

ré knihy a noviny, už dávno neplatné mince a pamiatky 

z rodinných truhlíc. 

II. 
 Od postavenia Domu prešlo desať rokov. Miest-

nosti „musea a bibliothéky“ boli plné, plnučičké na prask-

nutie. Čo robiť? Andrej Sokolík, tajomník MSS, v úvod-

nej reči na 7. valnom zhromaždení skonštatoval: „Veľko-

rozmerné vzrastanie zbierok knižničných a národopis-

ných vážne napomína správu (Domu) i výbor (MSS) 

starať sa o rozšírenie spolkových miestností. Jeden plán 

bol docieliť to postavením poschodia na Dome, druhý 

predĺžením, a prípadne rozšírením dosavádných miest-

ností. Poneváč ale jedno i druhé docieliť by sa dalo len 

veľkým peňažitým nákladom a praktičnosť zamýšľanej  

stavby pri tom všetkom bola by silne pod otázkou, výbor 

uznal za výhodnejšie, cieľavedomé postavenie budovy no-

vej.“ 

 O rok na to, 8. augusta 1901, na ďalšom valnom 

zhromaždení apeloval i Andrej Kmeť.  

 „Hľa, treba nám novej budovy a ak ju nepos-

tavíme čím skorej, prinútená bude správa, namiesto do-

savádnych vyzvaní o hojné príspevky zo všetkých odbo-

rov vypúšťať vyzvania, aby prestali, lebo že, pre Boha, 

nemáme raz kde uložiť predmety a nesystemizovaná 

a neprehľadná hromada načo nám je?!“ 

 Peniaze? Kde ich vziať? Na nich všetko stálo 

a bez nich padalo. 

 Na prenčovskej fare sa v tých časoch svietieva-

lo dlho do noci. Oveľa dlhšie, ako to bývalo i u nadmieru 

usilovného  Kmeťa zvykom. Sediac zhrbený za stolom pí-

sal, žiadal, prosil, presviedčal... Na druhý deň listy 

z miestnej pošty, pod pečiatkou Berencsfalu putovali sve-

tom. Mierili k oltárnym bratom na bohatšie fary, no mno-

hé i ďaleko za more. Väčšinou márne! 

 „Čo ma veľmi skormucuje“, vzdychol si ich 

pisateľ na ďalšom valnom zhromaždení roku 1902, je 

„slabá zaujatosť na podiele a obete pre novú budovu 

muzeálnu. Nám z daňových peňazí ničoho nedajú, teda 

oddaniť musíme samých seba... Čo bude z našich zbie-

rok pri mrzkej skúposti? Iní umierajú bez citu pre národ 

a ako za živa nepamätali naň, tak ani v poručenstvách. 

Státisíce hynú nám takto. Ja žiadal som aspoň osemde-

siatich, čo dajú po 1000 korún, medzitým sme my dvaja, 

kňazi z najchudobnejších fár (on a Fr. Richard Osvald), 

čo dali sme po tisíc korún.  

Dvoje nám je nevyhnutne treba: 

práca a obeť. Práca drobná a o-

beť hojná!“ 

III. 
 Prešli týždne a mesiace. Haliere a korunky, aj 

keď len tenkým prúdom, či skôr iba po kvapkách, začali 

múzejnú kasu napĺňať. 

 Andrej Kmeť dostal v predvečer svojich 64. na-

rodenín pekný dar. Sen sa začal meniť na skutočnosť. 

V zápisnici prezidiálneho zasadnutia MSS z 18. novem-

bra 1905 si mohol prečítať: „predostretý bol plán ná-

dejnej muzeálnej budovy i s príslušným rozpočtom, vypra-

covaný staviteľom p. Samuelom Petrichovichom.  Plán je 

prijateľný, až na foyer a na vonkajšok, ktorých vystrojenie 

by bolo na naše pomery priluxuriózne... Budova by mala 

stáť na záhradnom pozemku, prislúchajúcom spoluvlast-

níkom DOM-u...“ 

 Medzitým boli výboru MSS doručené i ďalšie 

projekty. Z nich ako definitívny vybrali návrh arch. 

Milana Harminca. Začiatkom augusta 1906 dal „láska-

vé“ zvolenie k stavbe i hlavný slúžny v Turčianskom Sv. 

Martine Atilla Ujhelyi. Prácami bola poverená firma 

miestneho staviteľa Jána Hlavaja. Martinskí urbarialisti 
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prispeli bezplatne drevom zo svojich lesov a viacerí gaz-

dovia dali zadarmo konské povozy... 

 Dom pri Dome mohol začať rásť. Andrej Kmeť 

sa konečne dočkal vytúženej penzie a prišiel do „centra“ 

bývať natrvalo. A jeho prvou povinnosťou, už ako Mar-

tinčana, bolo položenie základného kameňa... Oná slávna 

udalosť je spojená s dátumom 8. augusta 1906. Rovnako 

i reč, ktorú pri tom povedal... 

 „Skromnučká bude budova táto, nová výzorom 

zvonka a maličká priestorom, ako skromnučké a malič-

ké sú sily naše. A buď si chudobná a skromná zvonka, 

len buď pevná, vzácna a bohatá obsahom. Buď ona ver-

ným typom duše slovenskej. Skromnej, ale bohato od 

stvoriteľa nadanej. Budova verným obrazom Slovenska, 

našej najužšej otčiny, toho opovrhovaného Tótšágu, 

chudobného úrodou, ale bohatým krásami a pokladmi 

prírodnými. Pracuj a prospievaj duch slovenského člo-

veka bez hluku, ale vytrvale a vynášaj zakliate poklady 

Tatier a zhromažďuj akoby na hromadu tu, v starej 

i novej budove muzeálnej. 

 S velikými základnými obavami, ale i s velikou 

dôverou k Bohu kladieme tento základný kameň hlboko 

do matky zeme, aby na ňom povstala skromná, ale šum-

ná, ako mladucha, nová budova vysoká. Papier, sklo, 

meď a kameň. Papier slabý, sklo, ktoré nezhrdzavie ani 

nezhnije, meď, ktorej takrečeno vzácnejšia je hrdza či 

patina, než sviežosť, kameň, pevnotu zeme i tvrdosť. To-

to všetko buď vzorom i heslom naším. 

 Skúmajte vzrast hôr, že do skaly a brál vniká  

najprv mäkkosť lipy a za ňou len ide tvrdosť buka a du-

ba.  

Jestli mäkkosť slovenská kedysi 

pripravovala humus pre tvrdosť 

cudziu, pripravuj ju, Slovák, už 

raz pre seba a buď duchom tvr-

dý a vytrvalý...“ 
 Do juhozápadného rohu budovy potom uložil 

pamätnú listinu, „osnovanú Svetozárom Hurbanom-Va-

janským, v nádobe sklenej, chránenej medenou skrin-

kou“.  

 Jozef Gašparík-Leštinský zložil pri tejto príle-

žitosti pieseň. 

 Nezabudlo sa ani na pozdrav panovníkovi 

a v ten deň smeroval do Viedne telegram. 

 „Jeho Veličenstvu cisárovi a apoštolskému krá-

ľovi Francovi Jozefovi I. 

 Museálna slovenská spoločnosť v Turčianskom 

Sv. Martine, zakladajúc novú museálnu budovu, vyslovuje 

Vášmu Veličenstvu svoj najvyšší hold. 

  Dané v Turčianskom Sv. Martine 

   8. augusta 1906. 

   Andrej Kmeť, predseda“ 

  

 Stavba potom očividne rástla. Už v deň polože-

nia základného kameňa bola časť základov vymurovaná. 

Oproti pôvodným projektom dal staviteľ Ján Hlavaj 

urobiť pivnice pod celým predným traktom. Postavili tiež 

izbu pri schodoch na povalu, v ktorej bola uložená plas-

tická mapa Slovenska, slovenské zástavy a veci prinesené 

sokolmi z Ameriky. 

 

IV. 
 O rok na to, opäť v auguste, vítal návštevníkov 

budovy hrdý nápis na priečelí: „Slovenské národné mu-

seum – Museálna slovenská spoločnosť“. Pred vchodom 

sa prihovoril obecenstvu Andrej Kmeť.  

 „Vstupujeme do novej budovy, v ktorej vás po 

prvýkrát úprimne vítam. Prajem si od Pána Boha, aby 

som vás ešte len raz, a síce na takto rok vítať mohol. 

Ľud náš hovorí, že „keď skaly 

rástli“. Rástli-nerástli. Ľud pa-

mätá, človek pamätá. Ľudské 

pokolenie pamätá i tú udalosť, 

keď skaly rástli a do nich vraj 

obrovia a Jánošíkovia šľapaje 

vtláčali... A ty, zo zeme vyras-

tená skala, ty, nová budova, oži. 

Vstúp do teba duch oživujúci, 

iskra života, práce, umenia a ve-

dy. Aby si právom nosila nápis 

Muzeálna slovenská spoloč-

nosť. Nie mŕtve múzeum, ale 

pomník živej spoločnosti, ktorej 

na srdce kladiem tento dom 

múz...“ 
 A prišli dni všedné. Staručký, chorobami týraný 

Kmeť, pokiaľ mu to chatrné zdravie dovolilo, prichádzal 

do múzea, aby s detinskou radosťou sledoval ruch okolo. 

Všadeprítomný Andrej Halaša za výdatnej pomoci 

miestnej mládeže organizoval sťahovanie zbierok a kniž-

nice z Domu. Bola to vážna práca, no stávali sa pri tom 

i veci komické. Raz nedopatrením zabudli pred budovou 

vypchatého tigra. Ulica prázdna, na chodníku šelma s roz-

tvorenou tlamou a vycerenými zubami. A tu spoza rohu 

ráznym krokom vykročí akýsi nič netušiaci úradníček, 

ktorého poslali z Pešti čosi vybaviť do Martina! Čo nasle-

dovalo radšej pomlčíme... 

 Dom pri Dome sa zaplnil zbierkami a po čase 

i zvedavými návštevníkmi. Človek mieni, Pán Boh mení! 

Andrej Kmeť sa otvorenia múzea už nedožil. V mrazivé 

nedeľné ráno 16. februára 1908 naposledy vydýchol vo 

svojom martinskom byte. O dva dni ho pochovali v strede 

cintorína, ktorý dnes „Národným“ volajú. 

 Človek mieni, vrchnosť mení! Národný dom 

musel  byť len DOM-om a nápis „Slovenské národné mu-

seum“, museli na dome vedľa zmeniť na MUSEUM. 

 Roku 1939, keď už tento nezmyselný príkaz 

dávno neplatil, k obnovenému pôvodnému nápisu mienili 

pripojiť slovko KMETIANUM. Mali v ňom sústrediť 

zbierky získané Andrejom Kmeťom a darované tomu, ko-

mu boli od samého začiatku určené – národu!... 
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158. Rusňák, Jozef 

Spomienka na rodáka : pred 85. rokmi 

zomrel Andrej Kmeť. 

In: Žiara. –  Roč. 34, č. 8 (1993), s. 3. 


 ... Pred 85 rokmi dotĺklo srdce botanika, archeo-

lóga, etnografa a horlivého organizátora vedeckého a kul-

túrneho života na Slovensku A. Kmeťa, ktorý posledné 

roky svojho života prežil v Martine. Smrť prišla v nedeľ-

né ráno po vleklej chorobe, ktorej A. Kmeť odolával nie-

koľko rokov s jemu príznačnou trpezlivosťou. Nezarmú-

tila len jeho najbližších a priateľov, ale stovky ľudí, ktorí 

v ňom videli svoj vzor. V trúchlivom smútočnom ozna-

me, ktorý vydala Správa a výbor Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti, ktorej bol zakladateľom stálo: 

 „S hlbokým žiaľom a srdcom stiesneným ozna-

mujeme obecenstvu slovenskému, že vysokozasúžilý 

predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti, dôstojný 

pán Andrej Kmeť, rímsko-katolícky farár na odpočinku, 

po dlhej chorobe zomrel v 67. roku požehnaného života 

v Turčianskom Sv. Martine dňa 16. februára 1908  

o 8. hodine ráno. Telesné pozostatky zvečnelého uložia 

sa v utorok, dňa 18. februára o 10. hodine predpolud-

ním dľa obradov cirkvi r. – k. do tunajšieho cintorína 

na večný odpočinok. Pokoj prachu jeho!  

Zalkaj Tatro nad rovom novým, 

skrýva v sebe prach jedného 

z najšľachetnejších synov ná-

roda!  

V Turčianskom Sv. Martine, 16. februára 1908. Správa 

a výbor Muzeálnej slovenskej spoločnosti.“ 

 Do Martina prichádzali sústrastné telegramy, 

o smrti A. Kmeťa písali mnohé zahraničné noviny a na 

pohreb prišli ľudia bez rozdielu náboženského či politic-

kého presvedčenia. Jeho hrob spočíval v blízkosti hrobu 

Jána Kalinčiaka. Pavel Mudroň v odoberajúcej sa reči 

o. i. povedal: 

 „... Stratili sme predčasne muža čistého, pra-

covitého, duchom vysokého a znamenitého. Bol chudob-

ný i bohatý, skromný i pyšný, utiahnutý i vyvýšený, zaz-

návaný i oslávený. Chudobný bol, lebo žil celý život 

v biednej fare, ale bohatý, lebo činnosťou a štedrotou 

svojou obohatil národ svoj, stanúc sa tvorcom i mecé-

nom slovanského Múzea, ktoré obsýpal darmi i dielami 

rúk svojich, bol skromný, nešiel za štréberskými cieľmi, 

za hodnosťami, ktoré by si bol zaslúžil jeho mohutný 

duch, ale bol zasa pyšný, že je synom slovenského náro-

da, že je verným jeho synom, posvätivším mu jeho celý 

život. Bol utiahnutý, nevidela ho cirkev, ale vyvýšený, 

lebo videl ho a vyznačil nielen jeho národ, ktorý ho po-

volal na čelo svojho ústavu, ale vyznačil ho i celý vedec-

ký svet Európy. Bol zaznaný v svojom zákutí, ale osláve-

ný, lebo meno jeho neupadne nikdy do zabudnutia.“ ... 

 

159. Magdolenová, Anna 

Andrej Kmeť. 

In:  Práca. – Roč. 48, č. 147 (26.6.1993),  

s. 14. 

 

 

160. Králiková, Eva 

Rozličnosti Andreja Kmeťa. 

In: Pamiatky a múzeá. – Č. 4 (1993),  
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161. Jankovský, Milan 

Zostaňme na vedeckej pôde. 

In: Literárny týždenník. – Roč. 6, č. 41 
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162. Vozárová, Marta 

Vzťah Samuela Kupčoka a Andreja Kme-
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171. Kafka, Richard 

Pozoruhodnosti nášho regiónu (20) : uni-

kátny jav s tajomným keltským nápisom. 

In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-

NY. –  Roč. 12, č. 7 (22.2.2005), s. 10.  

 

 ... Na východnom okraji Štiavnického pohoria, 

neďaleko spojnice ciest medzi Banskou Štiavnicou a Kru-

pinou, sa nachádza zriedkavý prírodný úkaz, ktorému sa 

už niekoľko storočí hovorí Štangarígel alebo v ostatnom 

období aj Krupinské bralá. Táto lokalita, ktorá má roz-

ohu 0,69 hektára, bola v roku 1975 vyhlásená za chránený 

prírodný útvar. O čo vlastne ide? Na lávovom prúde 

vzniklo okolo dvadsať päťuholníkových hranolov z ande-

zitu, 1 – 6 metrov vysokých. Tento prírodný úkaz popísal 

už v 19. storočí, teda pred viac ako sto rokmi, bzenický 

rodák Andrej Kmeť, ktorý ním bol očarený  a veľmi pod-

robne hranoly premeriaval.7 

 Určite sa nemôžeme čudovať, že takéto miesto 

sa v minulosti mohlo stať kultovým obetným miestom tu 

žijúcich obyvateľov. Už spomínaný Andrej Kmeť v roku 

1900 opísal nápis, ktorý je na jednom z hranolov. Veľmi 

reálne nápis zhodnotil a zamýšľa sa aj nad tým, že môže 

pochádzať od prírody. Na druhej strane si myslí, že 

„nápis je pripravidelný, aby od prírody pochádzal“. ... 

 

 
7 

                                                 
7
 Foto z vyššie uvedeného článku 

Andrej Kmeť na Internete 

 

172. Tóthová, Viola 

Andrej Kmeť.   

In: Osobnosti.sk [elektronický zdroj]. – 

(7.7.2007). – Spôsob prístupu:  

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zi

votopis&ID=1733&mainkat=1 

 

 ... Najcennejším výsledkom jeho botanickej 

činnosti je unikátny herbár (uložený v SMN v Bratis-

lave), pozoruhodný i zo stredoeurópskeho hľadiska. Je 

výsledkom úsilia vytvoriť čo najkomplexnejšiu zbierku 

ako základ pre ďalší rozvoj slovenskej botaniky. Obsa-

huje 72 tisíc položiek, z toho 39 tisíc vyšších rastlín 

(okolo 6 tisíc ruží) a 33 tisíc nižších rastlín (25 tisíc húb 

slizoviek). Sústredil zbierku semien obsahujúcu 1733 

vzoriek patriacich k 516 rodom. V súvislosti s objavom 

kamenných nástrojov spomína Bohunice. Za tieto vzác-

ne nálezy ďakuje pukanskému učiteľovi Samuelovi Kup-

čokovi a Samuelovi Hrúzovi, učiteľovi z Bohuníc. Nás-

troje sú v zbierkach Slovenského národného múzea 

v Martine. 

 Spolupráca  Samuela Kupčoka a jeho syna 

s Andrejom Kmeťom v oblasti botaniky trvala najmenej 

štrnásť rokov a poznamenala ich odborný rast. Práve pod 

jeho vplyvom sa zamerali na štúdium ruží, neskôr ostru-

žín, vypracovali sa na popredných botanikov, a tak výz-

namnou mierou prispeli k poznaniu kveteny Slovenska, 

najmä však kveteny z okolia Banskej Štiavnice a Pukan-

ca, o ktorom nebolo dovtedy v botanickej literatúre skoro 

žiadnych správ. 

 V Muzeálnej slovenskej spoločnosti s ním udr-

žiaval čulý a veľmi priateľský vzťah Dr. Ján Schwarz, 

ktorý bol podľa zachovanej korešpondencie jeho dlhoroč-

ným právnym poradcom. Pukanskí členovia Muzeálnej 

slovenskej spoločnosti (v roku 1899 ich bolo osem) spo- 

lu s členkami Živeny pravidelne navštevovali Kmeťa 

v Prenčove. Ich spoločnou zásluhou sa v Pukanci a v oko-

litých dedinách rozvinula rozsiahla zberateľská čin-

nosť. 

 

 Zaoberal sa aj geológiou a petrografiou. 

V oblasti geológie, mineralógie, paleontológie spolupra-

coval s profesormi Baníckej a lesníckej akadémie v Ban-

skej Štiavnici, so správcom jej mineralogických zbierok 

J. Hrnčiarom, s maďarským geológom J. Szabóom. Na-

šiel viacero nových druhov (Macrosporum Schcinnitzense 

Bäumler, Humaria Schemniotzensis Rehm, Hydnum 

Prenčovense Bresodala). 

 Ako historik a archeológ dokazoval autochtón-

nosť Slovákov v Uhorsku a ako jeden z prvých u nás robil 

systematické archeologické vykopávky s odbornými opis-

mi nálezov a na Štiavnicku začal so systematickým ar-

cheologickým výskumom. Neskôr sa oblasť jeho výsku-

mu sústredila na celú Hontiansku stolicu. Na strednom 

Slovensku s pomocou spolupracovníkov objavil slovan-

ské urny, nástroje, zbrane, šperky a podobne. V Beši za-

chránil kostru mamuta. 

 Zaujímala ho tiež etnografia a folkloristika. ... 

Človek žijúci na malej fare medzi knihami, herbármi 

a starými pamiatkami urobil pre svoju vlasť azda viac ako 

nejeden iný erudovaný vedec. 

 Turčianske múzeum Andreja Kmeťa v Mar-

tine je zamerané na dejiny Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti a jej dejateľov s dôrazom na osobnosť Andreja 

Kmeťa, dejiny slovenského múzejníctva a dejiny kultúr-

neho centra Slovákov v Martine. Pôsobí v nadregionálnej 

oblasti a v regióne Turca, kde plní funkciu regionálneho 

vlastivedného múzea. Profilácia Múzea A. Kmeťa sa od-

ráža v jeho zbierkovom fonde. Prevažujú zbierky prírodo-

vedného charakteru od čias pôsobenia A. Kmeťa až po 

súčasnosť, rovnako zaujímavé a vzácne sú aj zbierky spo-

ločenskovednej povahy. Medzi najcennejšie patria pa-

miatky na pôsobenie A. Kmeťa, ale napr. aj zbierky Ré-

vajovskej galérie a ďalšie. Múzeum A. Kmeťa sídli v pr-

vej budove Slovenského národného múzea – národnej 

kultúrnej pamiatke, o výstavbu ktorej sa výrazným spôso-

bom pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej 

Kmeť. V súčasnosti spravuje 256 289 kusov zbierkových 

predmetov, z toho 10 612 je z oblasti spoločenských vied 

a 245 677 z oblasti prírodných vied. Medzi najcennejšie 

patria napr. obrazy Révajovskej galérie, zbierka motýľov 

I. Zbíňovského a časť herbáru a zoologických exponátov 

zo zbierky A. Kmeťa. Prevažná časť prírodovedných 
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zbierok pochádza zo sústavne prebiehajúcich prírodo-

vedných výskumov.  

 Expozícia Kmetianum v Turčianskom múzeu 

Andreja Kmeťa. 

Myšlienka vybudovať expozíciu Kmetiana prešla 

v predstavách viacerých generácií slovenských múzejní-

kov rôznymi zmenami. Pri príležitosti 90. výročia od 

sprístupnenia prvých expozícií Slovenského národného 

múzea bola zriadená v jednej z výstavných miestností 

rekonštrukcia pôvodnej expozície s vitrínami a exponátmi 

starých prírodovedných zbierok, ako sú herbárové polož-

ky Andreja Kmeťa, dobový herbár J. Ľ. Holubyho, 

zbierka motýľov Ivana Zbíňovského, unikátne dvojhlavé 

a trojnohé teľa – jeden z najatraktívnejších exponátov 

„starého“ múzea, preparáty exotických živočíchov, frag-

menty prvého nálezu pozostatkov mamuta v Beši a mno-

ho ďalších. Exponáty sú inštalované v napodobeninách 

dobových vitrín na spôsob verejnosti sprístupneného 

depozitu. Takto návštevníci historickej budovy prvého 

SNM majú možnosť prezrieť si najstaršie zbierky býva-

lého „starého“ múzea, ktoré sa vrátili do Martina zo SNM 

-Prírodovedného múzea v Bratislave, kde boli presunuté 

po špecializovaní organizačných zložiek zjednoteného ce-

lonárodného múzea začiatkom 60-tych rokov 20. storočia. 

 

 

Pamätná tabuľa. 

 

 Na dome v Beši, v objekte ktorého boli objave-

né pozostatky kostry mamuta, bola za účasti Matice slo-

venskej v roku 1993 slávnostne odhalená pamätná tabu-

ľa s textom:  

 

„Pri výstavbe  tohto domu bola 

vykopaná kostra mamuta, ktorú 

v roku 1902 zachránil Andrej 

Kmeť pre Slovenské národné 

múzeum v Martine.“ 

 Symbol obce Beša. 

 Významný nález kostry mamuta zohľadnila aj 

heraldická komisia pri tvorbe obecných symbolov obce 

Beša. Stala sa jedinou obcou na Slovensku, ktorá má 

v erbe mamutie kly. ... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Erb obce Beša 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
8

                                                 
8
 Zdroj obrázkov - Internet 
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Andrej Kmeť  Bzenica  

Bzeničania 
 

 - Bzenica je rodiskom Andreja Kmeťa 

 - tu sa narodila aj jeho matka – Alžbeta Kme-

 ťová 

 - nachádza sa tu jeho rodný dom  

 - v Bzenici sú pochovaní jeho rodičia 

 - Jozef Luňáček (1844 – 1911), ktorý získal od-

 borné základy a metódy práce od A. Kmeťa, 
 pôsobil prechodne v Bzenici 

 - v Bzenici sa narodil RNDr. Ladislav Jasenák 

 (1948 – 2000), ktorý sa angažoval v prezentácii 
 a popularizácii diela a osoby svojho slávneho ro- 
 dáka Andreja Kmeťa 

 

BZENIČANIA ANDREJOVI KMEŤOVI 

  

 - na počesť Andreja Kmeťa pomenovali Bzeni-

 čania v r. 1959 svoj nový kultúrny dom jeho 
menom 

 - v r. 1971 osadili pamätnú tabuľu na rodný 

 dom Andreja Kmeťa   

 - v r. 1991 otvorili pamätnú izbu v budove 

 bývalej školy pri rímsko-katolíckom kostole 
 s expozíciou o živote a diele A. Kmeťa 

 - v r. 1993 pribudol v Bzenici pamätník Andre- 

 ja Kmeťa vo forme busty – jeho autor je Fraňo 
 Štefunko 

 - ďalšia pamätná tabuľa sa nachádza na kul-

 túrnom dome 

 -  Bzeničania pri výročiach A. Kmeťa uspora-

dúvajú spomienkové podujatia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bzenica – pamätník A. Kmeťa 
 
9 

 

                                                 
9
 Fotografia prevzatá z Internetu 

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=mesto&ix=bze 

 

Kmeť a Bzenica v tlači
 

173. Jasenák, Ladislav 

Poznala ho celá Európa. 

In: Život. – (1.12.1971). 

 

 ... Malá tekovská dedinka Bzenica dala Slo-

vensku pred sto tridsiatimi rokmi muža, ktorý celý svoj 

život zasvätil národnej osvete a vede. Bol ním Andrej 

Kmeť, ktorého obrovské dielo vzbudzuje aj dnes obdiv 

a úžas. ... Hoci sám prežil väčšinu života na zastrčenej 

prenčovskej fare, jeho dielo poznala celá Európa. Popred-

ní vedci, s ktorými bol v pravidelnom korešpondenčnom 

styku, nazvali jeho menom pätnásť nových rastlinných 

druhov. Ako spomínajú starí Bzeničania, na prevoz jeho 

bohatých zbierok z Prenčova do Martina len-len že stačilo 

šesť plno naložených vozov. Kmeťova obetavosť siaha až 

tak ďaleko, že predal svoju jedinú kravku, aby mohol pre 

zbierky múzea kúpiť preparát nílskeho krokodíla. ... 

 

174. Jasenák, Ladislav 

Andrej Kmeť a náš terajší okres : (K 145. 

výročiu narodenia). 

In: Žiara socializmu. – Roč. 27, č. 49 

(3.12.1986), s. 3. 

 

 ... Svetlo sveta uzrel pred 145. rokmi, 19. no-

vembra 1841 v Bzenici. Bol najmladším z ôsmich detí 

tamojšieho obecného kováča Štefana Kmeťa. Jeho rodný 

dom sa dosiaľ nachádza v strede obce, pri hlavnej ceste 

na Bratislavu. Od roku 1971 je na ňom pamätná tabuľa. 

Vedľa je remeselnícko-roľnícka usadlosť s kováčskou 

vyhňou. Pôvodná vyhňa, kde pracoval Kmeťov otec, stála 

na miestach terajšej cesty, pri križovatke na Vyhne. Práve 

pri výstavbe tejto cesty ju v roku 1910 asanovali. V obec-

nom dome okrem vyhne bola aj jednotriedna škola, kde 

pre mladého Andreja Kmeťa začali školské roky. ... 

 Už ako malý žiačik začal botanizovať na bre-

hoch Hrona svojej rodnej Bzenice. V roku 1863, cez 

prázdniny, obrátil zase pozornosť na národopisné zvlášt-

nosti nášho kraja. Zozbieral 282 vianočných piesní – 
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kolied, ktoré sú pod názvom Prostonárodné slovenské 

piesne uložené v archíve Slovenského národného múzea 

v Martine. Po 115 rokoch sa stali podkladom na zosta-

venie rozhlasového pásma, ba neskôr vyšli pod názvom 

Pastierske Vianoce i na gramoplatniach OPUSu. ... 

 

175. (žs) 

Spomienka na národovca. 

In: Žiara socializmu. – Roč. 27, č. 49 

(3.12.1986), s. 1. 

 

 ... Občania Bzenice a početní hostia si v nedeľu 

30. novembra 1986 na slávnostnej akadémii pripomenuli 

145. výročie narodenia svojho rodáka, významného bota-

nika a národovca Andreja Kmeťa. Organizátorom poduja-

tia bolo Slovenské národné múzeum v Martine, Múzeum 

mincí a medailí v Kremnici, ONV – odbor kultúry v Žiari 

nad Hronom a vedenie obce. Život a dielo Andreja Kme-

ťa priblížili dr. Štefan Baranovič a dr. Ladislav Jase-

nák. ... 

 

176. Košta, Jozef 

Rozuzlenie bzenického tajomstva. 

In: Slovenský denník. – Roč. 1, č. 137 

(25.9.1990), s. 5. 

 

177. Rusňák, Jozef 

Rozťatý gordický uzol : k 150. výročiu  

narodenia A. Kmeťa. 

In: Žiara. – Roč. 31, č. 49 (5.12.1990),  

s. 3. 

 

 ... časť osláv bude prebiehať v jeho rodisku. 

 Už tretí rok pracuje prípravný výbor týchto os-

láv a jeho garantom je SNM a MS v Martine. Posledné 

zasadnutie prípravného výboru bolo v októbri t. r. v Bze-

nici za účasti väčšiny členov. V úvodnej časti po 

príhovore dr. Karola Strelca, riaditeľa SNM v Martine, 

dr. Eva Králiková informovala prítomných o činnosti 

komisie od jej posledného zasadnutia. ... K oslavám A. 

Kmeťa bude vydaná pamätná známka, pečiatka, pripra-

vuje sa gramofónová platňa s piesňami, ktoré A. Kmeť 

zozbieral, bibliografia a rozhlasové pásmo o ňom a jeho 

súčasníkoch (Križko, Trúchly). Čs. televízia pripravuje 

zasa televízny program o jeho živote a diele... 

 

 Snáď najzaujímavejším bodom rokovania prí-

pravného výboru bolo dokazovanie správnosti osadenia 

pamätnej tabule na dome č. 10 v roku 1971. Spor o rodný 

dom A. Kmeťa sa dostal aj na stránky Slovenského den-

níka a jeho vyriešenie pre kvalitné prípravy osláv bolo 

teda nutné. Dr. Jasenák poskytol v tomto prípade nie-

koľko dôkazových materiálov. Medzi nimi to boli najmä 

mapy, ktoré priniesol Ján Žilák zo ŠOBA v Banskej 

Bystrici. Z nich sa dala vyčítať situácia v rokoch 1860 – 

1870 a ktoré vlastne vylučovali existenciu domu č. 9 (so 

šmykňou), ktorý mnohých zvádzal k tomu, že ho považo-

vali za rodný dom A. Kmeťa. Ďalším dôležitým doku-

mentom bola farská kniha (Conscriptio animarum – súpis 

duší) a kresba Karola Dodeka s dátumom 23.11.1888, na 

ktorej je dom č. 10 Dodekom označený za rodný dom. 

K ďalším dôkazom možno priradiť fotografiu z. r. 1913 

od Medveckého, ako aj autobiografiu A. Kmeťa, v ktorej 

píše, že otec robil v obecnej (teda nie svojej) šmykni 

a býval vo vlastnom dome. Ako sa zdá, gordický uzol by 

mal byť v otázke rodného domu Andreja Kmeťa rozťatý, 

čo priznal aj Jozef Košta, autor článkov v Slovenskom 

denníku. Záhadou zostal pôvod šmykne pri dome č. 9, no 

ako konštatovali členovia prípravného výboru, ten nie je 

podstatný. ... 

 

 

178. Nežil sebe. 

In: Žiara. – Roč. 32, č. 19 (1991), s. 3. 

 

 ... Televízia pripravila k 150. výročiu narodenia 

A. Kmeťa zvláštny program. Rovnako Slovenský rozhlas. 

Sľubovaný kultúrny program popredných umelcov Slo-

venska sa v Žiari neuskutoční, ale zahanbiť sa nedajú 

Kmeťovi rodáci. Nacvičili svoj vlastný kultúrny program. 

Oslavy bolo po viacmesačných prípravách ohrozené pre 

nedostatok finančných prostriedkov. Ministerstvo kultúry 

sľubovalo, ale nič nedalo. A tak si funkcionári obce 

Bzenica museli pomôcť sami. Pochopenie našli najmä 

v Závode ZSNP Žiar nad Hronom, ale aj v Preglejke 

Žarnovica, Jednote Žarnovica a u niektorých ďalších uve-

domelých Slovákov, ktorí význam osobnosti Andreja 

Kmeťa pre Slovensko a najmä náš kraj doceňujú. Pro-

jektantom pamätnej izby v Bzenici je Ing. Jozef Krátky 

z Hliníka nad Hronom. ... 

 

179. Kafka, Richard 

Velikán slovenského národa : K 150. vý-

ročiu narodenia A. Kmeťa. 

In: Hutník. –  Roč. 37, č. 20 (1991), s. 6. 


 ... Tohtoročné oslavy 150. výročia Andreja 

Kmeťa obohatili náš okres o dve dôstojné pamätné mies-

ta. Vznikli pamätné izby v Prenčove a Bzenici (každému 

odporúčam ich vidieť) a radujeme sa, v Martine bola ko-

nečne po 73 rokoch od smrti Andreja Kmeťa pomeno-

vaná jeho menom ulica. ... 

 

180. Jasenák, Ladislav 

Pamätná tabuľa je na správnom mieste : 

K sporu o rodný dom Andreja Kmeťa. 

In: Národná obroda. – Roč. 2, č. 195 

(21.8.1991), s. 12. 

 

181. Jasenák, Ladislav 

Alžbeta, matka Andrejova. 

In: Žiara. – Roč. 32, č. 35 (4.9.1991), s. 3. 

 

 ... 13. augusta bolo tomu práve sto rokov, kedy 

vo veku 89 rokov umrela v Bzenici Alžbeta Kmeťová. 

Pri tejto príležitosti je vhodné venovať pozornosť rodin-

nému zázemiu, v ktorom sama vyrastala, a ktoré sa snaži-

la vytvoriť i svojim deťom. Najmladším z nich – v poradí 

ôsmym – bol Andrej KMEŤ. 

 Narodila sa 25. októbra 1802 v Bzenici v rodine 

kupca a mäsiara Ignáca Kabinu a jeho manželky Anny. 

 Ignác Kabina pochádzal z Lovče. Vyučil sa za 

mäsiara. Ako tovariš prevandroval kus Európy ... Po čase 

sa vrátil domov. Árendoval obchod v Novej Lehote pri 

Handlovej. Tam sa i oženil. Za manželku mal dcéru tru-

bínskeho mlynára Karvaša.  

Koncom 18. storočia sa presťahovali do Bzeni-

ce. Tu zostali natrvalo. Ignác Kabina umrel r. 1842, 
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ako bohatý a vážený občan. ... 

 Alžbeta Kabinová sa 25.10.1822 vydala za 

bzenického kováča Štefana Kmeťa. Ten sa okolo r. 1799 

narodil, podobne ako jeho svokor Kabina v Lovči. Kedy 

presne, o tom záznamy matriky z lovčianskej fary mlčia. 

Vieme len, že umrel v Bzenici pred 120. rokmi, 

14.1.1871. Štefan Kmeť bol v Bzenici obecným ková-

čom. ... 

 O Alžbete Kmeťovej vieme toho doteraz málo. 

Syn Andrej ju spomína ako nábožnú, rozumnú a nad-

mieru usilovnú ženu. Keď jej roku 1871 umrel manžel, 

začas sa presťahovala k synovi na krnišovskú faru. Odtiaľ 

je pravdepodobne i jej jediná známa fotografia, na ktorej 

je spolu s ním. ... 

 Alžbeta Kmeťová umrela v Bzenici 13. augus-

ta 1891. Je pochovaná spolu s manželom na miestnom 

cintoríne. Ich hrob už dávno upadol do zabudnutia. Ne-

vedno ani kde sa nachádzal. ... 

 

 
 

Fotografia A. Kmeťa s matkou 
Alžbetou 

10 

                                                 
10

 Fotografia bola uverejnená v týždenníku Žiara. – Roč. 32,  

č. 35 (4.9.1991), s. 3. 

182. Felix, Ján 

Len jeden je ten pravý : Jozef Košta hľadá 

v Bzenici dom, v ktorom sa narodil pred 

150. rokmi ANDREJ KMEŤ. 

In: Smena. – Roč. 44, č. 259 (5.11.1991), 

s. 5. 

 

 ... Potom však prišiel prudký záujem Kmeťovho 

spolurodáka RNDr. Ladislava Jasenáka, jeho iniciatíva 

pri osadzovaní pamätnej tabule v r. 1971 na dome č. 10 

v Bzenici, časopisecky publikované obhajobné články 

tohto činu, ale i brožúrka bibliografického charakteru 

v edícii Medailóny v rámci edičnej činnosti Ústrednej 

správy múzeí a galérií v Bratislave z r. 1986. Doktor Ja-

senák je aj autorom scenára pamätného múzea Andreja 

Kmeťa v Bzenici, ktoré nedávno veruže nie bez preká-

žok a vďaka finančnej pomoci rodákov predsa len otvo-

rili. Nuž jeho záujem o tohto vzácneho človeka našich de-

jín je rozhodne neodškriepiteľný. A predsa nenašiel do-

siaľ spoločnú reč, ako tomu nasvedčujú posledné stret-

nutia, korešpondencia a novinové výmeny názorov s Jo-

zefom Koštom, autorom zatiaľ nevydanej, nevídanej, ne-

zaplatenej a z hľadiska historického výskumu nezaplati-

teľnej, niekoľko rokov trpezlivo pripravovanej kmeťov-

skej genealógie. 

 

KTO TO JE, KOMU TIEŽ O TO IDE A PREČO TO 

NEJDE? 

 Jozef Košta je rodák z Lovče, ktorá leží neďa-

leko Bzenice. Hoci je na dôchodku, denno-denne priam 

s mladíckou náruživosťou stačí sledovať, ako sa vyvíja 

problém, ktorý nastolil on, ale adekvátnej odpovede za-

tiaľ niet, aspoň nie takej, s ktorou by mohol byť spo-

kojný... 

 V „hre“ sú totiž dva domy, oba postupne kme-

ťovské, lenže v akej postupnosti? Ktorý z nich je ten pra-

vý – rodný? Nebolo by to azda až také zaujímavé pre 

„pospolitosť“, keby nešlo o situáciu, keď oba domy sú eš-

te zachované. Priveľa pamiatok po tvorcoch našej národ-

nej hrdosti totiž nekultúrnou manipuláciou zmizlo v pre-

padlisku ľahostajného barbarstva. V Bzenici na dome 

podľa dnešného číslovania 10 je od roku 1971 umiestnená 

pamätná tabuľa. A práve o ňom tvrdí Jozef Košta, že je 

mladší... Pri dome č. 9 resp. pred ním, je zachovaná šmik-

ňa, teda kováčňa. Neďaleko však bola aj druhá a v nej 

pracoval Kmeťov otec, aspoň podľa toho, ako to píše 

v spomienkach bratanec Andreja Kmeťa František Ka-

bina. „Poneváč v obecnej vyhni bola len jedna vlhká, 

a tak nezdravá, nepatrná izba, tak nebohý starý otec kúpil 

od mesta Banskej Štiavnice, ktoré bolo tam čiastočne 

zemepánom, jeden panský dom, a ta osadil svoju dcéru 

s jej mužom, remeslo však provodzoval len vo vyhni 

obecnej pri hradskej...“ A práve to len upútalo pri čítaní 

Medveckého knižky Jozefa Koštu – bývalého archivára 

a skrytého detektíva. Podľa neho musela byť v Bzenici aj 

iná vyhňa, a to bola práve tá, ktorá je dnes pri dome č. 9. 

... 

 

 PREČO TO IŠLO TAK, A NIE INAK? 

 To sme sa neskôr  opýtali aj Jozefa Koštu: „Na 

zasadnutí prípravného výboru osláv v Bzenici 25. 10. 

1990, kde sa mal rozriešiť spor o rodný dom A. Kmeťa, 

sa vzalo do úvahy iba to, čo predložil dr. Jasenák, doka-

zujúc, že sa A. Kmeť narodil v dome č. 10. Predložil štyri 

dôkazy, na ktoré mu všetci členovia prípravného výboru 

„naleteli“. Mala to byť pozemková mapa z r. 1861, kres-

ba rodičovského domu A. Kmeťa z r. 1898, autentická 

nahrávka s už zomrelým J. Hromádkom a súpisy obyva-

teľov. Mapa a kresba nemôžu byť dôkazom pre dom č. 10, 

pretože sú na nej zakreslené obidva sporné domy. Auten-

tickú nahrávku J. Hromádku som odmietol s tým, že si 

svedok protirečí, a tak tu zostávajú ako svedectvo jedine 

súpisy obyvateľov. Lenže ony hovoria úplný opak toho, čo 

tvrdí dr. Jasenák. Podľa nich sa A. Kmeť narodil v dome 

č. 9! Mimochodom, do týchto súpisov ani jeden člen príp-

ravného výboru  nenahliadol. I mne bolo dovolené naz-

rieť len do dvoch riadkov viazanej knihy, ktorá má 362 

strán! Omyl dr. Jasenáka i členov prípravného výboru 

spočíva v tom, že vznik domu č. 9 s kováčskou vyhňou 

kladú do r. 1891, čomu neverí nikto zo starších Bzeni-

čanov. V skutočnosti vznikol prinajmenej o sto rokov 

skôr. Zápisnicou mi „bolo uložené“, aby som dementoval 

informácie, ktoré som poskytol tlači. Spravil som tak 

preto, aby som sa vôbec mohol dostať k ďalším dokumen-

tom, o ktorých som sa až v priebehu rokovania dozvedel, 

že predsa len jestvujú. Len preto som im prisvedčil, že pa-
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mätná tabuľa je na správnom mieste a dementoval som 

svoj článok v Slovenskom denníku, avšak po galileovsky: 

A predsa sa krúti! V závere som totiž uviedol: Spor o rod-

ný dom je teda vyriešený, ale spor o vznik rodinnej vyhne 

Kmeťovcov nie. Nazdávam sa, že práve v tejto vyhni tlie 

celý bzenický problém.“ 

 

AKO BY TO PREDSA LEN MALO ÍSŤ 

 sme uvažovali aj na obecnom úrade v Bzenici. 

Nebolo by totiž najlepšie rešpektovať autenticitu obi-

dvoch domov, a tým preklenúť spor porozumením? „To 

bys sme boli najradšej, ale na to samotná obec, žiaľ, fi-

nancií nemá,“ povedal nám starosta Július Vanko. 

 Nuž my nemôžeme tvrdiť, že by v Bzenici ne-

bol záujem o dôstojné uctenie si Kmeťovej pamiatky, ne-

môžeme povedať, že by sa tam správali macošsky, lenže 

problém sa dostáva, tak povediac do delikátnej vedeckej 

polohy. Práve sa blížil termín bratislavského seminára 

o Andrejovi Kmeťovi, preto sme zašli do Turčianskeho 

múzea Andreja Kmeťa, kde  v súčasnosti pracuje RNDr. 

Ladislav Jasenák. „Mne nejde  o nejakú márnomyseľ-

nosť, že som bol pri tom, keď sa v Bzenici inštalovala ta-

buľa, ale pán Košta dosiaľ nepredložil nové materiály, 

o ktorých mi písal v apríli. Mohol osobne vystúpiť aj na 

vedeckej konferencii v Žiari nad Hronom, takže nemáme 

dôvody svoj názor meniť. Ja som pánovi Koštovi napísal, 

že budem prvý, čo mu bude gratulovať, ak sa mu to poda-

rí...“ S dr. Jasenákom sme hovorili o všeličom. O ďalšom 

plánovanom výskume diela Andreja Kmeťa, ale aj o prí-

činách, pre ktoré sa  jeho jubileum nedostalo (zatiaľ) do 

kalendára UNESCO, i keď Antonín Dvořák, rovnako 

„stopäťdesiatročný“, v tom kalendári je. Hovorili sme aj 

o peniazoch, ktoré do poslednej chvíle neboli pre prírodo-

vedcov, resp. na autobus, ktorý by ich zaviezol na Sitno. 

Takže toho roku vlastne prvý raz jeho „velebu“ nevideli. 

Zhodli sme sa, že bude  dobre, aby Jozef Košta vystúpil 

na spomínanom seminári. Stalo sa. Ale s pramalým záuj-

mom prítomných, čo prekvapilo i nás. Nik totiž v ten deň 

na vystúpenie Jozefa Koštu nereagoval. Preto končíme 

tento príbeh, ktorého rozuzlenie očakávame od kompe-

tentných, keďže nám posledné slovo neprislúcha, citátom 

z vystúpenia Jozefa Koštu na spomínanom seminári. Pre-

dovšetkým si však myslíme, že tento nezvyčajný názoro-

vý duel by sa mal vrátiť zo stránok novín na odbornú ve-

deckú pôdu, aby totiž z bzenickej vyhne nevzbĺkol pla-

meň úplne zbytočných osočovaní. K tomu smeruje aj úsi-

lie starostu obce Bzenica Júliusa Vanku o zachovanie ce-

lého areálu obidvoch sporných domov. Lenže podpora 

slovom tu nestačí... 

 „Podľa knihy Conscriptio animarum boli po-

čiatkom 19. storočia v príslušnej lokalite dva domy, obec-

ný a panský. V roku 1801 – 1822 býval v panskom dome 

ako kováč Matej Kmeť, starý otec Andreja Kmeťa. 

V roku 1822 sa ženil otec Andreja Kmeťa Štefan a s po-

mocou svojho svokra mäsiara Ignáca Kabinu kúpil od 

mesta Banskej Štiavnice práve ten dom, v ktorom Kme-

ťovci bývali aj predtým ako kováči. V rokoch 1803 – 

1832 bývali v obecnom dome ako kováči najprv Pavol 

Homola, potom Jozef Škrabal a nakoniec Michal Mi-

nich a súčasne v tom istom čase v susednom panskom 

a neskoršie vo svojom vlastnom dome bývali Kmeťovci 

tiež ako kováči. Táto zreteľne vyznačená kováčska profe-

sia obyvateľov obidvoch domov počas 29 rokov je bez-

pečným dôkazom, že v obidvoch domoch boli aj kováč-

ske vyhne. Vyhňa obecná, vyhňa panská a neskoršie kme-

ťovská stojí na pôvodnom mieste dodnes ako dom č. 9. 

V roku 1832 sa oženil brat otca A. Kmeťa Ján, ktorý 

využil prázdny priestor za kováčskym domom brata Šte-

fana a s jeho pomocou postavil tam v roku 1833 sedliacky 

dom, z ktorého postupne vznikal terajší dom č. 10.“ 

 

JOZEF KOŠTA: Pravda o rodnom dome Andreja Kmeťa 

– úryvok ... 

 

183. Jasenák, Ladislav 

Žil národu, bohu a vede. 

In: Žiara. – Roč. 32, č. 47 (27.11.1991),  

s. 1 a 6. 

 

 ... Každých päť rokov sa Bzeničania schádzajú 

na slávnostnej akadémii, aby si pripomenuli jubileum 

narodenia svojho veľkého rodáka Andreja Kmeťa. ... 

 

 Ani nevľúdne jesenné počasie neodradilo stov-

ky Bzeničanov, rodákov i vzácnych hostí zúčastniť sa na 

pontifikálnej sv. omši, ktorú celebroval mons. Rudolf 

Baláž. Výnimočnosť tejto chvíle podmienila nielen prí-

tomnosť Otca biskupa a priamy prenos vo vysielaní Slo-

venského rozhlasu, ale aj posvätenie základného kame-

ňa sochy, ktorú chcú vďační rodáci odhaliť A. Kmeťovi 

o dva roky, k 100. výročiu založenia Muzeálnej sloven-

skej spoločnosti ... Bližšie o týchto zámeroch oboznámil 

veriacich tajomník Matice slovenskej dr. Štefan Hana-

kovič a starosta obce Július Vanko. 

 Dopoludňajšia časť programu nedele 17. no-

vembra pokračovala zhromaždením pred rodným domom 

A. Kmeťa ... 

 V kultúrnom dome, nesúcom meno Andreja 

Kmeťa už od svojho postavenia r. 1959, pokračovala 

popoludňajšia časť spomienkového podujatia. Po mimo-

riadne fundovanej a zaujímavej prednáške dr. Jána Deb-

nára, ktorý patril k nadšeným propagátorom Kmeťovho 

života a diela už pred štvrťstoročím, nasledoval pestrý 

sled scénického programu. Hontianske piesne pospája-

né vtipnými spomienkami na A. Kmeťa, tak ako si ich 

zachoval ľud v pamäti, prezentovali členky folklórnej 

skupiny z Prenčova. Bzeničania prispeli novonaštudova-

ným pásmom o histórii a folklórnych tradíciách rodnej 

obce i literárno-dramatickým pásmom „Ne totus mo-

riar“ (Aby som neumrel celý), ktoré je kompozíciou úryv-

kov z Kmeťovej korešpondencie i diel jeho životopiscov . 

... 

 

184. Košta, Jozef 

Len jeden je dom rodný. 

In: Literárny týždenník. – Roč. 5, č. 4 

(1992), s. 7. 

 

185. (ák) 

Navštívili by, ale... 

In: Smer. – Roč. 3, č. 196 (24.8.1993),  

s. 16. 

 

 ... Takmer  po dvoch rokoch od otvorenia expo-

zície o živote a diele Andreja Kmeťa v Bzenici, ktorá je 

jeho rodiskom, objavil sa pri ceste pútač, ktorý pozýva na 

jej návštevu. Kde sa táto zaujímavá expozícia nachádza, 

to si návštevník Bzenice musí vypátrať sám, lebo pútač to 

ani len nenaznačuje. Je to paradox, lebo expozícia je  



 - 37 -  

 

umiestnená v škole, ktorá je od pútača len niekoľko met-

rov. Na jej priečelí síce nájdeme čosi, čo tu zostalo od os-

láv 150. výročia narodenia A. Kmeťa. Ako sa k expozícii 

dostaneme, kedy je prístupná návštevníkom, prípadne kde 

získame informácie, alebo kde nájdeme sprievodcu tejto 

expozície, o tom na vchodových dverách či priečelí nie je 

ani bodka. ... 

 

186. Mucha, František 

Amatér usvedčil profesionála : spor o rod-

ný dom Andreja Kmeťa. 

In: Extra Slovensko. – Roč. 2, č. 31 

(1993), s. 6. 

 

 

187. Košta, Jozef 

Podvádzanie v spore o rodný dom Andreja 

Kmeťa. 

In: Literárny týždenník. – Roč. 6, č. 37 

(1993), s. 13. 

 

188. Jasenák, Ladislav 

Prečo? : alebo Spor o rodný dom A. Kme-

ťa pokračuje. 

In: Literárny týždenník. – Roč. 6, č. 41 

(1993), s. 13. 

 

189. Schmidtová, Katarína 

Naša úcta Andrejovi Kmeťovi. 

In: Žiara. – Roč. 34, č. 42 (19.10.1993),  

s. 4. 

 

 ... V Kmeťovej rodnej obci je zriadená pamät-

ná izba, kde je zachytený v chronologickom slede jeho 

život a dielo. Izba bola otvorená pri 150. výročí jeho na-

odenia. 

 Tohto roku sa obec rozhodla venovať pamiatke 

Andreja Kmeťa bronzovú bustu. Finančné prostriedky ob-

ce sú však (ako všade) pomerne obmedzené, preto sa ob-

rátila so žiadosťou o príspevok na Ministerstvo kultúry 

SR, fond Pro Slovakia. Žiaľ, finančná podpora nebola od-

súhlasená. Po opakovanej žiadosti prišlo opäť odmietnu-

tie. Žeby osobnosť Kmeťa nebola dosť veľká a jeho sku-

točne všestranná práca pre národ nedostačujúca? 

 Bzeničania sa však myšlienky nevzdali. So svo-

jou žiadosťou sa obrátili na predstavenstvo Matice slo-

venskej a Muzeálnu slovenskú spoločnosť v Martine. Obe 

ustanovizne prispeli na realizáciu busty. ... 

 21. novembra 1993, na hodovú nedeľu, uctia si 

teda Bzeničania pamiatku svojho rodáka slávnostným ot-

vorením bronzovej busty. Bude pamätníkom i ozdobou 

v parčíku pred kostolom vedľa školy. Autorom diela je 

národný umelec Fraňo Štefunko. ... 

 

190. Mišák, Peter 

Bzenica rodákovi. 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 4 

(8), č. 51-52 (1993), s.10. 

 

 

 
 

Dom č.10 s pamätnou tabuľou, ktorá nie je 

viditeľná – je umiestnená na priečelí 
 

11 

                                                 
11 Foto z denníka Smena. – Roč. 44, č. 259 (5.11.1991), s. 5. – jej 
autor – Miro Čevela. 

191. Košta, Jozef 

Kto klame v spore o rodný dom Andreja 

Kmeťa. 

In: Republika. – Roč. 2, č. 18 (24.1.1994), 

s. 8. 

 

192. Kafka, Richard 

Žiarska kotlina – kotlina, v ktorej žijeme : 

III. časť – Bzenica – rodná obec Andreja 

Kmeťa. 

In: Hutník. – Roč. 48, č. 30 (10.8.2001),  

s. 5. 

 

 ... V Bzenici je v budove bývalej školy pri rím-

sko-katolíckom kostole sprístupnená pamätná izba, do 

ktorej je možný prístup prakticky celý týždeň, treba len 

zazvoniť – pracovník, ktorý izbou sprevádza, tam býva. 

Ďalej sa tu nachádza aj pamätník vo forme busty na 

pilóte. Ďalšia pamätná tabuľa sa nachádza na kultúrnom 

dome. 

 V obci je zachovaný aj rodný dom A. Kmeťa 

a nachádza sa na ulici, do ktorej sa odbočuje doprava za 

Potravinami pri ceste zo Žiaru nad Hronom. Dom má čís-

lo 10 a je označený pamätnou tabuľou. Dom sa dá poz-

rieť len zvonku. ... 

 

193. Kalendárium osláv 165. výročia narode-

nia A. Kmeťa v roku 2006. 

In: HALÓ Vyhne. – Roč. 13, č. 8 

(1.8.2006), s. 11. 

 

194. Bartóková, Alena 

Sto šesťdesiate piate výročie narodenia 

Andreja Kmeťa. 

In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-

NY. – Roč. 13, č. 40 (10.10.2006), s. 9. 



 ... Bzeničania si výročie narodenia tohto vzác-

neho rodáka pripomenuli turistickou akciou už 15. júla t. 

r., kedy sa v hojnom počte zúčastnili výstupu na Sitno po 

Chodníku Andreja Kmeťa. V septembri zas navštívili 

Múzeum Andreja Kmeťa v Martine a zároveň sa pokloni-

li pri jeho hrobe v Národnom cintoríne. ... 
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 Posledným podujatím na počesť jubilejného vý-

ročia narodenia Andreja Kmeťa bude svätá omša v kos-

tole sv. Alžbety v Bzenici a slávnostná akadémia, ktoré sa 

uskutočnia 11. novembra... 

 


Úryvky z kníh


 ... NARODENIE A ŠTÚDIUM ANDREJA 

          KMEŤA 

  

 Kmeťov otec bol v Bzenici kováčom. Kováčske 

povolanie bolo v minulosti váženým a dôležitým remes-

lom, lebo dedinský ľud pri svojej každodennej práci ke-

dysi potreboval práve najviac kováčov a kolárov, a najmä 

v Bzenici, ktorej obyvateľstvo sa okrem roľníctva zaobe-

ralo aj povozníctvom a drevorubačstvom. Kováč bol pot-

rebný každý deň, preto bol i váženým občanom. Kmeťov 

otec Štefan Kmeť okrem kováčstva mal i kúsok poľa, 

zaoberal sa i riešením mnohých sporných otázok na Bze-

nici, často bol pozývaný za starejšieho na svadby a rád 

čítal knihy. Kmeťov otec mal osem detí a posledný syn 

Andrej sa narodil 19. novembra 1841. Andrej Kmeť už 

ako štvorročný pásaval kravy, pomáhal otcovi v kováč-

skej dielni a pri poľných prácach. V zimných mesiacoch 

bola to väčšinou práca v otcovej vyhni, kde ťahal mechy, 

roznášal po zákazníkoch lemeše, čeriesla, alebo ich pri-

nášal na naostrenie. V šiestich rokoch začal chodiť do 

školy v Bzenici, ale o rok pokračoval v Žarnovickej Hu-

te... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 9. 

 

 

 ... Na budove Kultúrneho domu Andreja 

Kmeťa v Bzenici odhalili v roku 1959 bustu, dielo akad. 

sochára Jozefa Pospíšila a pamätnú tabuľu s textom: 

 

 

 

 

 

„Andrej Kmeť, 19.XI.1841 – 

16.II.1908. Obec Bzenica pa-

miatke svojho veľkého rodáka, 

zakladateľa Muzeálnej sloven-

skej spoločnosti a Slovenského 

národného múzea v Martine.“ 
JASENÁK, Ladislav. 1987. Andrej Kmeť. Bratislava : 

Ústredná správa múzeí a galéií, 1987, s. 122. 

 

 

 ... Na rodnom dome v Bzenici je pamätná 

tabuľa s textom: 

 

„Poznávajme kraje naše – poz-

náme tým sami seba. A. K.  

V tomto dome sa narodil Andrej 

Kmeť, 19. XI.1841 – 16.II.1908, 

zakladateľ Muzeálnej sloven-

skej spoločnosti a Národného 

múzea v Martine, významný 

botanik a archeológ. Jeho nehy-

núcej pamiatke venujú rodáci. 

19.XI.1971“. 
JASENÁK, Ladislav. 1987. Andrej Kmeť. Bratislava : 

Ústredná správa múzeí a galérií, 1987, s. 123. 

 

 

Úryvky z článkov
 

 ... Na cestě do Prenčova jsem se  setkala s mla-

dým pracovníkem Tekovského muzea v Levicích, dr. La-

dislavem Jasenákem, který podobně jako Kmeť, je rodá-

kem z Bzenice a má k Andrejovi Kmeťovi nezměrný ob- 

div. Když mi vyprávěl o podrobnostech z Kmeťova živo-

ta, které nedávno publikoval, znova jsem si uvědomila 

nesmírnou práci, kterou Kmeť vykonal pro povznesení 

utiskovaného slovenského národa. ... 

MARKOVÁ, Zora. 1973. V působišti Andreje Kmeťa.  

In Lidová demokracie, 1973. 





 ... Devätnásteho novembra 1991 sme si pripo-

menuli 150. výročie narodenia jedného z čelných predsta-

viteľov slovenského národného, vedeckého a cirkevného 

života, Andreja Kmeťa. ... 

... S uspokojením možno konštatovať, že sa podarilo spla-

tiť aspoň časť dlhu, ktorý voči A. Kmeťovi stále pociťu-

jeme a otvorenie dvoch nových pamätných izieb (Bze-

nica, Prenčov) v jubilejnom roku tento fakt potvrdzuje. ...  

PETROVSKÝ, Karol. 1992. Hold zakladateľovi 

Slovenského národného múzea. In Slovák, 1992, roč. 1,  

č. 12 , s. 8. 

 

 
 
12

                                                 
12

 Foto z pohľadnice Bzenica © COPYRIGHT 2002 – FOTO & 

DESIGN: Polygrafia Gutenberg, Kapitulská 8, B. Bystrica. 
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Andrej Kmeť  Žarnovica  

Žarnovičania 


 - Andrej Kmeť navštevoval v rokoch 1849-51 ľu-    

dovú školu v Žarnovickej Hute – tu dostal dobré základy 
od učiteľa Šulca 
 

ŽARNOVIČANIA ANDREJOVI  KMEŤOVI 

 - Žarnovičania na počesť Andreja Kmeťa pome-

novali jednu školu - 1. júla 1992 zriadil v Žarnovici Bis-
kupský úrad v Banskej Bystrici cirkevnú školu s úradným 
názvom Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici  
 

 

Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici 
13 

                                                 
13

 Foto prevzaté z Internetu 

http://www.google.sk/search?q=Z%C3%A1kladn%C3%A1+%C

5%A1kola+Andreja+Kme%C5%A5a+v+%C5%BDarnovici&oe

=utf-8&rls=org.mozilla:sk:official&client=firefox-

a&um=1&ie=UTF-
8&hl=sk&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1280&bi

h=892&sei=u47TTvuYGorR4QShv9zHAg 

Kmeť a Žarnovica v tlači
 

195. Lattová, M. 

Škola Andreja Kmeťa : budú vyučovať 

dva cudzie jazyky. 

In: Žiara. – Roč. 33, č. 28 (1992), s. 2. 

 

 ... Dňom 1. júla 1992 zriaďuje Biskupský úrad 

v Banskej Bystrici cirkevnú školu s úradným názvom Zá-

kladná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici. Umiestnená 

je na ulici Andreja Sládkoviča. Ministerstvo školstva, 

mládeže a športu SR zaradilo túto školu do siete škôl 

prípisom zo dňa 14. mája 1992. Jej vedením bol poverený 

prom. ped. Peter Jakúbek, jeho zástupcom bude Ing. 

Alojz Debnár. ... 

 

196. Gregoríková, Emília 

Chýba nám pochopenie. 

In: My Žiara. – Roč. 44, č. 35 (2.9.1997), 

s. 4. 

 

 ... „Teší ma, že naša škola sa ako jedna z pät-

nástich škôl Slovenska a jediná ako cirkevná dostala do 

experimentálneho overovania programu prevzatého 

z USA „Škola dokorán“. Je to veľká šanca pripraviť deti 

veľmi dobre po stránke vedomostnej i výchovnej,“ kon-

štatuje pán riaditeľ (RNDr. Jozef Žigo). ... 

 

 

197. Majerská, Anna 

Spomienka na Andreja Kmeťa – 160. vý-

ročie narodenia. 

In: My Žiara. – Roč. 8, č. 49 (4.12.2001), 

s. 6. 

 

 ... Dňa 19. novembra 1841 sa narodil v Bzenici 

Andrej Kmeť ... Dokonale poznal regióny Hontu a Teko-

va. Keďže aj Cirkevná základná škola v Žarnovici patrí 

do tohto regiónu a Andrej Kmeť mal blízky vzťah k Žar-

novici a Žarnovickej Hute, rozhodli sa zakladatelia a zria-

ďovateľ Biskupský úrad v Banskej Bystrici v roku 1992 

pomenovať novú cirkevnú školu po tomto významnom 

kňazovi. 

 Naša Základná škola Andreja Kmeťa pri prí-

ležitosti 160. výročia jeho narodenia uskutočnila dôstojné 

oslavy, ktoré sa začali 19. novembra 2001 slávnostnou 

svätou omšou, celebrovanou Mons. Tomášom Galisom, 

pomocným biskupom Banskobystrickej diecézy. 

 Po sv. omši bola slávnostná akadémia, zamera-

ná na činnosti A. Kmeťa v oblasti zvykoslovia, bádania, 

archeológie. Program pripravili pedagógovia a žiaci ZŠ 

Andreja Kmeťa. Slávnosti sa zúčastnili významní hos-

tia. Mons. Tomáš Galis, Mons. Peter Mišík, dekan z No-

vej Bane, riaditeľka Diecézneho školského úradu v Ban-

skej Bystrici Mgr. Jana Brázdilová, Dr. Eva Králiková, 

tajomníčka Slovenskej muzeálnej spoločnosti z Martina, 

Dr. Blažová zo Spolku sv. Vojtecha v Trnave, primátor 

mesta Žarnovica PhDr. Dušan Gréger, riaditelia cirkev-

ných škôl zo Žiaru nad Hronom a Novej Bane, starosta 

rodnej obce A. Kmeťa – Bzenice – J. Vanko s rodákmi, 

hostia z oblasti školstva a kultúry a prirodzene duchovní 

otcovia, pedagógovia a žiaci ZŠ A. Kmeťa. 

 A. Kmeťovi a náboženským aktivitám bol ve-

novaný aj nasledujúci deň. V našej škole sa konalo kraj-

ské kolo IX. ročníka v recitačnej súťaži „... a Slovo bolo 

u Boha“. Zúčastnilo sa jej deväť základných škôl, štyri 

gymnáziá a dokonca aj dospelí prednášatelia. Odborná 

porota najlepších interpretov odporučila na celoslovenské 

kolo prednesu do Žiliny. 

 Dobrá vec sa podarila, každý mal možnosť zoz-

námiť sa s človekom, ktorý preslávil nielen svoj región, 

ale celé Slovensko a zostala po ňom trvalá pamiatka: Slo-

venské národné múzeum v Martine a nesmierna láska 

k Bohu a blížnemu, hlavne tomu ubiedenému. ... 

 

198. Gregorová, M 

Spomienka na Andreja Kmeťa. 

In: Žarnovický mesačník. – Roč. 13, č. 12 

(2006), s. 5. 

 

 ... Jubileum narodenia Andreja Kmeťa, ktorého 

meno nesie naša škola, sme si pripomenuli premietnutím 

filmu o jeho živote a práci. Nechýbal ani vedomostný 

kvíz „Čo vieš o Andrejovi Kmeťovi?“ ... 
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Kmeť a Žarnovica na Internete
 

199. Základná škola Andreja Kmeťa Žarnovica 

: história školy. – Záznam urobený 

7.7.2007. 

In: Základná škola Andreja Kmeťa 

[elektronický zdroj]. – Spôsob prístupu:  

http://www.zaakzc.edu.sk/historia.htm 

 ... Andrej Kmeť je rodák zo susednej Bzenice, 

no základné vzdelanie získal okrem Bzenice aj v Žarno-

vickej Hute, ktorá mala v čase jeho detstva významné 

hospodárske postavenie a ktorá je teraz súčasťou Žarno-

vice. 

 Život veľkého národovca bol vyplnený bohatou 

a náročnou odbornou vedeckou činnosťou v botanike, ar-

cheológii, národopise i v histórii širokého okolia. Sloven-

ská historiografia zaraďuje Andreja Kmeťa medzi pop-

redné osobnosti vedy a pokroku. Bol súčasne katolíckym 

kňazom, takže cirkevná škola v zastúpení jej priekopní-

kov sa rozhodla byť nositeľom práve jeho mena. ... 

 

 

Úryvky z kníh
 

 

 ... V šiestich rokoch začal chodiť do školy 

v Bzenici, ale o rok pokračoval v Žarnovickej Hute, kde 

v tom čase pôsobil dobrý učiteľ Šulc. Od neho dostal 

Kmeť dobrý základ a s radosťou si  takto na tieto roky 

spomína: „ V siedmom roku ma dali rodičia do Žarno-

vickej Huty, kde pôsobil na ten čas dobrý učiteľ, u kto-

rého som býval za dva roky a jemu ďakujem za dosť 

ľahký  pokrok v tretej triede normálnej na gymnáziume 

v Štiavnici, lebo vo všetkom obdržal som dobrý zák-

lad.“... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 9-10.  

 

 

 

 

 

Úryvky z článkov
 

 ... Časť z nich (študentských čias) potom prežil 

v neďalekej Žarnovickej Hute. Ako bolo v minulosti zvy-

kom, starší brat Ján pokračoval v otcovom remesle a keď-

že ďalší brat Jozef umrel v mladom veku, dali rodičia An-

dreja na štúdiá. ... 

JASENÁK, Ladislav. 1986. Andrej Kmeť a náš terajší 

okres : k 145. výročiu narodenia. In Žiara socializmu, 

1986, roč. 27, č. 49, s. 3. 

 

 
 

Žarnovická Huta – v r. 1849-1851   

A. Kmeť v obci navštevoval ľudovú školu 
14 

                                                 
14

 Fotografia z internetu 

http://www.google.sk/search?q=%C5%BEarnovick%C3%A1+h

uta&oe=utf-8&rls=org.mozilla:sk:official&client=firefox-
a&um=1&hl=sk&biw=1280&bih=892&ie=UTF-

8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi 

 
 

 

Celty a pálstavy nasadené -  

Kresby z Kmeťovej knihy Sitno a jeho 
okolie 

15 

 

 

                                                 
15

 Kresby boli uverejnené v Národnej obrode 25.2.1992 

Barica, Ján. 1992. Slovenský Schliemann : alebo rozprávanie 
o objaviteľovi národných pokladov Andrejovi Kmeťovi. 

In Národná obroda, 1992, roč. 3, č. 47, s. 9. 

http://www.zaakzc.edu.sk/historia.htm
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Andrej Kmeť  Banská 

Štiavnica  Štiavničania 





 - Andrej Kmeť navštevoval v rokoch 1851 – 52 

 ľudovú školu v Banskej Štiavnici a v rokoch 1852 
 – 1859 pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Ban- 
 skej Štiavnici 

 - spolupracoval s mnohými osobnosťami z Ban-

 skej Štiavnice -  boli to jeho pomocníci, ktorí cho-
 dili vedno s ním na botanické či archeologické 
 cesty, kreslili plány, mapky a fotografovali javy
 v teréne - patrili k nim výtvarníci – mladý Jaro- 
 slav Augusta, s ktorým sa spoznal na  jeseň ro-
 ku 1900, fotograf Aloiz Baker  so  svojou
 manželkou, učiteľ kreslenia Ján Szitvay 

 - najužšie kontakty mal s domácimi geológmi,  

 ktorí pôsobili v Banskej Štiavnici – Benjamínom   
 Winklerom, dr. Hugom Beckhom  a Štefa-
 nom Vitálišom, profesormi  geologických disci-
 plín na Baníckej akadémii a Ľudovítom Cse-
 hom, banským geológom banského riaditeľ-
 stva v Banskej Štiavnici 

 - ďalší spolupracovník Andreja Kmeťa bol Kriš-

 tof Kučera, piarista z Banskej Štiavnice 

 - vo vedeckom styku bol A. Kmeť aj s botanikmi 

 – stredoškolským profesorom z Banskej Štiavnice 
 – Adolfom Csereyom a profesorom Jánom 
 Tuzsonom z Banskej Štiavnice 

 - Jozef Hrnčár  - laborant na Baníckej a lesníc-

 kej akadémii bol ďalším Štiavničanom, s ktorým 
 Kmeť často robil geologické výlety do okolia Ban- 
 skej Štiavnice  

 - na gymnáziu v Banskej Štiavnici študoval Karol 

 Anton Medvecký, ktorý spolupracoval s Andre-
 jom Kmeťom a je autorom monografie  o Andre-
 jovi Kmeťovi 
 

ŠTIAVNIČANIA ANDREJOVI KMEŤOVI 

 - gymnázium, na ktorom študoval Andrej Kmeť 

 nesie jeho meno – po prvý raz sa tak stalo 
 v roku 1919 – bolo to Štátne československé 
 reálne gymnázium Andreja Kmeťa a od 18. 
 novembra 1999 sa volá toto gymnázium - 
 Gymnázium Andreja Kmeťa  

 - od 19. júna 1938 stojí v Banskej Štiavnici so-

 cha venovaná Andrejovi Kmeťovi, ktorej 
 autorom je František Gibala 

 - po Andrejovi Kmeťovi je pomenovaná aj jedna 

 štiavnická ulica  
 

 
 

Pamätník A. Kmeťa v Banskej Štiavnici 
16 

                                                 
16 Fotografia pamätníka z článku KAFKA, Richard. 2005. 

Pozoruhodnosti nášho regiónu (30) : pamätník Andreja Kmeťa, 

ktorý mal byť nahradený sochou Stalina. In MY - NOVINY 

ŽIARSKEJ KOTLINY, 2005, roč. 12, č. 17, s. 4. 

Kmeť a Štiavnica v knihách
 

 

200. Banská Štiavnica a okolie : sprievodca po 

stavebných, umeleckých a technických 

pamiatkach. 

Banská Bystrica : Stredoslovenské vyda-

vateľstvo, 1968. – S. 96-97. 

 

 

201. Otčenáš, Jozef – Vozár, Jozef – 

Zlatohlávek, Ladislav 

Banská Štiavnica. 

Bratislava : Šport, 1968. – S. 44. 

 

 ...V malom parčíku na rázcestí stojí pomník 

Andreja Kmeťa, dielo akademického sochára Františka 

Gibalu. Socha je vytesaná z juhoslovanského mramoru. 

Slávnostné odhalenie pomníka sa konalo 19. júna 1938. 

Pomník vyjadruje výstižne všetky charakteristické črty 

Andreja Kmeťa. Kňazské rúcho hovorí o jeho povolaní, 

kniha vyjadruje jeho vedeckú a spisovateľskú činnosť, ru-

ža pripomína botanické výskumy a urna na vyčnievajúcej 

časti podstavca má zdôrazniť jeho archeologickú prácu. ... 

 

202. Herčko, Ivan 

Osobnosti Banskej Štiavnice a okolia. 

Banská Štiavnica : Slovenské banské 

múzeum, 1995. – S. 120. 

 

 ... Pamiatky: pomník oproti  Kammerhofu v B. 

Š., postavený z iniciatívy Ing. A. Lehotského, podľa 

víťazného návrhu sochára Františka Gibalu..., busta od 

akad. soch. Podzimkovej-Mráčkovej z r. 1968 v zbier-

kach SBM... 

 

 

203. Lichner, Marián 

Banská Štiavnica : Svedectvo času. 

Banská Bystrica : Štúdio HARMONY,  

s. r. o, 2002. – S. 120. 
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 ... Gymnázium Andreja Kmeťa 

 Po vzniku I. ČSR v dôsledku štátoprávnych 

zmien Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, 

rozhodlo  zatvoriť piaristické gymnázium a namiesto neho 

bolo zriadené Štátne československé reálne gymnázium 

Andreja Kmeťa. Postupne sa z gymnázia vytvorilo  

4-triedne gymnázium, jedenásťročná stredná škola, dva-

násťročná stredná škola, stredná všeobecnovzdelávacia 

škola a gymnázium. Štúdium na gymnáziu bolo zamera-

né predovšetkým na prírodovedné predmety. V škole ok-

rem všeobecnovzdelávacích predmetov vyučovali odbor-

né predmety ako napríklad: základy technickej chémie, 

základy ekonomiky a organizácie, základy strojárstva. Od 

r. 1973 sa pri gymnáziu otvorilo prípravné štúdium pre 

vysokoškolské štúdium v bývalých socialistických kraji-

nách, ktoré v škole existovalo do r. 1990. Študenti boli 

zameraní na štúdium technických, prírodovedných, spo-

ločenskovedných, umeleckých, ale tiež poľnohospodár-

skych a potravinárskych odborov na takmer 70 vysokých 

školách v Moskve, Kyjeve, Petrohrade, Odese, Budapešti, 

Debrecíne, Miškolci, Berlíne, Lipsku, Halle, Drážďanoch, 

Sofii, Plovdive, Gdyni, Varšave, Bukurešti a ďalších mes-

tách. V súčasnosti v škole existuje jazyková prípravka 

s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov v 4. ročníku. 

Od školského roku 1992/1993 je súčasťou gymnázia aj  

8-ročné (reálne) gymnázium. Od 30. augusta 1999 je 

gymnázium premenované na Gymnázium Andreja Kme-

ťa. ... 

 

204. Lichner, Marián 

Banská Štiavnica : Svedectvo času. 

Banská Bystrica : Štúdio HARMONY,  

s. r. o, 2002. – S. 158. 

 

 ... Meštianske domy na ulici Andreja Kmeťa 

 

Dom č. 2 (27/I) tzv. Zwittingerov dom ... 

Dom č. 4 (26/I) tzv. Krečmáryovský dom ... 

Dom č. 3 (25/I) ... 

Dom č. 9 (23/I) tzv. Jungov dom ... 

Dom č. 13 (21/I) tzv. Lumitzerov dom ... 

Dom č. 15 (20/I) tz. Flemingov dom ... 

Dom č. 5 (10/II) tzv. Hellenbachov dom ... 

Dom č. 10 (6/II) tzv. Mikovíniho dom ... 

Dom č. 12 (5/II) tzv. Breanov dom ... 



Kmeť a Štiavnica v tlači
 

 

 

 
 

Gymnázium A. Kmeťa v Banskej Štiavnici 
17 

 

 

205. Bencko, Jozef 

Škola s novým poslaním. 

In: Učiteľské noviny. – (29.11.1973). 

V Banskej Štiavnici otvorili gymnázium, 

v ktorom sa stretli vybraní študenti, ktorí 

sa budú pripravovať na vysokoškolské 

štúdium v ZSSR a NDR 

 

 

 

 

                                                 
17 Fotografia z Internetu.  

http://gymbs.edupage.org/ 

 

206. Sidorenko, Juraj 

Maturanti zo Štiavnice . Skôr, ako sa vy- 

berie študent do sveta. 

In: Práca. – (17.5.1975). 

Banská Štiavnica – Gymnázium pre štu-

dentov, ktorí budú pokračovať na zahra-

ničných vysokých školách 

 

207. čt 

Budú študovať v zahraničí. 

In: Večer. – (25.6.1978). 

V Banskej Štiavnici je jediné Gymnázium 

na Slovensku, ktoré pripravuje študentov 

na štúdium v zahraničí 

 

208. Rozšírenie kvalifikácie. 

In: Práca. – (21.11.1978). 

Na Gymnáziu v Banskej Štiavnici v pos-

ledných dvoch ročníkoch zaradili  v rám-

ci prestavby vzdelávacieho systému – vý-

učbu technickej chémie 

 

209. Horáková, Jarmila 

Zvonenie do súčasnosti. 

In: Smena. – (8.12.1979). 

Banskoštiavnická prípravka je jedinou na 

Slovensku 

 

210. (ema) 

Šport na správnej koľaji : zo života Gym-

názia v Banskej Štiavnici. 

In: Smer. – (11.12.1982). 

Zo života Gymnázia v Banskej Štiavnici 

 

 

211. Šúrová, Helena 

Rozširujú hranice poznania. 

In: Smer. – (17.10.1984). 

O činnosti prípravky Banskoštiavnického 

Gymnázia hovorí jeho riaditeľ PaedDr. 

Michal Lunter 

 



 - 43 -  

 

212. Siládi, Vladimír 

Tlak na tvorivosť : z výročného bilanco-

vania ZO KSS Gymnázia B. Štiavnica. 

In: Žiara socializmu. – Roč. 29, č. 12 

(23.3.1988), s. 2. 

 

 

213. Stang, Jozef 

Polstoročie jednej štiavnickej školy. 

In: Žiara socializmu. – Roč. 30, č. 4 

(25.1.1989), s. 3. 

Banská Štiavnica – 50. výročie vzniku ZŠ 

a Gymnázia pod jednou strechou 

 

214. Lednický, Bohuš 

Reprezentanti : po návšteve v jednom 

neobyčajnom gymnáziu. 

In : Pravda. – (10.2.1989). 

 

215. (jšt) 

Spomienka na Andreja Kmeťa. 

In: Smer. – Roč. 3, č. 4 (19.2.1993), s. 4. 

 

 ... V nedeľu  sa spomienková slávnosť pri prí-

ležitosti 85. výročia úmrtia Andreja Kmeťa uskutoční aj  

v Banskej Štiavnici. Jej organizátor, Miestny odbor Mati-

ce slovenskej, do programovej skladby zaradil prednášku 

Dr. Ladislava Jasenáka o živote a diele Andreja Kmeťa 

a umeleckú koláž z jeho korešpondencie nazvanú Ne to-

tus moriar (Aby som nezomrel celý). Na slávnostnom po-

poludní v klube Rubigall bude účinkovať aj folklórna 

skupina z rodiska Andreja Kmeťa – Bzenice... 

 

216. Schmidtová, Katarína 

Najlepšie hovoria dosiahnuté výsledky : 

štiavnické gymnázium je naďalej atrak-

tívne v kvalite jazykovej prípravy študen-

tov. 

In: Nový vpred Žurnál. – Roč. 4, č. 12 

(21.3.1995), s. 6. 



 ... V Banskej Štiavnici fungovalo od roku 1974 

ešte do roku 1989 gymnázium s odborom 73, teda s vý-

ukou cudzích jazykov ako jediné na Slovensku. Jeho cie-

ľom bolo pripraviť absolventov na vysokoškolské štú-

dium v zahraničí (v bývalej NDR, Maďarsku, ZSSR, 

Bulharsku...). Teda po troch rokoch klasického gymna-

ziálneho štúdia sem do štvrtého ročníka prijímali gymna-

zistov z celého Slovenska, aby ich „vyzbrojili“ adekvát-

nymi jazykovými vedomosťami na ďalšie odborné štú-

dium. ... 

 V akej polohe sa nachádza toto gymnázium 

dnes ...som sa opýtala jeho riaditeľky, Mgr. IRENY PO-

LÓNYOVEJ. 

 „Naďalej je tu klasické gymnázium, no škoda by 

bolo nevyužiť predchádzajúce skúsenosti a dobre fun-

gujúcu jazykovú prípravu študentov. Navrhli sme preto 

Ministerstvu školstva a vedy SR nový učebný plán s tým, 

že by bola na tunajšom gymnáziu rozšírená i výuka an-

gličtiny, nemčiny, francúzštiny, s tým, že by sme si za-

bezpečili lektorov. Ministerstvo súhlasilo, záujem štu-

dentov z celého Slovenska bol veľký. Ide tu teda o snahu 

školy jazykovo pripraviť absolventov štvrtého ročníka na 

špecializované vysokoškolské štúdium (i keď už len 

v rámci slovenských vysokých škôl) s odborne uprave-

ným učebným plánom. ... 

 Diametrálny rozdiel oproti minulosti je ten, že 

kým do roku 1989 úspešní absolventi odchádzali od nás 

priamo do zahraničia, dnes len naše VŠ posielajú na krát-

kodobé študijné pobyty do zahraničia svojich študentov 

väčšinou po prvom ročníku.“ ... 

 

 

217. (Sl. republika – mia) 

Brána jazykov otvorená. 

In: Slovenská republika. – Roč. 7, č. 13 

(18.1.1999), s. 5. 

 

 

218. ka-mž 

Súrna potreba kvalitného športoviska : 

štiavnickí gymnazisti športujú len na lú-

ke? 

In: My Žiara. – Roč. 6, č. 34 (24.8.1999), 

s. 14. 

 

219. Nemcová, Beata 

Andrej Kmeť a jeho gymnázium. 

In: My Žiara. – Roč. 6, č. 47 (23.11. 

1999), s. 8. 

 

 ... Muž, kráčajúci s otvoreným srdcom a zve-

davými očami. Muž, ktorému neunikol ani ten najdrob-

nejší kvietok Štiavnického pohoria. Andrej Kmeť. Kňaz, 

botanik, velebiaci Sitno, večne sa túlajúci po poliach i ho-

rách, odhaľujúci tajomstvá prírody a histórie. ... 

 

 Banská Štiavnica a Andrej 

Kmeť vždy patrili k sebe. Ako 

dve bytosti navzájom očarené 

krásou a tajomnom. Kedysi mu 

Štiavnica poskytovala množ-

stvo príležitostí na botanický či 

archeologický výskum, dnes je 

dôstojnou šíriteľkou jeho mena 

i úspechov.  

Škola, kde on sám bol kedysi študentom, dostala po pr-

výkrát názov Gymnázium Andreja Kmeťa v roku 1919. 

Gymnázium bolo pokračovateľom piaristického gymná-

zia v Banskej Štiavnici, kde Kmeť študoval v rokoch 

1852 – 1858. Po zániku aj evanjelického gymnázia v tom-

to meste, jeho pedagógovia i študenti prešli na Gym-

názium Andreja Kmeťa. V povojnových rokoch počas re-

organizácie školstva sa od názvu upustilo. 

 Škola s bohatou tradíciou a plejádou zvučných 

mien slávnych osobností, ako Andrej Sládkovič, 

Alexander Petöfi, Emil Boleslav Lukáč, Andrej Kmeť, 

Oliver Bakoš, Július Pántik a iní, získala však svoje 

zvučné meno späť. 

 Znova to bude Gymnázium Andreja Kmeťa... 

 Od 18. novembra 1999 sa Banská Štiavnica 

pýši jednou zo svojich bohatých a významných tradícií, 
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znovu je to Gymnázium Andreja Kmeťa, ktoré hrdo 

ponesie tento titul a bude verne pokračovať v jeho ceste. 

... 

 

220. (dia) 

Gymnazisti sa už tešia na čínštinu. 

In: Nový čas. – Roč. 12, č. 280 (2.12. 

2002), s. 11. 

 

 ... Unikátnu možnosť naučiť sa exotický čínsky 

jazyk budú mať pravdepodobne už  od budúceho roka  

študenti Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiav-

nici. ... 

 

221. Teliščáková, Dagmar 

Na jedinom gymnáziu na Slovensku sa 

budú učiť čínsky. 

In: Pravda. – Roč. 12, č. 282 (4.12.2002), 

s. 7. 

 

222. (dt) 

Gymnazisti sa začínajú učiť po čínsky. 

In: Pravda. – Roč. 14, č. 107 (11.5.2004), 

s. 5. 

 

  ... Banskoštiavnickým gymnáziom sa začína 

ozývať čínština. Do lavíc si dnes po prvý raz sadnú 

tamojší študenti, ktorí sa rozhodli preniknúť do tohto 

exotického jazyka ... 

 

 

223. Harvan, Martin 

Otvárajú si dvere do Ázie : v bansko-

štiavnickom Gymnáziu Andreja Kmeťa sa 

odvčera učia aj čínštinu. 

In: Nový čas. – Roč. – 14, č. 109 

(13.5.2004), s. 9. 

 

224. (dt) 

Gymnazistov najviac moria znaky. 

In: Pravda. – Roč. 14, č. 135 (12.6.2004), 

s. 4. 

 

225. (dt) 

O čínštinu nebol v Štiavnici záujem. 

In: Pravda. – Roč. 14, č. 216 (18.9.2004), 

s. 4. 


 ... Vyučovanie čínštiny na banskoštiavnickom 

Gymnáziu Andreja Kmeťa sa v tomto školskom roku 

nezačne. Dôvodom je podľa riaditeľa školy Milana Klau-

za nezáujem študentov o tento náročný jazyk a do určitej 

miery aj slabá znalosť angličtiny čínskeho lektora.    

 Štiavničania sa však svojho zaujímavého a na 

Slovensku ojedinelého projektu v stredných školách úpl-

ne nevzdávajú. Nie je vylúčené, že čínštinu sa im podarí 

spustiť na budúci rok. ... 

 

226. (eta) 

Čínština na štiavnickom gymnáziu nebu-

de. 

In: Sme Práca. – Roč. 12, č. 217 

(20.9.2004), s. 8. 

 

227. Kafka, Richard 

Pozoruhodnosti nášho regiónu (30) : pa-

mätník Andreja Kmeťa, ktorý mal byť na-

hradený sochou Stalina. 

In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOT-

LINY. – Roč. 12, č. 17 (3.5.2005), s. 4. 


 ... Prakticky v strede Banskej Štiavnice stojí od 

19. júna 1938 socha ... Andreja Kmeťa. Tomuto vynikajú-

cemu vedcovi, ale aj rímsko-katolíckemu farárovi, bol 

v spomínanom roku vybudovaný dôstojný pamätník – so-

cha, ktorá je vytesaná z juhoslovanského mramoru a jej 

autorom je František Gibala. V pamätníku sa spája nie-

koľko  symbolov, ktoré charakterizujú  život a dielo An-

dreja Kmeťa. Rúcho zobrazuje jeho kňazské povolanie, 

kniha v pravej ruke jeho vedeckú činnosť, ruža prácu bo-

tanika a urna stojaca na vyčnievajúcej časti podstavca 

zvýrazňuje jeho archeologickú činnosť. Veľavravné je aj 

heslo napísané na pamätníku: 

 

„Nežil sebe, žil Bohu, vede 

a národu.“ 

  

 Výstavba pamätníka bola financovaná z verej-

nej zbierky, a to nielen obyvateľov Banskej Štiavnice. 

Sumou 5000 korún prispel na pamätník bulharský excár, 

ktorý žil v tom čase vo Sv. Antone. Okresný výbor v Ban-

skej Štiavnici prispel sumou 8000 korún, ale napríklad 

zbierku organizoval aj  okresný výbor v Zlatých Morav-

ciach a sľúbil sumu 500 korún. Vysoko vyzdvihoval A. 

Lehotský obyvateľov Hliníka, ktorí prispeli sumou 1000 

korún. 

 Odhalenia sochy sa zúčastnilo veľké množstvo 

občanov a všetky ulice z tejto križovatky boli maximálne 

zaplnené. Táto akcia mala určite veľký národný význam, 

najmä ak si uvedomíme situáciu v Banskej Štiavnici, kde 

maďarská iredenta organizovala rôzne akcie na pripojenie 

Štiavnice k hortyovskému Maďarsku (demonštrácia 28. 

septembra 1938). 

 Negatívnou zaujímavosťou je skutočnosť, že 

v päťdesiatych rokoch minulého storočia vznikli v Ban-

skej Štiavnici návrhy, aby na tomto mieste bola vybudo-

vaná socha J. V. Stalina, samozrejme namiesto sochy A. 

Kmeťa. Našťastie zvíťazil zdravý rozum. ... 

 

 

Kmeť a Štiavnica na Internete
 

228. Andrej Kmeť. – Záznam urobený 

7.7.2007. In: Banská Štiavnica : mesto 

svetového dedičstva [elektronický zdroj]. – 

Spôsob prístupu: 

http://www.banskastiavnica.sk/o-

meste/znami-stiavnicania/andrej-

kmet.html 
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Úryvky z kníh


 ... Zo Žarnovickej Huty odchádza Kmeť do tre-

tej „normálky“ v Banskej Štiavnici, kde býval na Pacher-

štolni. Rodičia mu buď prinášali, alebo dovážali stravu, 

ktorú mu domáca uvarila. Na gymnáziu v Štiavnici sa vo 

voľnom čase začal zaoberať botanikou, v ktorej sa neskôr 

vypracoval na popredného odborníka v Európe. Už ako 

gymnazista mal peknú botanickú zbierku, ktorú si dopl-

ňoval cez prázdniny v rodnej Bzenici novými exemplármi 

bohatej pohronskej kveteny. ... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 10. 

 

 ... Táto práca (O výšivkách a čipkách v Honte) 

o čipkách a výšivkách má ešte i teraz pre pracovníkov ná-

rodopisu veľký význam. Kmeť v nej rozlišoval jednotlivé 

kroje, ktoré sa mu pekne vynímali hlavne na jarmokoch, 

púťach v Banskej Štiavnici, kde boli zastúpené najrozma-

nitejšie odevy ... počnúc od pestro a rýdzo národného 

z Prenčova, Počúvadla, Dekýša ... až po skozmopolito-

vaných remeselníkov a slovenských baníkov, hutníkov 

z Ilije, Štefultova, Antola, Vedn-šachty... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 25. 

 

 ... Podobne ako D. Štúr v polovici 19. storočia 

zoskupil okolo seba záujemcov o prírodné vedy, najmä 

geológiu, tak aj Andrej Kmeť sústreďoval okolo seba zá-

ujemcov o prírodné vedy. Išlo prevažne o neškolených 

alebo nedostatočne školených záujemcov, ktorých Kmeť 

usmerňoval, radil a pomáhal im, alebo im sprostredková-

val styk so skúsenými odborníkmi. Patrili k nim predo-

všetkým Dr. Gustáv Zechenter, Jozef Hrnčiar, laborant 

na Baníckej a lesníckej akadémii, Jozef Luňáček z Hor-

ných Strhár a ďalší.  

 Ďalej sa treba aspoň stručne zmieniť o Jozefovi 

Hrnčiarovi, s ktorým Kmeť najčastejšie robil geologické 

výlety do okolia Banskej Štiavnice, pretože Hrnčiar už 

mnohé lokality poznal zo svojich početných exkurzií po 

teréne, ktoré absolvoval s profesormi Baníckej a lesníckej 

akadémie ... Hrnčiar bol okrem iného známy aj svojimi 

nálezmi diatomaceí, ktorými obohatil zbierku Dr. Jozefa 

Pantočka z Bratislavy. ... Chodieval vraj častejšie na Kr-

nišov, odkiaľ spolu s Kmeťom absolvovali viacero exkur-

zií na Krupinské vrchy. ... 

Herčko, Ivan. 1993. Úloha Andreja Kmeťa v rozvoji 

geologického bádania na Slovensku. In Zborník 

Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Martin : Muzeálna 

slovenská spoločnosť, 1993, s. 72-73. 

 

 ... Samozrejme, že najužšie kontakty mal 

s domácimi geológmi, ktorí pôsobili v Banskej Štiavnici. 

Bol to najmä Benjamín  Winkler, dr. Hugo Beckh 

a Štefan Vitáliš, profesori geologických disciplín na Ba-

níckej akadémii a Ľudovít Cseh, banský geológ ban-

ského riaditeľstva v Banskej Štiavnici. ... 

HERČKO, Ivan. 1993. Úloha Andreja Kmeťa v rozvoji 

geologického bádania na Slovensku. In Zborník 

Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Martin : Muzeálna 

slovenská spoločnosť, 1993, s. 75. 

 

 ... Těžištěm rhodologických výzkumů  Andreje 

Kmeťa je bezesporu Štiavnicko, zatímco exkurse do při-

lehlých oblastí jsou jen příležitostné a nesoustavné. Sou-

visely patrně jen s jeho cestami za jiným účelem vede-

nými (např. širší území Hontu, okolí rodiště – Bzenica, 

Bukovina). To, že právě růže Štiavnických vrchů probu-

dili Kmeťův zájem, není náhodné. Celé území Slovenska 

je neobyčejně bohaté na růže; přesto jsou z některých ob-

lastí informace kusé, zatímco z jiných až nadměrně po-

četné. Platí to zejména o oblasti Štiavnických vrchů, 

v níchž působili význační rhodologové S. Kupčok a pře-

devším A. Kmeť. Kromě jejich píle zde i sama příroda 

nabídla skutečně největší koncentraci autochtonních růží 

a toto území je dodnes možné považovat za jakési rosa-

rium Slovenska a to i přesto, že dnešní rhodologie se od-

vrátila od minuciesních taxonů, které právě z tohoto úze-

mí byly popsány (A. Kmeť: „Rod šípový genus Rosa delí 

sa na viac oddelení; v Uhorsku zastúpených je tých 

oddelení jedenásť; v našom kraji ale deväť; na samom 

Sitne sedem!“.) ... 

VĚTVIČKA, Václav. 1993. Ruže Andreja Kmeťa.  

In  Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Martin : 

Muzeálna slovenská spoločnosť, 1993, s. 114-115. 

 ... Záľubu v botanike mal už ako študent pia-

ristického gymnázia v Banskej Štiavnici (1852-59). Vo 

voľnom čase usilovne zbieral a určoval rastliny, o čom 

píše: 

 „Na piaristickom gymnáziu štiavnickom mal 

som medzi spolužiakmi najväčšiu a najkrajšiu zbierku 

botanickú... Srdce mi trepotalo radosťou, keď som vo 

štvrtok ráno vyšiel na krásne bzenické lúky a hory, na 

rozkošné brehy hronské, botanizovať, popoludní s hoj-

nou obnôškou vracal som  sa do Štiavnice.“  

U svojich spolužiakov si vyslúžil uznanie „Len vraj 

Kmeťko, dones zase flance“, keď prinesenými rastlinami 

odpútaval pozornosť gréčtinára a botanika, starého pátra 

Kučeru, ktorému neskôr na uzmierenie pre svoje slo-

venské povedomie daroval roku 1861 herbár. ... 

VOZÁROVÁ, Marta. 1993. Botanik Andrej Kmeť.  

In Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Martin : 

Muzeálna slovenská spoločnosť, 1993, s. 46. 

 

 ... Kmeť sa rozhodol prepustiť múzeu v Banskej 

Štiavnici veci, ktoré mal vo viacerých exemplároch vý-

menou za predmety, ktoré martinskému múzeu chýbali; 

Osvald jeho postup podporil. ... 

ŠARLUŠKA, Vojtech. 1993. Spolupráca a priateľstvo 

Andreja Kmeťa s F. R. Osvaldom. In Zborník Muzeálnej 

slovenskej spoločnosti. Martin : Muzeálna slovenská 

spoločnosť, 1993, s. 152-153.  

 



Úryvky z článkov




 ... Neďaleká Banská Štiavnica bola od nepamäti 

chýrnym študentským mestom. V rokoch 1851 – 1859 sa 

stala dočasným domovom aj pre Andreja Kmeťa. Chodil 

tu do 3. a 4. „normálky“ a prvých šesť tried  gymnázia. ... 

JASENÁK, Ladislav. 1986. Andrej Kmeť a náš terajší 

okres : k 145. výročiu narodenia. In Žiara socializmu, 

1986, roč. 27, č. 49, s. 3. 
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Andrej Kmeť  Prenčov  

Prenčovčania 
 

 - v Prenčove pôsobil Andrej Kmeť ako kňaz v ro-

 koch 1878 -1906 

 

PRENČOVČANIA ANDREJOVI KMEŤOVI 

 

 - pamiatke Andreja Kmeťa je venovaná pamät-

 ná tabuľa, ktorú v roku 1925 odhalili na budove 
 Rímsko-katolíckeho farského úradu v Prenčove 

 - v roku 1991 pri rímsko-katolíckej fare v priesto-

 roch bývalej „sýpky chudoby“ Prenčovčania vyt-  
 vorili pamätnú izbu, kde je možné bližšie sa 
 zoznámiť so životom Andreja Kmeťa 

 - Náučný chodník, ktorý vedie z Pamätnej iz-

 by pomenovali jeho menom 

 

 

 
 

Kmeťova fara v Prenčove 
18

 

                                                 
18

 Fotografia prevzatá z knihy – ŠVIHRAN, L. – PÖSS, O. 

2002. Majstri ducha. Bratislava : Perfekt, a.s., 2002, s. 56. 

Kmeť a Prenčov v tlači 
 

229. Marková, Zora 

V působišti Andreje Kmeťa. 

In: Lidová demokracie. – (12.5.1973).  

 

 ... Na faře v podhorské obci Prenčov najdete 

pamětnou knihu:  

 „Andrej Kmeť 1841 – 

1908, prenčovský rímskokato-

lícky farár, štedrý tvorca slo-

venského múzea. Tu učil milo-

vať Boha, rod i vedu. Slovákom 

tu volal veštec > háj si svoje<. 

Celým srdcom priľnul k hnete-

nému rodu, z chudoby zanechal 

poklad rodu v závet.“ 
 Jak mi prozradil dnešní farář, v Prenčově po 

Kmeťovi mnoho památek nezbylo. Dveře i studna však 

pamatují ještě jeho působení. Samotná fara je vlhká, byla 

to typická „štace pro pansláva“, který byl trnem v oku 

maďarským úřadům. Mnoho příkoří  zažil Kmeť i od 

místního učitele, který byl zatvrzelým Maďarem. Obec se 

nikdy nehonosila blahobytem, když sem nynější pan farář 

po osvobození přišel, měla spousta domů slaměné stře-

chy. 

 V objemné knize „Series parochiarum cum suis 

parochis“ vám pan farář ukáže poznámku, psanou velmi 

úhledným písmem, Kmeťovým rukopisem.  

Když objevil, že v seznamu 

uvedli jeho jméno jako Kunt 

Andrej, vlastnoručně ho opravil 

na Kmeť a připsal latinsky 

„jestli jsou takové omyly v sou-

časných informacích, jaká je asi 

autenticita ve starých datech!“. 

Přesná Kmeťova mysl se neza-

přela ani v maličkostech. 
 Prenčovská fara, kde se u Andreje Kmeťa roku 

1901 zastavil i Jaroslav Hašek, jako osmnáctiletý turista 

se svým šestnáctiletým bratrem, stala se za  Slovenského 

národního povstání partyzánskou nemocnicí. A do slavné 

historie Sitna přibyla nová kapitola, poskytlo totiž spo-

lehlivý úkryt příslušníkům první partyzánské skupiny na 

středním Slovensku. 

 Když zavítáte do Prenčova, jistě vás napadne 

myšlenka, co by asi byl Andrej Kmeť se svým nadáním  

a zanícenou pílí dokázal, kdyby nebyl příslušníkem utis-

kovaného národa, ale měl podmínky pro velkorysý, finan-

čně neomezený výzkum. Snad by byl objevil novou Tró-

ju, kdo ví. … 

 

230. Hindický, Jozef 

Prenčov. 

In: Žiara socializmu. – Roč. 29, č. 38  

(21. 9.1988), s. 7. 

 

231. Lednický, Jozef 

Prenčovské roky Andreja Kmeťa. 

In: Katolícke noviny. – Roč. 106, č. 19 

(1991), s. 7. 

 

232. Labuda, Jozef 

Hold Andrejovi Kmeťovi : svätá omša na 

Sitne začiatkom júna. 

In: Žiara. – Roč. 32, č. 22 (1991), s. 3. 

 

 ... Po vedeckej konferencii dňa 17.5.1991 v Do-

me kultúry Žiar nad Hronom, kde po dlhých rokoch sme 

sa mohli dozvedieť (od p. farára J. Lednického) z Pren-

čova) o A. Kmeťovi ako vzornom kňazovi a až potom 
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vedcovi či múzejníkovi, sa v sobotu dopoludnia i popo-

ludní uskutočnili oslavy aj v Prenčove. Tejto obci a kraju 

pod Sitnom sa mala pôvodne venovať minimálna pozor-

nosť a priebeh osláv sústrediť do Žiaru a Bzenice. Táto 

skutočnosť spôsobila u Prenčovanov zdravú ctižiados-

tivosť, ktorí nepýtali peniaze od ministerstva, ale na deň 

osláv 18.5.1991, podchytení svojim správcom farnosti, 

upravili stavebne celý areál fary, priestory Sýpky chudo-

by (založenej A. Kmeťom) prestavali pre účely Pamät-

nej izby d. p. A. Kmeťa (spolupráca s Banským múzeom 

SNM B. Štiavnica) a interiér ľudovej izby Prenčova. 

Popri dobovom etnografickom inventári tu možno vidieť 

zachované predmety z osobného vlastníctva A. Kmeťa 

(napr. breviár, kalich, misál, omšové rúcho a pod.). Túto 

časť slávnostne sprístupnili po slávnostnej sv. omši. 

(celebroval p. D. Tóth, biskup trnavskej diecézy). Veriaci 

z Prenčova tak preukázali úprimný vzťah k tomu, čo sa 

dozvedeli od svojich otcov, splatili dlh aj voči A. Kme-

ťovi a vytvorili dôstojný kultúrny stánok, ktorý bude re-

prezentovať obec prd kultúrnou verejnosťou Slovenska. 

... V odpoludňajších hodinách vystúpili ľudové súbory 

z Prenčova, Hont. Nemiec, Senohradu, mužský spevokol 

Štiavničan a dychovka zo Sebechlieb. Bola to dôstojná 

oslava A. Kmeťa ľuďmi spod Sitna. ... 

 

233. Rusňák, Jozef 

Pamätná izba Andreja Kmeťa sa teší  

záujmu verejnosti. 

In: My Žiara. – Roč. 3, č. 40 (8.10.1996), 

s. 7. 

 

 ... V tomto roku si pripomenieme 155. výročie 

narodenia A. Kmeťa a piate výročie pamätnej izby, veno-

vanej tomuto všestrannému vedcovi a kňazovi. Pri tejto 

príležitosti sme oslovili pána Pavla Šlauku, ktorý v pa-

mätnej izbe sprevádza návštevníkov od jej otvorenia. 

 Nie všetci návštevníci sa majú možnosť doz-

vedieť, ako vlastne pamätná izba vznikla a iste to 

bude zaujímať aj tých, ktorí ju ešte nenavštívili. 

 - V prípravách na oslavy 150. výročia narodenia 

A. Kmeťa, ktorý v našej obci pôsobil takmer tridsať ro-

kov, sme nechceli zostať bokom ani my, Prenčania, ve-

riaci rímsko-katolíckej cirkvi. V tom čase pôsobil v našej 

obci ambiciózny a nadaný kňaz d. p. Jozef Lednický, 

ktorý si predsavzal, že časť osláv sa bude konať aj 

v Prenčove, kde A. Kmeť prežil svoje najplodnejšie roky 

života. Pod jeho vedením bol vytvorený prípravný výbor 

osláv, v ktorom boli občania Ján Beňovic, Ján Ferianc, 

Ján Michalovic, Pavel Jucha, Pavel Gregáň, Marta 

Považanová, Pavel Vretenička a ďalší. Hlavným cieľom 

prípravného výboru bolo vytvorenie pamätnej izby 

z bývalej „Sýpky chudoby“, ktorú A. Kmeť využíval 

v prospech sociálne slabších rodín cirkevníkov. 

 Rozsiahle rekonštrukčné práce spomínanej 

budovy si vyžiadali veľa hodín, ako aj finančných 

prostriedkov. Odkiaľ ste ich dostali? 

 - Budova bola naozaj vo veľmi zlom stave. 

Musela sa opraviť strecha, povala v jednej miestnosti , 

vymeniť dlážka, dvere, okná. Bolo tiež potrebné omietnuť 

budovu a upraviť priestranstvo pred farou a pamätnou 

izbou. Od septembra 1990 sme tu organizovali počas 

popoludní a sobôt práce bez nároku na odmenu. Keď boli 

treba peniaze na nákup materiálu, farníci urobili zbierku. 

D. p. farár odmietol akúkoľvek finančnú pomoc od 

obecného úradu. Po stránke odbornej pomáhali PhDr. 

Jozef Labuda, CSc. zo Slovenského banského múzea 

v Banskej Štiavnici a Dr. Králiková zo Slovenského 

národného múzea v Martine, odkiaľ pochádzajú aj 

niektoré exponáty. Napriek určitým pochybnostiam sme 

termín otvorenia pamätnej izby stihli a na jar 1991 už 

bola budova pripravená na inštalovanie exponátov. 

Slávnostné otvorenie uskutočnil otec biskup magister 

Dominik Tóth z Trnavy a zástupca vtedajšieho ministra 

kultúry Dr. Michal Kováč. 

 Čo všetko návštevník pamätnej izby môže 

uvidieť? 

 - Prvá miestnosť je venovaná osobe a dielu A. 

Kmeťa. Uvidíme tu kňazské rúcho zdobené hontianskymi 

výšivkami, v ktorom slúžil omše, nachádza sa tu Misál so 

zápiskami A. Kmeťa, portrét a fotografie z jeho rodnej 

obce a obcí, v ktorých A. Kmeť pôsobil, predmety, ktoré 

používal pri botanizovaní a výskumoch na Sitne a v jeho 

okolí a ďalší fotodokumentačný materiál. Druhá izba nám 

svojimi exponátmi predstavuje sedliacku izbu z čias 

Kmeťovho pôsobenia v Prenčove, prenčovské kroje, 

hrnčiarske výrobky, výšivky a rôzne predmety používané 

v domácnosti na výrobu súkna či priadze. Je tu aj posteľ,  

zostala po A. Kmeťovi. 

 Ako je to s návštevnosťou pamätnej izby? 

 - V tomto roku nás navštívil aj metropolita 

slovenský – arcibiskup Ján Sokol, vlani sa tu zastavili 

rodáci z Ameriky a Juhoslávie, navštívili nás aj dvaja 

archeológovia z Fínska, prichádzajú návštevníci až 

z ďalekej Austrálie, Čiech a takmer celého Slovenska, 

taktiež školské výpravy. ... 

 

 

Kmeť a Prenčov na Internete
 

234. Prenčov. – Záznam urobený 7.7.2007. In: 

Tourist-Channel [elektronický zdroj]. – 

Spôsob prístupu: 

http://www.touristchannel.sk/obce/index.p

hp3?lang=SK&pc=201 

 

 

235. Prenčov : história. – Záznam urobený 

7.7.2007. – Spôsob prístupu:  

http://www.prencov.ocu.sk/historia.html 


 ... S Prenčovom je bytostne spätá osobnosť ... 

Andreja Kmeťa. ... 

Práve jeho zásluhou, jeho archeologickými výskumami 

v chotári Prenčova a blízkom okolí sa zistili základné eta-

py ľudskej činnosti v praveku, dosiahli sa nové poznatky 

o etapách osídlenia územia pod Sitnom. Mal veľa záľub 

a jednou z nich bola aj botanika. Pri svojich prechádzkach 

okolím objavil veľa druhov ruží. Pamiatke A. Kmeťa je 

v Prenčove venovaná pamätná tabuľa a v roku 1991 bo-

la vybudovaná Pamätná izba A. Kmeťa rekonštrukciou 

sýpky chudoby, ktorá pozostáva z dvoch miestností: 

Prvá je venovaná životu a dielu A. Kmeťa a druhá je za-

riadená ako „sedliacka prenčovská chyža“ s dobovým 

nábytkom, odevmi a náradím. 

Od roku 2000 je vybudovaný aj Náučný chodník A. 

Kmeťa, ktorého trasa vedie od Pamätnej izby až na vrch 

Sitno. ... 

http://www.tourist-channel.sk/
http://www.prencov.ocu.sk/historia.html
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Pamätná izba A. Kmeťa v Prenčove – 

bývalá „sýpka chudoby“ 
19 

 

 

Úryvky z kníh



 ...        KMEŤ V PRENČOVE 

 

 V roku 1878 Kmeť sa presťahováva do Pren-

čova pri Banskej Štiavnici. Tu sa mu ponúka oveľa širšie 

pole pôsobnosti, ako na predchádzajúcich miestach. Spô-

sobili to rôzne udalosti, z ktorých najdôležitejšie boli tie, 

že Kmeť tu mal oveľa priestrannejšiu budovu a bol blízko 

kultúrneho centra, Banskej Štiavnice. Do Prenčova Kme-

ťa najviac priťahovalo to, že tam bol bližšie k svojmu 

priateľovi Františkovi Richardovi Osvaldovi, ktorý pô-

sobil v neďalekej Teplej. Možno s istotou povedať, že 

Kmeť na Prenčove urobil najväčší kus svojej práce. Tu 

počas svojho dlhoročného pobytu dostal sa do styku s po-

prednými vedcami vtedajšej Európy a najviac publikoval. 

                                                 
19

 Foto z Internetu 

Meno Prenčova sa uvádzalo vtedy už aj na vysokých 

európskych školách v dôsledku toho, že tam Kmeť pô-

sobil. Ako bol Prenčov miestom, kde Kmeť vykonal veľ-

ký kus práce, tak bol aj miestom, kde zažil mnoho nepo-

chopenia a urážok i prenasledovania zo všetkých strán. 

Nedal sa však žiadnymi prekážkami odradiť, ale s ešte 

väčším vypätím síl sa pustil do ďalšej práce, ktorá mu 

priniesla bohaté ovocie. Kmeť v Prenčove, podobne ako 

na predchádzajúcich svojich pôsobiskách, zakladá školky 

a spolky, o ktoré sa vzorne staral. Jeho láska k sloven-

skému ľudu bola taká hlboká a úprimná, že hoci mu 

ponúkali miesto vo Viedni, neprijíma ho len preto, že má 

rád Hont a jeho ľud. Kmeť sa v prvých rokoch teší tomu, 

že mohol svoje zbierky pohodlne usporiadať v mnohých 

priestranných miestnostiach. Okrem toho v tomto kraji 

mal možnosť získavať ďalší materiál, lebo jeho okolie bo-

lo neprebádané. Na Prenčove upustil od hlbšieho štúdia 

geológie, lebo viac sa venuje botanike, archeológii a ná-

rodopisu. Vyniká tu veľkou skromnosťou, nepovažuje sa 

za žiadneho učenca, ale len za prostého zberateľa, pričom 

vedeckú prácu necháva na ostatných. Jeho heslom je 

 „Naša úloha nie je určovať, ale 

zbierať a naše kraje Sitniansko 

skúmať.“ 
 
Kmeť sa tu v oblasti botaniky začína zaoberať mikro-

skopickými hubami. ... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 18-20. 

 

 

 ... V roku 1925 odhalili na budove Rímsko-

katolíckeho farského úradu v Prenčove pamätnú tabuľu, 

dielo sochára Frica Motošku. Je na nej reliéfny portrét 

Andreja Kmeťa a text: 

 

 

„1841-1908, Andrej Kmeť, 

prenčovský rímsko-katolícky fa-

rár, štedrý tvorca Slovenského 

múzea. Tu učil milovať Boha 

i vedu, Slovákom tu volal veš-

tec: háj si svojeť! Celým srdcom 

priľnul k hnetenému rodu. 

Z chudoby zanechal poklad rodu 

v závet.“ 

JASENÁK, Ladislav. 1987. Andrej Kmeť. Bratislava : 

Ústredná správa múzeí a galérií, 1987, s. 122. 




 ... s energiou a zanietením, hodnými obdivu 

a úcty, zbieral, spracovával, určoval, vymieňal i posielal 

na štúdium iným obsiahle kolekcie húb najmä z okolia 

Prenčova. A tak sa s „prenčovskými“  hubami stretneme 

nielen v zbierkach Slovenského národného múzea, ale 

tiež v Národnom múzeu v Prahe, v Természettudományi 

múzeu v Budapešti (kam sa dostali s Baumlerovými 

zbierkami), v Naturhistoriska riksmuseet v Štokholme  

(v Bresadolovej kolekcii), v Royal Botanic Gardens 

v Kew, v Harvadrd University v Cambridgei, V New 

York Botanic Garden v Bronxe, v Museum d'  Histoire 

Naturelle v Paríži a v Naturhistorische Museum vo Vied-

ni. … 

LIZOŇ, Pavel. 1993. Význam zbierok Andreja Kmeťa 

pre mykológiu. In Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1993,  

s. 58. 


 ... Vo vzájomnej korešpondencii sa prvé zmien-

ky o Kmeťovej chorobe začínajú objavovať koncom roka 

1895. Kmeť začína uvažovať o penzii; vo februári 1905 

o ňu požiadal. Nesľuboval si dlhý život, cítil sa slabý. 
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V júni 1905 píše testament. Osvald mu radil, aby niečo 

venoval bližším príbuzným, hoci sa s rodinou nestýkal. 

Účastiny odporúčal prepísať na  Muzeálnu slovenskú spo-

ločnosť. Z Ostrihomu Kmeťa požiadali, aby trochu s pen-

ziou počkal. V januári 1906 oznámil Osvaldovi Dr. 

Kapp, lekár v Banskej Štiavnici, aký je Kmeť chorý. Ten 

svoju chorobu tajil, nepísal o nej. Napriek chorobe si želal 

presťahovať sa do Martina. V januári 1906 Kmeť opäť 

požiadal  o penziu a v júni ju dostal. Začiatkom augusta 

1906 sa presťahoval z Prenčova do Martina ... 

ŠARLUŠKA, Vojtech. 1993. Spolupráca a priateľstvo 

Andreja Kmeťa s F. R. Osvaldom. In Zborník Muzeálnej 

slovenskej spoločnosti. Martin : Muzeálna slovenská spo-

ločnosť, 1993, s. 153. 

 

 

Úryvky z tlače






 ... Roku 1878 prešiel Kmeť do Prenčova. Lepšie 

hmotné pomery a blízkosť Štiavnice umožnili mu, aby 

vedeckú a literárnu činnosť rozvinul vo svojich obľú-

bených odboroch. Postupne nadviazal písomný styk s 

poprednými botanikmi celej Európy. KMEŤ okrem latin-

ských, maďarských a nemeckých diel čítal aj vedecké 

práce v ruštine a vo francúzštine. Písal štúdie z oblasti bo-

taniky do nemeckých a maďarských časopisov. ... 

 Vedecká kvalifikácia i dlhoročná zberateľská 

činnosť určila ho na to, aby sa stal predsedom Muzeálnej 

slovenskej spoločnosti, ktorá vznikla najmä jeho priči-

nením v roku 1893. Zo svojho pôsobiska v Prenčove vie-

dol potom celých jedenásť rokov všetky práce spojené  

s budovaním Slovenského národného múzea v Martine. ... 

JANUS, Henrich. 1971. Priekopník vedy a lepšieho 

hospodárenia. In Technické noviny, 1971, roč. 19, č. 47.  

 

 

 ... Možno sa to bude zdať na pohľad nadnesené, 

no práve Prenčov sa pred sto rokmi stal centrom rodiacej 

sa slovenskej vedy. A na čele tohto centra stál Andrej 

Kmeť. Desiatky listov označených pečiatkou Berencfalu 

boli týždeň čo týždeň nitkami, ktoré spájali Kmeťa nielen 

s domácimi, ale i v ďalekej cudzine žijúcimi odborníkmi 

a spolupracovníkmi. Z tunajších to bol napríklad krem-

nický archivár Pavol Križko, iniciátor i autor stanov Mu-

zeálnej slovenskej spoločnosti, František Richard Os-

vald, ktorý v Teplej (dnešnom Podhorí) zostavoval tak-

mer jediné fórum vtedajšej slovenskej odbornej spisby – 

almanach Tovaryšstvo, „pravotár“ Franko Kabina, vy-

davateľ slovenských novín Perún v Banskej Štiavnici. 

Nitkami listov i osobných kontaktov bol Kmeť pospájaný 

i s profesormi štiavnickej Akadémie, rovnako ako s nad-

šenými vlastivednými pracovníkmi z Novej Bane – ková-

čom Karolom Dodekom a Štefanom Volfom Kňazo-

lúckym. Malá prenčovská fara  sa načas stala prvým de-

pozitárom Slovenského národného múzea. A sklad to ne-

bol hocijaký: cennosti národopisné, zvláštnosti geologic-

ké, 72-tisícový herbár, jedinečné poklady vykopané zo 

zeme, ktoré si cení i dnešná archeológia. A navyše, bola 

tu aj kostra mamuta ... 

JASENÁK, Ladislav. 1986. Andrej Kmeť a náš terajší 

okres: k 145. výročiu narodenia. 

In Žiara socializmu, 1986, roč. 27, č. 49, s. 3. 

 

 

 
 

Rosa Kmetiana Borbás 
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 Foto z Internetu 

 ... ZAUJATÝ BOTANIKOU A ETNO-  

            GRAFIOU 

 Posledným pastoračným pôsobiskom Kmeťa 

bol Prenčov. Tam sa s nesmiernou vervou pustil do 

zberu a záchrany všetkého, čo mohlo dokazovať au-

tochtónnosť, svojbytnosť a kultúru slovenského ná-

roda. Okrem milovanej botaniky sa plne začal veno-

vať aj archeológii a histórii. ... 

 

 Kmeť bojoval za záchranu literárnych hmot-

ných a duchovných pamiatok slovenskej kultúry. 

Nabádal tak pospolitý ľud, ako aj vzdelancov, aby 

zapisovali ľudové piesne, povesti, či rozprávky, aby 

zachraňovali slovenské ľudové výšivky a čipky, kto-

ré sú dokladom vytrvalosti, vkusu, citu a úcty k mi-

nulosti. Vo svojej práci „O výšivkách a čipkách 

v Honte“ oceňuje ľudové ornamenty, opisuje ich 

techniku vyšívania a uvažuje o ich pôvode. 

 V prenčovskej fare napísal Kmeť aj ďalšie prá-

ce, napr. Starožitnosti v Honte, Sitno a čo z neho vi-

dieť, Ďalšie výskumy v obvode Sitna. Jeho najob-

siahlejším dielom je Veleba Sitna, v ktorom pred-

ložil zemepisný, botanický, archeologický a historic-

ký obraz hory Sitna. Iné početné príspevky zverej-

ňoval v Slovenských novinách, Národných novinách, 

Slovenských pohľadoch, Literárnych listoch, Kato-

líckych novinách a Obzore. 

  

ŽIVOTNÝ ZÁMYSEL – MÚZEUM 

 Prenčovská fara bola rušným miestom. Za 

Kmeťom chodili študenti, vzdelanci, národovci, 

priatelia, s ktorými debatoval o. i. aj o dávno vyslo-

venej potrebe založiť slovenský vedecký spolok. Ve-

ril, že sa to raz uskutoční. ... 

HLINKOVÁ, Jarmila. 1991. Hoci boli „tvrdé časy“, 

vykonal veľa : k 150. výročiu narodenia Andreja 

Kmeťa. In Slovenský denník, 1991, roč. 2, č. 281,  

s. 8. 
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Andrej Kmeť  Žiar nad 

Hronom  Žiarčania 
 

 - Karol Anton Medvecký (1875 – 1937), ktorý 

 spolupracoval s Andrejom Kmeťom a je autorom 
 monografie o Andrejovi Kmeťovi – mal primície 
 v biskupskej kaplnke svätokrížskeho kaštieľa 
 
 

 
 

Karol Anton Medvecký 
21

 
 

 - Jozef Luňáček (1844 – 1911), ktorý získal od-

 borné základy a metódy práce od A. Kmeťa, pô-
 sobil ako učiteľ v Šášovskom Podhradí 
 

 - spolupracovník Andreja Kmeťa bol aj J.  Ško-  

 da, katolícky kňaz, ciscercita zo Svätého Kríža 
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 Fotografia zo Slovenského biografického slovníka – zv. IV. 

 

ŽIAČANIA ANDREJOVI KMEŤOVI 

  

 - v Žiari nad Hronom je ulica, ktorá sa volá Ulica 

 Andreja Kmeťa 

 - Žiarčania si osobnosť Andreja Kmeťa pripomí-

 najú spomienkovými podujatiami 
  

 - v Žiari nad Hronom pri príležitosti 155. výročia 

 narodenia A. Kmeťa - pripravili a vydali  publiká-
 ciu Chodník Andreja Kmeťa (1841 – 1908) –  au-
 ri Pavol Kuka a Jozef Rusňák v nej uviedli aj  
 fakty o živote a diele A. Kmeťa 
 
 

Kmeť a Žiar nad Hronom v tlači 
 

236. Da 

Ulica Andreja Kmeťa. 

In: Naše mesto. – Roč. 1, č. 9 (1991), s. 4. 

 

 ... Miestny odbor Matice slovenskej v Žiari nad 

Hronom venoval Andrejovi Kmeťovi spomienkový večer 

18. 10. Zaujímavú prednášku o živote a vedeckej činnosti 

Andreja Kmeťa spestril Dr. Jasenák videofilmom. Po-

tom sa rozprúdila neformálna beseda s mnohými otázka-

mi, na ktoré znalec Andreja Kmeťa pohotovo odpovedal. 

Škoda, že medzi účastníkmi bolo tak málo mladých ľudí. 

... 

 Prejavom úcty tomuto skromnému veľkému sy-

novi nášho národa je pomenovanie jednej ulice v našom 

meste jeho menom. ... 

 

237. (ák) 

Kilometre s A. Kmeťom 

In: MY Žiara. – Roč. 2, č. 18 (2.5.1995), 

s. 5. 

Po stopách A. Kmeťa (podujatie turistické 

– Žiar nad Hronom (okres) 

 

 

Úryvky z kníh


 ... Z ďalších spolupracovníkov Andreja Kmeťa 

sú v Medveckého monografii uvedení: ... J. Škoda, ka-

tolícky kňaz, ciscercita zo Svätého Kríža... 

HRABOVEC, Ivan. 1993. Spolupráca Andreja Kmeťa 

s ľudovýchovnými pracovníkmi, záujemcami o botaniku 

a s českými botanikmi. In Zborník Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993, s. 65. 

 

 

Úryvky z tlače
 

 ... NEHLIVIEŤ! Plnohodnotný význam tohto 

slovíčka ma obsiahol pri hodnotení mnohorozmernej čin-

nosti a diela Andreja Kmeťa, r. k. kňaza, národného budi-

teľa a zakladateľa slovenského múzejníctva na vedeckej 

konferencii v Žiari nad Hronom. Konala sa pri príležitos-

ti celonárodných osláv 150. výročia na rodenia tejto výz-

namnej a donedávna zamlčiavanej osobnosti našich dejín. 

... 

ČAPLOVIČ, Dušan. 1991. Slzy vysúšal, radosť dával : 

k 150. výročiu narodenia Andreja Kmeťa. In Pravda, 

1991, roč. 72, č. 121, s. 5.  

 



 ... Na konferencii v Žiari nad Hronom odznelo 

23 odborných referátov, ktoré hodnotili A. Kmeťa ako ar-

cheológa, historika, muzeológa, zberateľa muzeálnych 

predmetov, povestí, pesničiek, ale aj čipiek a výšiviek 

a šíriteľa poznatkov o hospodárení a ovocinárstve. Vyz-

dvihnutá bola aj jeho úloha ako botanika ... Samozrejme, 

že túto prácu vykonával popri svojom základnom povola-

ní rímskokatolíckeho kňaza. Kňazskému povolaniu veno-

val 40 rokov svojho života, z toho 28 rokov prežil na fare 

v Prenčove. ... 

KAFKA, Richard. 1991. Velikán slovenského národa : 

k 150. výročiu narodenia A. Kmeťa. In Hutník, 1991,  

roč. 37, č. 20, s. 6. 
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 ... Upozorniť na osobnosť slovenského botani-

ka, archeológa, etnografa, zberateľa a organizátora slo-

venského vedeckého života je cieľom brožúry Chodník 

Andreja Kmeťa (1841 – 1908), ktorú pri príležitosti 155. 

výročia jeho narodenia pripravili a vydali v Žiari nad    

Hronom. ... V brožúrke, ktorú pripravili Pavol Kuka 

a Jozef Rusňák, možno nájsť aj základné životopisné 

fakty o živote a diele A. Kmeťa. ... 

(TASR). 1996. Chodník Andreja Kmeťa. In Pravda, 

1996, roč. 6, č. 15, s. 3. 

 

Andrej Kmeť Nová Baňa 

Novobančania 


 - Karol Dodek - (kováč, maliar samouk, staros-

 ta mesta Nová Baňa, 1867 – 1922) –  Novo-
 bančan, ktorý pomáhal Andrejovi Kmeťovi 
 v jeho činnosti 

 - ďalším jeho pomocníkom bol  Novobančan 

 Štefan Volf – Kňazolúcky – (roľník, 1862 – 
 1901) 
 

 
 

Štefan Volf-Kňazolúcky 
22

 

                                                 
22

 Foto z  knihy HINDICKÝ, Jozef. Štefan Volf-Kňazolúcky. 

 - J. Zlínsky – lekárnik z Novej Bane,  ktorý bol 

 vo vedeckom spojení s Andrejom Kmeťom 

 

 - Štefan Kopernický – rodák z Novej Bane – 

v Ostrihome bol profesorom Andreja Kmeťa 

 

NOVOBANČANIA ANDREJOVI KMEŤOVI 



 - Novobančania nazvali jednu ulicu – Ulica An-

 dreja Kmeťa 
 
 

Kmeť a Nová Baňa v knihách 

 
 

238. Hindický, Jozef 

Štefan Volf - Kňazolúcky : život a dielo. 

Nová Baňa : MO MS, 1991. – S. 6-13. 







Úryvky z kníh




 ...Cirkevný hodnostár, redaktor a spisovateľ 

Štefan Kopernický narodil sa 7.9.1813 v Novej Bani. 

Filozofiu a teológiu študoval v Trnave. Začínal ako kap-

lán v Hodruši. Od r. 1849 prefekt kňazského seminára 

v Ostrihome. Tu bol aj profesorom Andreja Kmeťa, ktorý 

si na neho spomína len v dobrom. ... 

 

... Keď sa na začiatku 90. rokov spoznal a 

zblížil (Štefan Volf – Kňazolúcky) s Andrejom Kme-

ťom, v meste bol už dávnejšie vyhlásený za nebezpeč-

ného pansláva. Aj on sa stal jedným z drobných ľudových 

spolupracovníkov Andreja Kmeťa, ktorého si nesmierne 

vážil ako bojovníka za práva utláčaného slovenského ná-

roda. Kmeť sa mu stal svetlým vzorom, doslova ho zbož-

ňoval, čím sa netajil ani v korešpondencii s ním. Často ho 

oslovuje: „Dôstojni Miláčku naroda“ a podobne. Ospe-

vuje ho v príležitostných básňach, ktoré mu posielal 

k meninám a narodeninám. Sú to prosté, precítené vyzna-

nia obdivovateľa. Volf je teda i ľudovým básnikom – ver-

šovníkom. Svoje básnické pokusy si zapisoval do objem-

nejšieho zošita, ktorý rodina až do roku 1958 starostlivo 

opatrovala. V spomínanom roku sa niekde stratil. Z jeho 

početných básní bola pravdepodobne uverejnená len 

jedna: „Odrodilcovi“ v Národnom hlásniku v roku 1893. 

Volfa otázka odrodilstva veľmi trápila. V liste Kmeťovi 

v novembri 1894 k tejto problematike vyslovil hlbokú 

myšlienku. Píše: „...Smutne je to keď tí čo nás majú viesť 

sami padajú...“. 

 Puto, ktoré spájalo Štefana Volfa – Kňazolúc-

keho s Andrejom Kmeťom, bolo až príliš silné; precho-

vával k nemu priamo synovskú lásku. Dokonca i žiarlil na 

iných, ktorým Kmeť zdanlivo preukázal viacej priazne. 

 Volf zbieral pre Kmeťa minerály z okolia Novej 

Bane, upozorňoval ho na rôzne lokality, o ktorých sa doz-

vedel od iných, zbieral, získaval muzeálne predmety i kú-

pou a veľkodušne ich daroval Slovenskému národnému 

múzeu v Martine. Mnohé drobné predmety poslal i do 

Českého národného múzea. 

 Len čo vláda povolila existenciu Muzeálnej slo-

venskej spoločnosti, žiada Kmeťa o jej členstvo. Aj tu sa 

prejavil značnou aktivitou. Prispel do oboch periodík, 

ktoré spoločnosť vydávala. Zúčastnil sa na každom val-

nom zhromaždení spoločnosti až do svojej smrti. Pozoru-

hodné na tom je, že všetky cesty do Martina vykonával 

pešo a vždy v štalánskom sedliackom kroji. 

  Sotva tridsaťročný Šteafan Volf – Kňazolúcky 

sa už poznal s viacerými vplyvnými slovenskými náro-

dovcami, na ktorých sa v rôznych záležitostiach sám ob-

racal, na druhej strane títo dokázali jeho zapálené nad-

šenie pre veci národné plne využiť. V novembri 1894 píše 

Kmeťovi: „...Pán Matúš Dula ma prosel aby spravel mo-

del z okolia našich domov, do konca tohoto mesiaca, čo 

velmi vďačne urobím...“. Svoj sľub skutočne aj dodržal. 

Model domu bol určený na národopisnú výstavu v Prahe, 

kde spoločne s ostatnými predmetmi reprezentoval Slo-

vensko. 

 Snáď preto, že bol vystavovaný i jeho model 

domu, zatúžil po Prahe. Na základe príhovoru Andreja 
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Kmeťa zobrala ho skupina Martinčanov medzi seba 

a z Martina spoločne cestovali do Prahy. ... 

 Od roku 1890 dopisuje do viacerých sloven-

ských novín a časopisov. Drobnejšie príspevky uverejňuje 

v Katolíckych novinách, v Národnom hlásniku a Lichar-

dovom Obzore. Andrej Kmeť mu navrhuje, aby zbieral 

povesti, povery, pranostiky, miestne názvy a podobne. 

Z národopisného hľadiska sú cenné ním zozbierané pove-

ry a ľudové piesne z Novej Bane. Kmeť jeho práce upra-

voval, dopĺňal, pre vydanie prepisoval a pochopiteľne 

pravopis opravoval. ... 

HINDICKÝ, Jozef. 1992. Kultúrni dejatelia v Novej Bani 

a okolí. Nová Baňa : Vlastivedné múzeum v Novej Bani, 

1992, s. 10, 15-16. 






 ... Sklony ku kresleniu a maľovaniu prejavujú 

sa u neho (Karola Dodeka) už v ranom veku a pozdejšie 

aj popri ťažkom kováčskom remesle prevažnú časť voľ-

ného času venuje tejto záľube. Kombinácia ťažkého ko-

váčskeho kladiva a maliarskeho štetca je skutočne ojedi-

nelá. V podstate bol autodidakt-samouk. Spočiatku to boli 

iba menšie uhľokresby, perokresby a akvarely. Motívy 

čerpal z rôznych predlôh a pohľadníc, teda kopíruje, od-

kresľuje. Andrej Kmeť, ktorý mal na Dodeka silný vplyv, 

ho v jeho maliarskej práci nielen povzbudzoval, ale aj 

kladne usmerňoval. V jednom liste Dodekovi píše: 

„...prestaň kopírovať, maľuj to, čo vidíš a cítiš...“. Až 

potom začal Dodek skutočne samostatne tvoriť. 

 Bol to opäť Kmeť, ktorý ho zblížil s maliarom 

Zsitvayom, profesorom kreslenia z Banskej Štiavnice, ku 

ktorému potom chodil so svojimi obrazmi na korektúru. 

... 

 Vplyv na rast jeho národného povedomia mali 

najmä učiteľ Eduard Rízner, miestny farár Alexej Peť-

ko a pozdejšie Andrej Kmeť, s ktorým sa zoznámil na 

začiatku 90. rokov 19. storočia. Kmeť získal v Dodekovi 

skvelého pomocníka, ktorý mu kreslil náčrty muzeálnych 

predmetov, archeologických lokalít, ilustroval niektoré je-

ho práce. Výdatne mu pomáhal v zberateľskej práci, zbie-

ral pre Kmeťa rastliny v okolí Novej Bane, získaval pred-

mety pre Slovenské národné múzeum v Martine. 

 Dodek zas našiel v Kmeťovi dobrého a láskavé-

ho poradcu a trpezlivého učiteľa. Celý svoj ďalší život 

bol potom pod silným vplyvom Andreja Kmeťa. Nič ne-

podnikol bez toho, že by sa o tom vopred s Kmeťom 

neporadil. Okrem spoločných botanických a archeolo-

gických vychádzok, boli v neustálom písomnom styku. 

Korešpondencia Kmeť – Dodek a Dodek – Kmeť je bo-

hatá. Značná časť sa zachovala v ich pozostalosti a opat-

ruje ju Literárny archív Matice slovenskej v Martine. 

Hneď po vzniku Muzeálnej slovenskej spoločnosti stal sa 

Dodek jej členom. 

Prostredníctvom Kmeťa zoznámil sa Dodek s vtedajšou 

národnou prebudenou slovenskou inteligenciou, s ktorou 

ptom už sám udržiaval čulé styky a nadväzuje ďalšie zná-

mosti. ... 

 V liste z 9.12.1901 nabáda ho Kmeť: „...Aspoň 

zboku posmeľujte ľudí, aby sa pomaly osamostatňovali 

od stoličných a komorských pánov...“. Podľa toho Do-

dek i konal. Zasadzuje sa o veci národné, kde to len bolo 

možné. ... 

HINDICKÝ, Jozef. 1992. Kultúrni dejatelia v Novej Bani 

a okolí. Nová Baňa : Vlastivedné múzeum v Novej Bani, 

1992, s. 19-21.






 ... Medzi  domácimi a zahraničnými botanikmi, 

s ktorými bol Andrej Kmeť vo vedeckom spojení, koreš-

pondoval a vymieňal si s nimi rastliny, vystupuje aj J. 

Zlínsky, lekárnik v Novej Bani ... 

HINDICKÝ, Jozef. 1992. Kultúrni dejatelia v Novej Bani 

a okolí. Nová Baňa : Vlastivedné múzeum v Novej Bani, 

199, s. 21. 

 

 

 

 ... Po obhliadke terénu, dokumentácie hradov, 

pivníc – dúpencov, jaskýň a ostatných objektov, zistené 

skutočnosti zameriaval (napr. sklenoteplický hrad, ža-

kýlsky hrad, hrad Sitno, tesárske dúpence, kameňolom 

v Kysihýbli a iné), resp. fotografoval (ryžovanie zlata 

v Hontianskych Nemciach). V spolupráci s Karolom Do-

dekom zamerali niekoľko stredovekých hradov v areáli 

Banskej Štiavnice, pričom nedávne merania hradu Sitno 

potvrdili presnosť Kmeťových údajov. ... 

LABUDA, Jozef. 1993. Andrej Kmeť – priekopník 

slovenskej archeológie. In Zborník Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993, s. 42.  

 

 

 

Andrej Kmeť Banská Belá
 

 

 

 ... Pre múzeum (v Martine) získal (F. R. Os-

vald) na  fare v Banskej Belej úradnú vzorku miery holby 

a žajdlíka z Trenčianskej stolice z roku 1861 so sloven-

ským nápisom. ... 

Kmeť sa usiloval získať do múzea (v Martine) staromeš-

tiansky kabát s „majcom“ – striebornými gombíkmi 

a z dvoch ruží cez prsia visiacou širokou retiazkou. 

V Banskej Belej bolo takýchto kabátov ešte niekoľko. 

Osvald kúpil za 80 korún kabát s úplným vystrojením, 

s retiazkou a 21 gombíkmi a poslal do Martina ako dar 

múzeu (máj 1906). Kmeť hľadal do múzea staré drevo-

rezby betlehemov. Kostol v Banskej Belej mal ešte starý 

betlehem so slovenskými drevorezbami. Osvald požičané 

figúrky valachov poslal Kmeťovi do Martina, aby ich dal  

odfotografovať pre múzeum. Osvald zbieral aj vianoč-

ných „hadov“ na rovnaký účel. Koncom marca  a začiat-

kom apríla 1907 Kmeť navštívil Osvalda v Teplej. Boli 

spolu v Banskej Belej na akvizícii predmetov do múzea – 

získali hlinený lievik, konvu na kávu a starý krčah. Bola 

to jedna z posledných návštev Kmeťa – ak nie posledná – 

v kraji niekdajšieho pôsobenia. ... 

ŠARLUŠKA, Vojtech. 1993. Spolupráca a priateľstvo 

Andreja Kmeťa s F. R. Osvaldom. In Zborník Muzeálnej 

slovenskej spoločnosti. Martin : Muzeálna slovenská 

spoločnosť, 1993, s. 153.  
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Andrej Kmeť Štiavnické 

Bane



 - v Štiavnických Baniach sa narodil Alexander 

 Javorka (botanik, múzejník, 1883 – 1961), kto-
 rý bol žiakom A. Kmeťa 
 

 - ako vznikli Štiavnické Bane: 

 

239. Štiavnické Bane : história. – Záznam 

urobený 7.7.2007. In: Štiavnické Bane : 

oficiálne stránky obce [elektronický zdroj]. 

– Spôsob prístupu 

http://www.stiavnickebane.ocu.sk/sk/index

.php?ids=5 



 ... Štiavnické Bane sa právom označujú za srdce 

baníctva celého regiónu, za jedno z hlavných centier tech-

nickej, kultúrnej a duchovnej vzdelanosti, ktoré svojím 

významom prerástlo rámec Slovenska. 

 V roku 1948 došlo k premenovaniu obce Piarg 

na Štiavnické Bane. V roku 1960 došlo k administratív-

nemu zlúčeniu s Hornou Rovňou, ktorá dovtedy bola sú-

časťou Banskej Štiavnice. Piarg vznikol spojením dvoch 

pôvodne samostatných susediacich územných celkov 
a s pomerne rozlišným stredovekým vývojom: Osada Si-

gelsberg pôvodne patrila do majetku mesta B. Štiavnica, 

pred r. 1352 ju zabral kastelán hradu Šášov. O zábere tej-

to a okolitých osád je prvá zmienka z roku 1352, čo je zá-

roveň aj prvý písomný prameň o existencii Sigelbergu. 

Osada, neskôr dedina sa stala súčasťou majetku hradného, 

od 17. storočia komorského panstva Šášov. Druhý celok, 

z ktorého sa sformovali súčasné Štiavnické Bane tvorila 

Vindšachta. K jej vzniku v prvom rade prispel rozvoj ba-

níctva. V časoch tureckého nebezpečenstva v 17. stor. sa 

na jej ochranu vybudoval rozsiahly fortifikačný systém. 

Sigelsberg a Vindšachta ako pôvodné celky, z ktorých 

vznikli Štiavnické Bane boli nepochybne prioritnými stre-

diskami baníctva s celoeurópskym významom. ... 

 

 

Kmeť a Štiavnické Bane  
v knihách 

 

 

 

240. Števík, Vojtech – Števíková, Ľudmila 

Obec svetových prvenstiev : Štiavnické 

Bane. Slovenská Baňa. 

Litera, 1995. – S. 8, 34, 57, 68-70, 79, 83, 

118, 121, 196. – (úryvok - S.  68-70). 

 

 ... Do Slovenskej Bane, do jej kláštora, chodie-

val často na porady národných buditeľov v 19. storočí 

z katolíckej fary Prenčov Andrej Kmeť, rodák zo Bze-

nice. ... 

 Vo svojej knihe „Veleba Sitna“ predstavuje na-

šu obec ako samostatný rudný banský revír ešte v minu-

lom storočí. Ukazuje, že je rovnocenným partnerom 

Kremnice a Banskej Štiavnice. V tejto knihe píše o nás 

takto: 

 „Vľavo, trochu západne od Štiavnice je Slá-

vodol (Wendenschacht – Piarg), vzácny nám po saskom 

(nemeckom) svedectve, že tam od nepamäti bývali Slo-

váci v sasickej mluve volaní Wendi – Windi a že dávno 

pred nimi dolovali v bohatých baniach.“  

Keď spomína na vrch Sitno, hovorí o obyvateľoch jeho 

okolia oddelene, zvlášť o elite Vindšachty a osobitne 

o elite Štiavnice. Na ľud v okolí Sitna ukazuje, že je veľ-

mi pekný, nadmieru usilovný, mimoriadne schopný a ši-

kovný, v práci vytrvalý a veselý, miluje žarty a smiech, 

ale vyhýba sa neslušným rečiam. Do radov nášho samos-

tatného banského revíru volá: 

 

 „Nech nikoho z národa 

slovenského nesklátia, neodstra-

šia ani tie najtrpkejšie sklama-

nia, lebo z nich, z bolesti pochá-

dza otuženie, upevnenie a múd-

rosť. Na chybách sa učíme a pa-

daním sa dvíhame.“ 

 Postupom času sa Andrej Kmeť zriekol ďal-

šieho archeologického bádania v okolí Sitna. Naši baníci 

ho roku 1900 navštívili a prehovorili, aby pracoval ďalej. 

Stalo sa. Andrej Kmeť sa vtedy obracia na inteligenciu 

a vo svojom apeli žiada od nej, aby aspoň toľko pozor-

nosti venovala predhistorickým pamiatkam Slovenska, 

ako im venuje sám pospolitý ľud. ... 
 

 

 

Andrej Kmeť  Brehy 



 - Karol Anton Medvecký (1875 – 1937), ktorý 

spolupracoval s Andrejom Kmeťom a je autorom monogra-
fie o Andrejovi Kmeťovi – pôsobil v Brehoch ako adminis-
trátor 

 

 

Andrej Kmeť Hliník nad 

Hronom   




 - projektantom pamätnej izby v Bzenici je  

Ing. Jozef Krátky z Hliníka nad Hronom. ... 

Nežil sebe. 1991. In Žiara, 1991, roč. 32, č. 19, s. 3. 
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Andrej Kmeť Hodruša-

Hámre   


 - Andrej Kmeť spolupracoval a priatelil sa 

s Františkom Richardom Osvaldom (1845 – 1926) – 

rodákom z Banskej Hodruše – dnes Hodruša-Hámre (v r. 

1971 sa zlúčili obce Banská Hodruša a Dolné Hámre do 

obce Hodruša-Hámre) 

 

 

 
 

František Richard Osvald 
23

 
 

Úryvky z kníh


 ... Uvedená práca (Starožitnosti v Honte) je 

čiastočne i spoločným dielom s Františkom Richardom 

Osvaldom. Priateľstvo, ktoré spájalo týchto dvoch ľudí, 

skladalo sa z niekoľkých ohniviek. Predovšetkým pochá-

dzalo z rovnakého kraja: Kmeť bol zo Bzenice a Osvald 

z Banskej Hodruše, ďalej obaja pochádzali z rovnako 

chudobných rodičov, len s tým rozdielom, že Kmeťov 

                                                 
23

 Fotografia  zo Slovenského biografického slovníka – zv. IV. 

otec bol kováč a Osvaldov otec bol baník, čím Osvald 

vyrastal v oveľa biednejších pomeroch ako Kmeť. Os-

vald chodieval peši do Banskej Štiavnice do tamojšieho 

gymnázia i v zimných mesiacoch a často musel preko-

návať snehové metelice... 

 Druhou skutočnosťou, ktorá udržiavala a rozví-

jala ich pevné a nerozlučné priateľstvo bolo to, že obaja 

poznali biedne pomery a zaznávanie slovenského národa 

zo strany maďarskej vládnucej triedy, ktorá sa snažila u-

dusiť akýkoľvek prejav národného povedomia slovenské-

ho ľudu. Bola to ich vzájomná láska k slovenskému náro-

du, snaha pomôcť v biede a na druhej strane snaha ukázať 

ostatným národom Európy na bohatú ľudovú kultúru slo-

venského národa a na jeho dejiny, ktoré ich spájali. Túto 

snahu podporovali aj vlastnými, i keď skromnými pros-

triedkami. Prvý zväzok „Tovaryšstva“, ba vôbec všetky 

tri zväzky, boli výsledkom vzájomnej snahy Osvalda 

i Kmeťa. Spolu zdieľali starosti s prvým dielom „Tova-

ryšstva“, lebo sa málo míňal... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 27. 




 ... Druhým dobrým Kmeťovým priateľom bol 

už spomínaný František Richard Osvald. Narodil sa 3. 

októbra 1845 v Banskej Hodruši, pri Banskej Štiavnici 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 60.  

 
 

 ... Preto už pár mesiacov po pohrebe (Andreja 

Kmeťa), v máji 1908, Kmeťov spolupracovník a priateľ 

František Richard Osvald uverejnil v slovenských časo-

pisoch a novinách výzvu, 

 

 „aby sme národu postavili ne-

bohého vo svetle historickej pravdy, 

aby sme osvietili, na jasné svetlo 

vyniesli jeho neobyčajnú osobnosť, 

jeho žulopevný ráz, jeho krušné nez-

dary i slávne výskumy, jeho neú-

mornú, všestrannú prácu na poli 

národnej osvety, aby sme umožnili 

prítomným i budúcim pokoleniam 

nahliadnuť do dielne onej zimnič-

nej, úmornej práce, ktorá nám pred-

časne strávila tento požehnaný život.  

 I obraciame sa k slovenskému 

obecenstvu, zvlášte však k užšiemu 

kruhu ctiteľov a osobných priateľov 

nášho oslávenca, prosiac, aby nám 

podali pomocnú ruku k zostaveniu 

životopisu Kmeťovho...“ 

 
 Výzva mala široký ohlas a podnietila Kmeťov-

ho mladšieho spolupracovníka a duchovného žiaka Karo-

la Antona Medveckého k zostaveniu a napísaniu mono-

grafie „Andrej Kmeť, rím. katolícky kňaz, slovenský 

učenec, zakladateľ a prvý predseda Muzeálnej sloven-

skej spoločnosti.1841 – 1908. Životopis.“, ktorá patrí 

k najlepším v dobovej memoárovej literatúre a doteraz je 

základným pramenným východiskom ďalších kmeťov-

ských kníh a štúdií. 

 Popri vzorovo napísanej a zostavenej monogra-

fii, najväčší význam Osvaldovej výzvy spočíva v tom, že 

u Medveckého sa v krátkom čase sústredila podstatná 

časť Kmeťovej písomnej a literárnej pozostalosti a viace-

ré vecné pamiatky. Sám Medvecký o tom napísal: 

 „Ctitelia nášho oslávenca povšimli si nášho 

vyzvania a okrem osobitných statí, ktoré som pre nedos-

tatok miesta v plnom znení podať nemohol, poslali mi 

premnohí úzkostlivo chránené listy, takže sa v krátkom 

čase zhromaždilo viac než 30 000 kusov dopisov Kme-

ťovských.“  

Táto zbierka písomností a vecnín položila základ pre sa-

motný fond Archívu Národopisného múzea SNM v Mar-
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tine, evidovaného pod názvom „Pozostalosť Andreja 

Kmeťa (P AK). ... 
 

 Pravdepodobne najrozsiahlejším súborom kore-

špondencie je 265 listov Kmeťa Osvaldovi a 637 listov 

Osvalda Kmeťovi. Monografista Štefan Janšák im pripi-

soval spirituálny ráz, keď „jeden druhému je spovední-

kom a priateľ priateľovi otvára srdce. Na to by sme sotva 

kde našli príklad“. Ich korešpondencia sa opiera o spo-

ločné literárne záujmy pri redigovaní Tovaryšstva, vzá-

jomne si posudzujú rukopisy a  precizujú spoločné názory 

na domáce farské i celonárodné cirkevné udalosti a roz-

pory. „Zdržanlivejší a odmeranejší Osvald“ – ako píše 

Janšák – „často mierni výbuchy impulzívneho Kmeťa 

a tento zasa svojim stálym humorom a svojou prirodze-

nou náklonnosťou všetko ironizovať rozveseľuje zachmú-

reného suseda. Drobné, lokálne dedinské udalosti i styky 

s veriacimi dodávajú im pritom toľko materiálu vhodného 

na duchaplnú výmenu názorov ako celonárodné veci“. 

Osvald nazýva Kmeťa „drahým 

bratom“ a Kmeť v jednom z lis-

tov ich vzťah žartovne prirovnal 

k siamským bratom. ... 
BARANOVIČ, Štefan. 1993. Osobnosť Andreja Kmeťa 

vo svetle jeho literárnej pozostalosti. In Zborník 

Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Martin : Muzeálna 

slovenská spoločnosť, 1993, s. 14-15, 17-18. 
 

 
 

Andrej Kmeť  Jastrabá 


 - Karol Anton Medvecký (1875 – 1937), ktorý 

 spolupracoval s Andrejom Kmeťom a je autorom 
 monografie o Andrejovi Kmeťovi – pôsobil 
 v Jastrabej ako kaplán 
 

Andrej Kmeť Kremnica  

Kremničania  



 - Andrej Kmeť spolupracoval s Gustávom Kazi-

 mírom Zechenterom-Laskomerským (spi-
 sovateľ, prírodovedec, lekár, 1824-1908), Pav- 
 lom Križkom (historik, archivár, 1841 1902), 
 Drahotínou Kardossovou-Križkovou (folk-
 loristka, národnokultúrna pracovníčka, 1867 – 
 1944), Michalom Matunákom (historik, archi-
 vár, 1866 – 1932) 

 
 
 

 
 
 
 

Drahotína Kardossová-Križková 

24 
 
 

                                                 
24

 Fotografia zo Slovenského biografického slovníka – zv. III. 

KREMNIČANIA ANDREJOVI KMEŤOVI 



 - veľkú zásluhu na vybudovaní pamätníka (pa-

 mätník Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici) 
 mal kremnický rodák Ing. Aurel Lehotzký 
 (1882 – 1953), vtedajší prvý slovenský riaditeľ 
 Štátnych baní v Banskej Štiavnici 

 - Andrej Peter  (sochár, medailér, 1912 – 

 2003) bol spoluautorom Čestnej medaily, ktorá 
 bola vydaná v roku 1968 

 - v rokoch 1977 – 1991 v Múzeu mincí a medailí 

 v Kremnici pracoval ako jeho riaditeľ RNDr. 
 Ladislav Jasenák (vlastivedný pracovník, 
 muzeológ, kronikár, folklorista, 1948 Bzenica – 
 2000), ktorý sa venoval osobnosti Andreja 
 Kmeťa  

 - v roku 2007 sa kremnickí výtvarníci – Mária 

Poldaufová, Miroslav Ronai, Štefan Novot-
ný  a Jozef Karol Höger –  zúčastnili súťaže na 
 pamätnú dvestokorunovú mincu pri príležitosti 
 100. výročia úmrtia Andreja Kmeťa 

 

 

Kmeť a Kremničania v knihách
 

242. Zechenter-Laskomerský, G. K. 

Päťdesiat rokov slovenského života II. 

Bratislava : Tatran, 1974. – S. 60, 345, 

403. – (úryvok – S. 345). 

 

 ...Andrej Kmeť, prenčovský farár, pýta odo mňa 

(od Zechentera-Laskomerského) 12. marca zbieročku 

systematicky určených kovov. Tejto žiadosti som podľa 

možnosti vyhovel, 4. mája ma uvedomil, že tie minerálie 

dostal. Jeho najväčšiu pozornosť vzbudil čierny opál, 

nájdený v Jastrabej. Dva roky sa zháňal za mineráliami, 

potom nechajúc to stranou, hodil sa s veľkým zápalom na 

botaniku, kde to potom ozaj ďaleko priviedol; on a Ho-

luby sú ďaleko známi botanici. ... 
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Úryvky z kníh
 

 

 ... V roku 1888 a 1892 navštívil dve bansko-

štiavnické a jednu kremnickú štôlňu a dovedna v nich 

zaznamenal 33 druhov húb. ... 

LIZOŇ, Pavel. 1993. Význam zbierok Andreja Kmeťa 

pre mykológiu. In Zborník Muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1993,  

s. 58.  

 

 

 ... Už od roku 1863 bol D. Štúr v písomnom 

styku s breznianskym lekárom Dr. Gustávom Zechen-

terom a keď roku 1866 pri príležitosti výskumu Pohronia 

osobne navštívil Zechentera v Brezne, vzniklo medzi 

nimi trvalé priateľstvo. To motivovala okrem iného 

skutočnosť, že aj Zechenter mal záujem o geologický 

a mineralogický výskum Slovenska. D. Štúr veľmi úzko 

spolupracoval aj s profesorom prírodopisu na kremnickej 

reálke J. Teschlerom, ktorý vydal niekoľko prác 

o geologických pomeroch okolia Kremnice. Zoznámil sa 

s ním v júni 1878 a odvtedy chodili spolu na geologické 

výskumy okolia. Roku 1789 sa J. Teschler oženil so 

Zechenterovou dcérou a tak sa Zechenter, ktorý bol 

medzitým preložený do Kremnice, pod vplyvom svojho 

zaťa čoraz viac venoval mineralógii a geológii. 

 Podobne ako D. Štúr v polovici 19. storočia zo-

skupil okolo seba záujemcov o prírodné vedy, najmä geo-

lógiu, tak aj Andrej Kmeť sústreďoval okolo seba záu-

jemcov o prírodné vedy. Išlo prevažne o neškolených 

alebo nedostatočne školených záujemcov, ktorých Kmeť 

usmerňoval, radil a pomáhal im, alebo im sprostredková-

val styk so skúsenými odborníkmi. Patrili k nim predo-

všetkým Dr. Gustáv Zechenter, Jozef Hrnčiar, laborant 

na Baníckej a lesníckej akadémii, Jozef Luňáček z Hor-

ných Strhár a ďalší. 

HERČKO, Ivan. 1993. Úloha Andreja Kmeťa v rozvoji 

geologického bádania na Slovensku. In Zborník 

Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Martin : Muzeálna 

slovenská spoločnosť, 1993, s. 72. 



 ... Národopisná výstava českoslovanská v Prahe 

r. 1895 bola ďalšou veľkou príležitosťou na prezentáciu 

kultúry a histórie slovenského národa. Hlavným organizá-

torom slovenskej časti bol opäť Andrej Kmeť, ktorý na-

priek nesúhlasu vtedajšej vládnúcej vrstvy na Slovensku 

zabezpečil na nej s mnohými obetavými spolupracovník-

mi dôstojné exponátové zastúpenie Slovenska. Jeho prácu 

ocenil organizačný výbor výstavy čestným diplomom 

a bronzovou medailou. Sama expozičná stránka sloven-

skej časti nebola zrejme dostatočne zvládnutá. Drahotína 

Križková, v tomto období veľmi blízka Kmeťova spolu-

pracovníčka, po vzhliadnutí výstavy sa mu v liste zo 7.8. 

1895 sťažuje „...no s našimi vecami tam – nie som spo-

kojná! Nielenže nevystavili všetky veci od nás poslané, ale 

i bez všetkého bližšieho označenia, bez roztriedenia tam 

ležalo.“ ... 

 

 D. Križková oboznamuje Kmeťa v liste 28.2. 

1894 s návrhom T. Vansovej na vytvorenie fondu (fi-

nančného), ktorý by slúžil na odkúpenie čipiek a takto 

sústredené by sa ďalej posielali cez sieť spolupracov-

níkov. Nazdáva sa, že by mohla prispieť aj Živena za do-

hodnutých podmienok. ... 

 

 Z korešpondencie A. Kmeťa sa dozvedáme, že 

udržiaval kontakty týkajúce sa nami sledovanej proble-

matiky so Štefanom Popáleným, kostolníkom zo Seno-

hradu, s Michalom Klimentom, s mladým roľníkom 

v Dolnom Badíne a Drahotínou Križkovou, dcérou 

kremnického archivára Pavla Križku. Vo všetkých troch 

našiel obetavých a veci oddaných spolupracovníkov, ktorí 

všestranne využívali svoje schopnosti a možnosti. 

 

 Najobetavejšou spolupracovníčkou v propagácii 

a odpredaji slovenských čipiek a výšiviek bola bezpochy-

by Drahotína Križková – Kardošová z Kremnice. Pros-

tredie rodiny, neustále podnety zo spoločenského diania 

vtedajšej doby, intenzívne kontakty s celou plejádou  

vzdelancov, presnosť, detailnosť a jemný ženský cit pre 

krásu boli predpoklady, ktoré jej pomohli stať sa obeta-

vou a zanietenou služobníčkou pre svoj národ. Celé jej 

pôsobenie by si zasluhovalo osobitnú pozornosť a zhod-

notenie. Bohatá korešpondencia s Kmeťom sa začala 

r. 1892 a trvala do 29.9.1907. Kmeť v nej našiel skutočne 

neúnavnú organizátorku a propagátorku slovenských vý-

šiviek a čipiek a tým aj kultúry Slovákov. Vo svojej práci 

plne využila ženský cit pre krásu, vkus, orientáciu v súdo-

bej móde. Vedela posúdiť vhodnosť využitia výzdobných 

prvkov ľudového odevu v odeve mestských vrstiev oby-

vateľstva. Z tohto pohľadu usmerňovala čipkárky a vyší-

vačky. Kmeť to postrehol a postupne prenechával čoraz 

väčšiu časť tejto činnosti na ňu. V liste z 24.3.1893 mu 

píše:  

 „Keď je to Vaša vôľa, velebný pane, že prevziať 

mám oboznamovanie a rozširovanie tohto ženského prie-

myslu zaiste, že vďačne, ba pokladám si za milú povin-

nosť, ktorou podĺžna som proti národu svojmu milované-

mu aspoň v tomto mi možnom odbore.“ 

Pomerne rýchlo si vytvorila rozsiahlu sieť nadšených spo-

lupracovníčk, cez manželky získavala podporu manželov 

a celých rodín s významným postavením. Z rozsiahlej ko-

rešpondencie vyberáme niekoľko mien, s ktorými bola 

v úzkom kontakte: E. Krásnohorská, Styková, Pastrne-

kovci, Kulíškovci, Zechenterovci, Medvecký, Texto-

rissová, Podjavorinská, Daxnerovci, Rovnianek, M. 

Kliment, Socháň, Koula, Vansová, Markovičová, 

Kuotniková (učiteľka z Vesny v Brne), prof. Dušek, 

Smolková, Bíbová, Pokorný (Praha), Havelková, Paula 

Chabrá, D. Jurkovič a iní. A. Kmeť ju navrhuje za člena 

výboru MSS (list z 20.7.1893), čo s radosťou prijíma 

a prisľubuje poslať zakladateľský poplatok hneď po prija-

tí stanov MSS. 

 Svoj záujem nesústreďuje len na oblasť Hontu, 

kde veľmi úzko spolupracuje s M. Klimentom, ale aj na 

iné oblasti. Cez Markovičovú spoznáva výšivky z oblasti 

Nového Mesta nad Váhom, Trenčína, Piešťan, neskôr ju 

zaujala Orava. 

 Ženská praktickosť a potreba rozšíriť oblasť od-

bytu výšiviek a čipiek ju nútili, aby usmerňovala výrob-

kyne. Často za nimi cestovala, pozývala ich do Kremnice, 

aby mali možnosť bližšie sa oboznámiť s požiadavkami 

kupujúcich. Usmerňovala ich vo výbere farieb, techník, 

materiálu. Odporúčala im robiť z tenkých nití a redšie 

čipky, aby sa dali využiť na výzdobu mestského odevu. 
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Kmeťovi píše (30.9.1894), že je potrebné robiť praktické 

veci – „národnie mužské košele“, ktoré sú veľmi žiadané. 

Sama sprostredkovala vyhotovenie vyše 2000 ks. Veľký 

záujem o ne vyvolala módna vlna posledného desaťročia 

19. storočia, keď meštianske vrstvy a inteligencia demon-

štrovali príslušnosť k národu aj svojím oblečením. Pre 

operatívnejšie a rýchlejšie vybavovanie objednávok, ale 

aj z hlbokého záujmu o problematiku zostavila D. Križ-

ková v roku 1894 vzorník, na Národopisnú výstavu r. 

1895 poslala sériu kreslených vzorov, ktoré neskôr do-

pĺňala. Vzory kreslila aj pre Živenu. Spolu s Andrejom 

Kmeťom pocítila i nepriazeň vládnucich vrstiev, ktorým 

jej prílišná aktivita a iniciatíva nebola po chuti. Jej man-

žel bol preložený do čisto maďarských oblastí, aby tým 

sťažili a prerušili kontakt D. Križkovej so slovenským 

prostredím. Napriek všetkým príkoriam sa tento zámer 

nepodaril. Dôležité je poznamenať, že všetku činnosť 

vykonával A. Kmeť a jeho spolupracovníci bez akejkoľ-

vek peňažnej odmeny, často niektoré výdavky financovali 

sami. ...  

GAZDÍKOVÁ, Alžbeta. 1993. Andrej Kmeť – 

organizátor a propagátor predaja slovenských čipiek  

a výšiviek. In Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 

Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1993,   

s. 125-130. 






Úryvky z tlače






 ...Veľkú zásluhu na vybudovaní pamätníka (pa-

mätník Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici) mal kremnic-

ký rodák Ing. Aurel Lehotzký (1882 – 1953), vtedajší pr-

vý slovenský riaditeľ Štátnych baní v Banskej Štiavnici 

(absolvent Baníckej a lesníckej akadémie v rokoch 1901 

– 1904). 

KAFKA, Richard. 2005. Pozoruhodnosti nášho regiónu 

(30) : pamätník Andreja Kmeťa, ktorý mal byť nahradený 

sochou Stalina. In MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY, 

2005, roč. 12, č. 17, s. 4.

Andrej Kmeť Lovča   
 

 - z Lovče pochádzal Ignác Kabina – starý otec 

 Andreja Kmeťa 

 - rodák z Lovče je Jozef Košta, ktorý sa veno-

 val rodine Kmeťovcov 

 

 

Andrej Kmeť Močiar   
 

 - Jozef Luňáček (1844 – 1911), ktorý získal od-

 borné základy a metódy práce od A. Kmeťa, 
 pôsobil prechodne v Močiari 

 

 

Andrej Kmeť  Píla 



 - Karol Anton Medvecký (1875 – 1937), ktorý 

 spolupracoval s Andrejom Kmeťom a je autorom 
 monografie o Andrejovi Kmeťovi – pôsobil v Píle 
 ako kaplán 

 

 

 

Andrej Kmeť Podhorie   


 - Andrej Kmeť spolupracoval s Františkom Ri-

 chardom Osvaldom (1845 – 1926) – rodákom 

 z Banskej Hodruše – dnes Hodruša-Hámre; od 

 roku 1907 pôsobil František Richard Osvald 

 ako farár v Teplej – dnes Podhorie (v r. 1964 sa 

 zlúčili obce Teplá a Žakýl do obce Podhorie) 

 

 

Úryvky z kníh
 

 ... Vo februári 1878 sa Andrej Kmeť presťa-

hoval z Krnišova do Prenčova; jeho prvé styky s Osval-

dom možno datovať do novembra toho istého roku. 

Osvald, ktorého výbor Spolku sv. Vojtecha poveril re-

dakciou Katolíckych novín, chcel im získať priazeň slo-

venského ľudu. Preto požiadal Kmeťa o ich podporu člán-

kami a dopisovaním. Od roku 1880 získal Kmeť priateľa 

F. R. Osvalda, správcu farnosti v neďalekej Teplej (dnes 

Podhorie, okr. Žiar nad Hronom). Kmeť napísal mnoho 

kázní uverejňovaných počnúc rokom 1882 v Osvaldovej 

Kazateľni. Od toho času začína ich vzájomná súvislá 

korešpondencia, ktorú pretrhla až Kmeťova smrť. 

 Dvoch veľkých mužov spájalo ozaj hlboké 

a dôverné priateľstvo. Navštevovali sa a často si písali. 

Niektoré otázky riešili spoločne. Napomáhala tomu aj 

blízkosť Prenčova a Teplej. Vymieňali si listy iných pria-

teľov alebo sa s nimi  navzájom oboznamovali a radili je-

den druhému ako ďalej postupovať, aké stanovisko zau-

jať. Boli dobre informovaní jednak o svojich vlastných 

problémoch, jednak i o problémoch širšieho okruhu svo-

jich dopisovateľov; a ten sa rozprestieral od blízkeho oko-

lia či kraja až do priestoru ostrihomského arcibiskupstva 

či celého Slovenska, veľmi ďaleko – až po Slovákov 

v Amerike. Kmeťovi záležalo na Osvaldovi; ten to poci-

ťoval ako posilu, keď strácal dôveru v seba, vo svoje sily. 

... 

ŠARLUŠKA, Vojtech. 1993. Spolupráca a priateľstvo 

Andreja Kmeťa s F. R. Osvaldom. In Zborník Muzeálnej 

slovenskej spoločnosti. Martin : Muzeálna slovenská 

spoločnosť, 1993, s. 149. 

 

 

Andrej Kmeť  Prochot 



 - Karol Anton Medvecký (1875 – 1937), ktorý 

 spolupracoval s Andrejom Kmeťom a je autorom 
 monografie o Andrejovi Kmeťovi – pôsobil v 
 Prochoti ako administrátor 
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Andrej Kmeť Svätý Anton   




 - v minulosti: 1920 – 1948 Svätý Antol, 1948 – 

 1960 Svätý Anton, 1960 – 1996 Antol, 1996 
 Svätý Anton  



 - Andrej Truchlý -  (spisovateľ, redaktor, pre-

 kladateľ, organizátor slovenského literárneho ži- 
 vota, botanik, katolícky kňaz, 1841 – 1916) – 
 blízky spolupracovník Andreja Kmeťa a svojho 
 brata Štefana Truchlého – sa narodil v Antole 
 
 
 

 
 
 

Andrej Truchlý 
25

 

 

                                                 
25

 Fotografia zo Slovenského biografického slovníka – zv. VI. 

 - Štefan Truchlý – (banský inžinier, botanik, 

 lexikológ, 1850 – 1922) – rodák z Antola - pri 
 botanizovaní spolupracoval a korešpondoval s A. 
 Kmeťom 
 
 

Úryvky z kníh


 ... Novinár, redaktor a spisovateľ Andrej Tru-

chlý – Sitniansky (1841 – 1916)  spolu s Andrejom 

Kmeťom pochodili spolu Sitno a jeho okolie. Truchlý 

odovzdal Kmeťovi rastliny, ktoré zbieral v okolí Bacú-

rova. A. Kmeť pomenoval aj jednu ružu Rosa truchlyi, 

ktorú opísal botanik August Kanitz. Kmeť s Truchlým 

boli pozvaní na zjazd prírodovedcov pri svetovej výstave 

v Paríži. V roku 1888 A. Kmeť spolu s A. Truchlým 

zamýšľali spolu vydávať osobitný vedecký časopis. 

Truchlý je autorom článkov Niečo o mikroskopických hu-

bách uverejnených v Slovenských pohľadoch v roku 

1891. Korešpondencia medzi Truchlým a Kmeťom z ro-

kov 1882 – 1894 sa nachádza v Literárnom archíve Mati-

ce slovenskej. ... 

 

 Z rôznych  literárnych prameňov sa môžeme 

dozvedieť aj mená ďalších Kmeťových spolupracovní-

kov a priateľov. S kaločským arcibiskupom a kardinálom 

Ľudovítom Haynaldom (1816 – 1891) rodákom zo Se-

čianok v okrese Lučenec, sa Andrej Kmeť zoznámil pri 

krste Leopolda Coburga v roku 1878 v Antole. Jeho otec 

Ferdinand Filip Coburg (1844 – 1921) bol potomkom 

kniežat sasko-cobursko-gothajských. Ženbou získal roz-

siahle majetky uhorských Koháryovcov (panstvá Čabraď, 

Muráň a Sitno). Mal aj vzdelanie v prírodných vedách. 

Od A. Kmeťa dostal herbár, za ktorý dostal dva ilustro-

vané zväzky cestopisov s ďakovným listom, fotografiou 

princa a 100 zlatých. Kmeť sa stal obľúbencom kniežaťa. 

... 

HRABOVEC, Ivan. 1993. Spolupráca Andreja Kmeťa 

s ľudovýchovnými pracovníkmi, záujemcami o botaniku 

a s českými botanikmi. In Zborník Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993, s. 66-67. 

Andrej Kmeť  Veľké Pole 



 - Karol Anton Medvecký (1875 – 1937), ktorý 

 spolupracoval s Andrejom Kmeťom a je autorom 
 monografie o Andrejovi Kmeťovi – pôsobil vo 
 Veľkom Poli ako kaplán 

 

Andrej Kmeť Sitno 


Sitno v knihách



244. Krajčovič, Roman 

Sprievodca po náučnom chodníku Sitno. 

Bratislava : Šport, 1987. – 37 s. 





Stará turistická rozhľadňa na vrchole 

Sitna 
26

 

                                                 
26

 Foto z knihy MUNTÁG, Stanislav. 2007. Najkrajšie vrchy. 

Bratislava : DAJAMA, 2007, s. 126. 
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245. Muntág, Stanislav 

Najkrajšie vrchy. 

Bratislava : DAJAMA, 2007. – S. 124 – 

127. 





Sitno v tlači
 
 

246. Gajdoš, M. 

Možností je dosť... 

In: Smer. – (12.8.1969). 

V článku je uvedený zoznam hradov 

a zámkov v Stredoslovenskom kraji. Sitno 

 

 

247. Šikeť, Ladislav 

Na skale na Sitne... 

In: Ľud. – (25.7.1970). 

Krásy Štiavnického pohoria 

 

 

248. Volek, Ľudo 

Sitno v objatí. 

In: Krásy Slovenska. – (1970). 

Tohto roku tradičným stretnutím krásistov 

je Banská Štiavnica – výstup na Sitno 

 

 

249. vľa 

Výhľad na ruže zo Sitna. 

In: Pravda. – (17.V.1974). 

Za krásou a poznaním Sitna 

 

 

250. Labuda, Jozef 

Sitno a jeho archeologické krásy. 

In: Krásy Slovenska. – (júl 1979). 

Archeológovia na Sitne 

 

 

251. Sopúšek, E. A. 

Botanici na Sitne. 

In: Smer. – (31.5.1985). 

Sitno sa stalo slávnym medzi význam-

nými botanikmi z celého sveta svojou 

kvetenou 

 

 

252. Žebrák, Pavel 

Sitno stále neznáme. 

In: Krásy Slovenska. – (1985). 

O prírodných krásach Sitna – sopečný 

vrch, najvyšší v Štiavnických vrchoch 

(1009 m n. v.) 

 

253. Poklad na Sitne. 

In: Žiara socializmu. – Roč. 27, č. 38 

(17.9.1986), s. 3. 

 Objavenie bronzového pokladu z mladšej 

doby bronzovej v lokalite Sitno 

 

254. Loudín, J. 

Sitno. 

In: Smer. – (10.6.1988). 

Najvyšší vrchol Štiavnických vrchov – 

Sitno 

 

255. Štilla, Rastislav 

Náučný chodník Sitno približuje : masív 

Sitna je kolískou európskej turistiky 

v stredných polohách. 

In: Smer. – Roč. 1, č. 63 (20.3.1998), s. 2 

(príl.). 

Sitno (prírodná rezervácia) 

 

256. (JR) 

Náučný chodník Sitno : tip na školský 

výlet. 

In: My Žiara. – Roč. 6, č. 20 (18.5.1999), 

s. 6. 

Sitno (prírodná rezervácia) 

 

 

257. Národná prírodná rezervácia Kašivárová. 

Národná prírodná rezervácia Sitno. 

In: My Žiara. – Roč. 6, č. 32 (10.8.1999), 

s. 6. 

Sitno (prírodná rezervácia) 

 

258. Kafka, Richard 

Žiarska kotlina – kotlina, v ktorej žijeme : 

Sitno – akropola nad Slovenskom (1. po-

kračovanie). 

In: Hutník. – Roč. 49, č. 9 (8.3.2002), s. 4. 

Sitno (prírodná rezervácia) 

 

 

259. Kafka, Richard 

Žiarska kotlina – kotlina, v ktorej žijeme : 

Sitno – akropola nad Slovenskom. 

In: Hutník. – Roč. 49, č. 8 (1.3.2002), s. 4. 

Sitno (prírodná rezervácia) 

 

 

260. (ák) 

Sitno v obliehaní turistov. 

In: My Žiara. – Roč. 10, č. 19 (6.5.2003), 

s. 6. 

Sitno (prírodná rezervácia) 

 

 

261. Chudoba, Andrej 

Na vysokom Sitne... 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 15, 

č. 18 (31.8.2004), s. 8. 

Sitno (prírodná rezervácia) 

 

 

262. Kafka, Richard 

Pozoruhodnosti nášho regiónu (22) : Sitno 

– akropola nad Slovenskom. 

In : My - NOVINY ŽIARSKEJ KOT-

LINY. – Roč. 12, č. 9 (8.3.2005), S. 12. 

Sitno (prírodná rezervácia) 
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263. V. M. 

Národný výstup na Sitno 2005. 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 16, 

č. 17 (16.8.2005), s. 10. 

Národný výstup na Sitno (podujatie kul-

túrne) 

 

 

 

264. Chudoba, Andrej 

Útecha zo Sitna. 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 17, 

č. 17 (22.8.2006), s. 9. 

Národný výstup na Sitno (podujatie kul-

túrne) 

 

 

 

265. Mozdík, Vincent 

Národný výstup na Sitno : 5. ročník. 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 17, 

č. 17 (22.8.2006), s. 11. 

Národný výstup na Sitno (podujatie kul-

túrne) 

 

 

 

266. Mozdík, Vincent 

Národný výstup na Sitno. 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 18, 

č. 17 (11.9.2007), s. 11. 

Národný výstup na Sitno (podujatie kul-

túrne) 

 

 

 

267. Majtán, Milan 

Sitno (Etzelberg, Atilov vrch). 

In : Krásy Slovenska. – Roč. 84, č. 9-10 

(17.9.2007), s. 26-27. 

 

 

 

 Hrad Sitno 
27

 
 

 

Úryvky z kníh


 ... Za stredobod svojich výskumov zvolil Kmeť 

Sitno a napísal o ňom akýsi hrdinský epos v próze. Mŕtve 

bralo urobil takmer žijúcou osobou a ozdobil ho krásami, 

cnosťami, význačnými vlastnosťami, neslýchanými a ne-

vídanými kuriozitami, ktoré sú viac plodom jeho vlastnej 

duše, túžiacej po vznešenosti a nádhere. Zo Sitna spravil 

sídlo, obetište, pútnické miesto a pohrebište našich pred-

historických otcov, naň sústredil všetky náboženské úko-

ny,  ovenčil ho povesťami o pokladoch, o duchoch nad-

zemských i podzemských, v ňom stelesnil pochopy nábo-

ženské, národné i mravné. Sitno je istotne zaujímavá ho-

ra, ale o nič zaujímavejšia, než tucty iných, ktoré majú len 

tú nevýhodu, že nenašli svojho Kmeťa. ... 

JANŠÁK, Štefan : Andrej Kmeť. Turčiansky Svätý Mar-

tin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1941, s. 33-34. 

                                                 
27

 Foto z Internetu 

 ... Na Prenčove zaujala ho štiavnická kvetena, 

kvôli ktorej chodí celé dni i noci po úbočiach Sitna v čiž-

mách, v ruke má batôžtek s rastlinami, alebo na chrbte 

s plachtou zošitou z domáceho plátna, do ktorej zbiera 

pozoruhodné rastliny, minerály a črepy. Za rastlinami ide 

aj na nebezpečné miesta, rokliny, podzemné diery, spúšťa 

sa do baní, lezie na stromy, často i v daždi a v chladnom 

počasí. Sitno bývalo väčšinou cieľom jeho vychádzok; tu 

zbiera šípy, ktorých mal v zbierke niekoľko tisíc... 

KUKA, Pavol. 1963. Andrej Kmeť. Banská Bystrica : 

Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 20. 

 

 

 ... Na tom Sitne... 

 

  Na tom Sitne 

  ruža kvitne. 

  Ja ju trhať 

  nebudem. 

 

  Milovala 

  som jedného,  

  už ho viacej 

  nebudem! 

  (Kmeťova obľúbená ľudová pieseň). 

 

 Neďaleko Štiavnice sa vypína malebné Sitno, 

opradené bájmi a povesťami. Je z neho krásny výhľad 

najmä na južnú stranu, kde kedysi stál mocný strážny 

hrad, chrániaci toto južné pomedzie. 

 O Sitne sa tvrdí, že pred vyše sto rokmi, keď vo 

Viedni korunovali Franza Jozefa, zapálili na vrchole vatru 

zo siah nakopených do výšky dvadsať metrov a vraj Vie-

denčania videli žiaru... 

 Vrch Sitno si našlo v osobe Andreja Kmeťa mi-

lenca nado všetko nežného, oddaného a verného. ... 

VALEHRACHOVÁ, Margita : Hľadač skrytých pokla-

dov : zo života a diela Andreja Kmeťa. Bratislava : Mla-

dé letá, 1969, s. 75. 




 ... Pri charakteristike archeologickej činnosti A. 

Kmeťa nemožno nespomenúť jeho najmilšiu lokalitu – 
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Sitno. Tejto venoval samostatné dielo Veleba Sitna, 

v rámci ktorého rozsiahlu časť tvorí archeológia a histó-

ria. Bolo to jeho Sitno, jeho lokalita. ... Pri objasňovaní 

historických problémov bol veľmi precízny a preto aj 

v súvislosti so Sitnom sa rozhodol kopať, aby ho dôklad-

ne a verne opísal. Veľmi rýchlo prehliadol rôznych infor-

mátorov či vedomcov, ako ich nazýval, ktorí ho upozor-

ňovali na „preukázané dôkazy“ existujúcich pivníc, jas-

kýň a chodieb na Sitne. 

 „Či nie je  dôstojnejšie  pozrieť veci až na dno? 

Práve toto ma viedlo kvôli úplnosti opisu Sitna, dal som 

kopať ...“.  

Treba zdôrazniť skutočnosť, že po archeologických vyko-

pávkach Kmeťa na Sitne a jeho bezprostrednom okolí 

(Tatárska lúka, Ľahotská a Almášska lúka, Vlčia jama, 

Bardínová) zostal veľmi dobre preskúmaný mikroregión 

dôležitého opevneného hradiska z mladšej a neskorej do-

by bronzovej. Navyše je dokumentovaný kvalitnými 

zbierkami. Z výsledkov tohto výskumu musí vychádzať 

pri výskume Sitna aj archeológ dneška. Po doterajších 

úvahách by sa mi mohla vyčítať idealizácia osobnosti 

Kmeťa v oblasti archeologickej činnosti. Samozrejme, že 

sa v mnohých záveroch mýlil. Jeho priekopnícka činnosť 

na poli formujúcej sa archeologickej vedy na Slovensku 

však zostane nezmazaná. ... 

LABUDA, Jozef. 1993. Andrej Kmeť – priekopník 

slovenskej archeológie. In Zborník Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 

1993, s. 43-44. 





 ... Na závěr bych se rád zmínil ještě o jedné 

stránce Kmeťovy rhodologie: jeho vztah k růžím nebyl 

jen úzce vědecký. On je měl rád jako objekty vysoké es-

tetické a funkční hodnoty, dotvářející krajový kolorit 

Štiavnicka, ráz domova a uměl o nich hovořit. Je to znát 

i z jeho jazyka a dikce: 

 „Po bralách a lúkach Sitna je všade roztrúsený 

a často s pomedzi najhustejších tŕňov usmieva sa svojím 

veľkým kvetom...“ (R. gallica). 

 „ K horám a svahom stvoril ich Pán Boh na to, 

aby spolu s ostatnými krovinami pôdu držali...“ 

(Caninae). 

 „Keď Caniny rozvinú vnady svoje, zasýpajú 

ešte i cesty kvetmi.“ 

 „Keď človek jeden lístok do ruky chytí, vonia 

mu celý deň“ (R. rubinigosa). 

 „Na končiaroch Sitna ... sú celé partie v máji. 

Oči bys na nich nechal..., je to pravá rozkoš Sitna. Vtedy 

ho navštívte!“ (R. pimpinellfolia). 

 Andrej Kmeť tak vnesl do botaniky tolik pot-

řebný lidský rozměr. I v tom je kus jeho odkazu. . 

VĚTVIČKA, Václav. 1993. Ruže Andreja Kmeťa. In  

Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Martin : 

Muzeálna slovenská spoločnosť, 1993, s. 116. 

 

Úryvky z tlače
 

 ... Před několika lety vypsal turistický časopis 

Krásy Slovenska zajímavou soutěž – čtenáři měli určit, 

které vrcholy slovenských hor považují za nejkrásnější. 

Kdyby se této ankety byl mohl zúčastnit Andrej Kmeť, 

jistě by dal svůj hlas vrchu Sitno, pověstné dominantě 

Štiavnického pohoří, v jehož těsné blízkosti prožil téměř 

polovinu svého plodného života. Vynikající vědec, ar-

cheolog, botanik, etnograf a zakladatel Slovenské muze-

ální společnosti, vykonal v době svého třicetiletého pů-

sobení na prenčovské faře na Sitno nespočetnou řadu 

výstupů a svůj hold mu vzdal dílem „Veleba Sitna“. 

 Sitno je přímo předurčeno k tomu, aby vzbuzo-

valo pozornost vnímavé mysli. Podobně jako u nás o Bla-

níku, tak i o vrchu Sitno se vyprávějí pověsti o spících ry-

tířích, kteří přijdou slovenskému lidu na pomoc, až to bu-

de nejvíce potřebovat. Již na rozhraní doby bronzové 

a železné si lidé vybrali Sitno za své bezpečné sídlo a ve 

14. stol. doplnil jeho siluetu menší hrad, zničený začát-

kem 18. stol. Andezitové útesy propůjčují hoře, vysoké 

1009 m, divoký půvab a na jejich svazích roste pozoru-

hodná flóra, zejména porosty šípkových růží. A nadšení 

turisté vás budou přesvědčovat, že za dobré viditelnosti 

lze odtud vidět celé Slovensko jako na dlani, od Dunaja 

až po Vysoké Tatry. 

 Tato pozoruhodná hora jakoby nikdy nechtěla 

pustit Andreja Kmeťa ze svého dosahu a podmaňovala si 

ho tajemnou přitažlivostí. Narodil se v Bzenici, vzdálené 

vzdušnou čarou od Sitna asi jen 20 km, a gymnasium 

navštěvoval v Banské Štiavnici, nejvýznamnějším městě 

Štiavnického pohoří. ... 

MARKOVÁ, Zora. 1973. V působišti Andreje Kmeťa. In 

Lidová demokracie, 1973. 




 ... Po desiatich rokoch ho preložia do Prenčova, 

odkiaľ mal blízko k Sitnu. Sitno znamená ďalší osudový 

zlom v jeho živote. Jeho archeologické výskumy najstar-

šieho osídlenia Sitna urobia z neho  svetom uznávanú 

autoritu.  

A my ho môžeme považovať za 

rytiera, ktorý z útrob Sitna vy-

šiel na svetlo božie, aby po-

mohol národu. ... 

DOBIÁŠ, Rudolf. Čas povstať zo sna : aktuálny Andrej 

Kmeť.    





 ... „Veleba Sitna“, „Sitno a čo z neho vidieť“, 

to sú len dva názvy diel, ktoré i po desiatkach rokov 

Kmeťa a bájmi opradený vrch dovedna spájajú. A nielen 

ony. Ruža zo Sitna, Kmeťova životná láska, nesú mno-

hokrát vo svojich pôvodných menách ozvenu miest kde 

rástli a rastú možno doteraz. ...  

Ruže, ktorých rozkvitnuté koná-

riky v ich pestrosti obdivoval. 

Ich pichliače mu boli symbolom 

cesty života tŕnistej a kvet od-

menou za dielo, ktoré zanechal. 

...  

JASENÁK, Ladislav. 1986. Andrej Kmeť a náš terajší 

okres : k 145. výročiu narodenia. In Žiara socializmu, 

1986,  roč. 27, č. 49, s. 3. 
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 ... V programe celonárodných osláv nebolo za-

hrnuté Sitno (!), preto Rím. – kat. farský úrad Prenčov, 

múzejníci a ochrancovia prírody pripravujú na deň 23.6. 

1991 výstup na Sitno, kde popri prednáškach o histórii 

a prírodovede tohto bájneho a Kmeťom velebeného vrchu 

sa o 16.00 hod. bude slúžiť sv. omša. Tradíciu poriadania 

sv. omší na sviatok sv. Jána započal A. Kmeť a mala pris-

pievať k duchovnej a vzdelanostnej obrode podsitnian-

skeho ľudu. Kiež by tomu bolo tak aj teraz! ... 

LABUDA, Jozef. 1991. Hold Andrejovi Kmeťovi : svätá 

omša na Sitne začiatkom júna. In Žiara, 1991, roč. 32,  

č. 22, s. 3. 

 

 

Chodník Andreja Kmeťa  
 

 
28

 
 

Chodník Andreja Kmeťa v tlači
 

268. Bárta, Vladimír 

Cesta Andreja Kmeťa. 

In: Krásy Slovenska. – (september 1969). 
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 Fotografia z Internetu 

 

 ... Je jednou z najkrajších a najdlhších turistic-

kých trás v Štiavnickom pohorí. Spája tri významné mies-

ta v živote veľkého slovenského vedca a národovca An-

dreja Kmeťa: rodisko Bzenicu, vrch Sitno, miesto väčšiny 

jeho botanických, archeologických a historických výsku-

mov, a Prenčov, jeho najdlhšie farárske pôsobisko. Žiaľ, 

nezachovala sa správa, či Andrej Kmeť skutočne chodie-

val po celej tejto trase. No možno s určitosťou predpokla-

dať, že ju viackrát absolvoval aspoň po častiach, pretože 

prechádza najzaujímavejšími partiami pohoria, ktoré tak 

dôverne poznal a vo svojich prácach tak pútavo opisoval. 

 Začneme cestou z Bzenice, obce ležiacej pri 

Hrone medzi Žiarom a Žarnovicou. Úsek medzi Bzenicou 

a Vyhňami je pomerne málo zaujímavý. Vedie po štátnej 

hradskej, a preto odporúčame použiť autobus alebo vlast-

né motorové vozidlo. Ešte predtým, ako sa dáme na cestu, 

všimnime si na kultúrnom dome v Bzenici pamätnú ta-

buľu Andreja Kmeťa a jeho rodný dom, ktorý sa žiaľ 

už nezachoval v pôvodnom stave. 

 Vo Vyhniach, ktoré boli v minulosti známe ako 

banícka, dnes priemyselná obec, môžete sa osviežiť chýr-

nym vyhnianskym ležiakom... obec ponúka ešte ďalšie 

zaujímavosti. Jednou z nich je geologická rezervácia Ka-

menné more, smerom na severovýchod od intravilánu. 

Strmá stráň v rozlohe 200 m x 500 m je posiata ryolitový-

mi balvanmi, ktoré vznikli rozpadom sopečných vyvrelín. 

 Vyhne boli už v prvej polovici 18. storočia zná-

me svojimi kúpeľmi, ktoré prekvitali až do konca prvej 

Republiky. Po veľkom požiari ich už neobnovili, do dneš-

ných dní sa zachovali iba niektoré typické kúpeľné budo-

vy a penzióny. V časti kúpeľných priestorov pred niekoľ-

kými rokmi vybudovali termálne kúpalisko (50 m dlhé). 

 Opustime túto zaujímavú obec a pokračujme 

v ceste. Po modrej značke za poldruha hodiny vystúpime 

do Kerlingskej priehyby, odkiaľ je len skok na vrch Ker-

ling (866 m). Pomenovanie Kerling dostal od niekdajšej 

obce Karlík, neskôr ponemčenej na Gerling (Kerling). 

V 13. a 14. storočí obec prináležala Banskej Štiavnici.  

R. 1351 ju násilne zabral kastelán Šášovského hradu. 

O rok  neskôr chceli Štiavničania Karlík oslobodiť, ale 

kastelánovo vojsko ich rozohnalo a obec vypálilo. Tí, čo 

katastrofu prežili, obec už neobnovili, ale založili v doline 

novú, ktorá dostala názov Hodruša. Z Kerlingu sú veľmi 

pekné výhľady na všetky strany. 

 Z vrcholu Kerling sa popri majeroch Rumplov-

ská, Hadová a Pamätníku SNP na Teplom potoku (odboč-

ka 50 m po žltej značke) asi za dve hodiny dostaneme do 

sedla Červená studňa. Cesta vedie mierne zvlneným teré-

nom s príjemným striedaním malebných zakvitnutých lú-

čin a pastvín s ostrovmi a výbežkami prevažne ihlična-

tých lesov.  

 Červená studňa, sedlo medzi Paradajzom a Šo-

bovom, údajne dostala meno od červených mníchov, ktorí 

mali bývať v týchto miestach. Je významnou križovatkou 

viacerých turistických trás i ciest do Banskej Štiavnice, 

Hodruše a Vyhieň. Priamo v sedle je situované miniatúr-

ne jazierko, ktoré však svojou, temer večne zakalenou vo-

dou, nie je príjemné na kúpanie. Ak ste náhodou unavení, 

môžete za necelú polhodinu zbehnúť dolu do Štiavnice. 

Kto si však šetril sily, nebude ľutovať ďalšiu cestu, preto-

že nasleduje jeden z najkrajších úsekov celej trasy. Ces-

tička sa vnára do voňavého ihličnatého lesa, ktorý občas 

otvorí svoj hustý zelený závoj a našim očiam poskytne 

jedinečný pohľad na starobylú Banskú Štiavnicu hlboko 

v doline. Obzvlášť pôsobivé pohľady sú z hrádze čarov-

ného Ottergrundského jazierka z Prokopovej skaly. Vyj-

deme z lesa a ocitneme sa na úbočiach Tanádu. Všade 

okolo nás sú zvyšky starých štôlní, hlbokých šácht, i veľ-

kých a menších banských výsypov – hální, ktoré už začí-

najú prikrývať tmavozelené borovicové koberce. Tam 

dolu v doline zrkadlí sa hladina Klingerského jazera 

a spoza jeho hrádze nesmelo vykukujú vrcholky ťažných 

veží banského skanzenu, jednej z najväčších atraktivít 

Banskej Štaivnice. 

 

 Ani sa nenazdáme a sme v úhľadnej čistej osade 

Horná Roveň. Táto najvyššie položená osada  v Štiavnic-

kom pohorí bola za monarchie obľúbeným výletným 

miestom Pešťanov. Dnes tu už spoločenský a turistický 

život takmer odumrel a ako spomienka na „zlaté časy 

Hornej Rovne“ zostala len ošarpaná chata Ružová vila, 

ležiaca v objatí smrekovcového lesíka. Potúlajme sa 

chvíľku medzi charakteristickými baníckymi domčekmi, 

maličkým kostolíkom, nahliadnime do kaplnky a neza-

budnime ani na prehliadku kalvárie, ktorej sochy a reliéfy 
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sú vytesané do pieskovca. Značka pokračuje popod spod-

ný okraj lesa na úbočie Tanádu a prechádzka cez holé 

piargske vrchy Kanderku, Myšiu horu a Mágov kopec. 

Z tohto úseku sú úchvatné pohľady na Sitno, Hatlabov, 

Kerling, Krupinské vrchy a do okolitých dediniek, do 

Štiavnických Baní, Ilije, Antola a čiastočne Hodruše. 

 Z rozjímania a vychutnávania malebnej podsit-

nianskej krajiny vyruší vás brechot psov, zavracajúcich 

neposlušné stádo oviec. Dym spoza skupiny borovíc prez-

rádza prítomnosť koliby. ... neďaleko v doline Košiar je 

ďalší salaš... 

 Samozrejme v žinčicovom opojení nezabúdaj-

me ani na pozorovanie okolia. Tie tri trblietajúce sa plo-

chy sú piargske jazerá Bakomi, Vindšachtové a Evičkino. 

O kúsok ďalej zas podľahneme čaru Richňavských jazier, 

Ale to sme už v sedle Peciny a smerovka s modrou znač-

kou nás upozorňuje, že na Sitno je to iba 1 a pol hod. Ho-

ci temer po celej ceste sme mohli dovoliť našim očiam 

popásť sa na jeho kontúrach, až z Tatárskej lúky vidíme 

v plnej kráse jeho strmé, obnažené andezitové bralá. 

A nedá nám to, aby sme si nespomenuli na Sládkovičove 

verše: 

  

 Výšavu túto ozrutné bralá... 

 ...a hrôzy tých skál s ich strašnou nocou 

 od dávnych našich prapraotcov 

 priezvisko Sitna dostali... 

 

Aj pohani, Tatári, ktorí tu údajne táborili, asi sa necítili 

najpríjemnejšie pod strmou hrozivou hradbou Sitna. Pod-

ľa povesti vraj obliehali Sitno sedem rokov. Keď sa už 

vyhladovaní obrancovia chceli vzdať, urobili posledný 

zúfalý pokus na oklamanie protivníka. Z poslednej múky 

upiekli obrovský koláč a hodili ho z brala medzi Tatárov 

s odkazom: „Aj keď nás budete obliehať ešte ďalších se-

dem rokov, vystačí nám múka na pečenie takýchto kolá-

čov.“ Sklamaní Tatári pochopili, že obrancov Sitna ani 

hlad nedonúti k tomu, aby sa vzdali, a odišli spod Sitna. 

 Tatári odtiahli, ale tradícia pečenia na Sitne zos-

tala. Nie sú to síce koláče, ale je to výborný sitniansky 

chlieb, ktorý chatár pečie v starej poľnej piecke neďaleko 

chaty. Pri návšteve chaty nezabudnite ho ochutnať. 

 Ale nielen chlebom je človek živý, a tak sa roz-

hliadnime po prekrásnom okolí. Tam dolu v dolinách, na 

kopčekoch, v lesoch, i tu na temeni Sitna, na jeho strá-

ňach i strmých bralách chodil Andrej Kmeť. Veď sám 

o tom napísal:  

 „Na Sitne som takrečeno 

zostarel, po jeho bralách a úbo-

čiach, po horách a krovinách 

potratil vlasy a podošvy...“ 
 Áno, Andrej Kmeť, prostý katolícky farár, kto-

rého poznali vedci v celej Európe, v týchto miestach strá-

vil najkrajšie roky svojho plodného života. Vnútri v cha-

te, v izbičke, v ktorej neraz nocovával, v skromnom ráme 

leží jeho fotografia. Prv, ako sa dáte na ďalšiu cestu, pok-

loňte sa nehynúcej pamiatke tohto muža, ktorý sa v ča-

soch temna, často nepochopený, na úkor pohodlia a zdra-

via boril za existenciu nášho malého slovenského národa. 

 Dolu pod nami je Prenčov, cieľ našej cesty. 

Značka vedie lúkou a neskôr lesom na Vlčiu jamu, popri 

horárni a ďalej po lúkach k dvom majerom. Popri potôči-

ku Čistá voda prejdeme až k fare, na ktorej je umiestnená 

Kmeťova pamätná tabuľa. 

 Z Prenčova máme pomerne dobré autobusové 

spojenie do Banskej Štiavnice alebo Hontianskych Ne-

miec, Dudiniec až Šiah. 

 Celková dĺžka Kmeťovej cesty je 39 km a mož-

no ju absolvovať po modrej značke oboma smermi za 11 

hodín. 

 

 

269. JR 

Chodníkom  A. Kmeťa. 

In: Smer. – (10.10.1980). 

 

 

270. Chodníkom Andreja Kmeťa – sever. 

In: Sme Práca. – Roč. 13, č. 33  

(10.2. 2005), s. 35. 


 ... Poloha: Štiavnické vrchy – západná časť. 

Východiskový bod: Banská Štiavnica, zastávka SAD, 

parkovisko. Cieľový bod: Vyhne, zastávka SAD, parko-

visko. Časový rozvrh: Banská Štiavnica – Červená stud-

ňa ½ h – Hadová ¾ h – Rumplovská ½ h – Krížik pod 

Banským vrchom ½ h - Kešnerovská ½ h – Banský vrch 

¼ h – Kešnerovská ¼ h – Vyhne 1 ½ h. Spolu: 4 ¾ h. 

Prevýšenie: 515 m. 

 

 

271. Chodníkom Andreja Kmeťa – juh. 

In: Sme Práca. – Roč. 13, č. 38  

(17.2.2005), s. 35. 

 

 

 ... Poloha: Štiavnické vrchy – centrálna časť. 

Východiskový bod: Horná Roveň, zastávka SAD, parko-

visko. Cieľový bod: Prenčov, zastávka SAD, parkovisko. 

Časový rozvrh: Horná Roveň – Pleso 1 h – Peciny ¼ h – 

Pod Pinkovým vrchom ¼ hod – Krížna ¼ h – Sitno ¾ h – 

hrad Sitno ¼ h – Vlčia jama ¼ h – Horné Majere 1 ¼ h – 

Prenčov ¾ h. Spolu: 5 h. Prevýšenie: 684 m. 

 

 

272. (TASR) 

Chodník Andreja Kmeťa. 

In: Pravda. – Roč. 6, č. 15 (19.1.1996),  

s. 3. 

 

 

273. (ák) 

Užitočná publikácia. 

In: Smer Dnes. – Roč. 6, č. 16 

(20.10.1996), s. 10.  
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Úryvky z tlače
 

 

 ... Pri 155. výročí narodenia Andreja Kmeťa bo-

la vyznačkovaná modrou farbou trasa, ktorá nesie meno 

„Chodník Andreja Kmeťa“ a približuje nám vzácnu fló-

ru a faunu, v rozhľadni na vrchole Sitna aj ukážky z ar-

cheologickej činnosti A. Kmeťa. 

  

 Chodník začína v rodisku – Bzenici, má 39 km, 

priechodný je po celý rok a je dobré si túto trasu rozdeliť 

na dve etapy. I. etapa do Banskej Štiavnice, prípadne na 

úsekoch, keď chodník ide po štátnej ceste využiť doprav-

ný prostriedok. Chodník končí v Prenčove, kde sa zacho-

vala pôvodná fara z čias, keď tam pôsobil Andrej Kmeť. 

  

 Pre zaujímavosť uvádzame aj veľmi stručný po-

pis chodníka A. Kmeťa. Samozrejme, že podrobnejšie in-

formácie sa dajú získať z turistického sprievodcu „Štiav-

nické vrchy“. 

  

 Popis trasy: 

 Bzenica (230 m) – Vyhne (350 m) - Banský 

vrch (865 m) – Červená studňa (791 m) – Horná Roveň – 

Peciny (750 m) – Krížna (697 m) – Sitno (1009 m) – 

Prenčov (300 m). 

 Modro vyznačená trasa „Chodník A. Kmeťa“ 

začína úsekom, ktorý do Vyhní vedie asfaltovou cestou, 

preto odporúčame použiť dopravný prostriedok. Od ter-

málneho kúpaliska vo Vyhniach pokračuje dolinou, ktorá 

končí miernym stúpaním a trasa ďalej pokračuje lesom až 

na Banský vrch, odkiaľ sa naskytá jeden z najkrajších 

pohľadov na Štiavnické vrchy a ich dominantu Sitno. Zo 

sedla Červená studňa odporúčame využiť kombináciu 

s náučným chodníkom (NCH) „Žila Terézia“, prípadne 

NCH „Staré mesto“, ak by sa zvolil zostup do Banskej 

Štiavnice. Z Červenej studne trasa traverzuje úpätie Para-

dajzu, neskôr Tanádu, na ktorý z Hornej Rovne vedie žl-

toznačená spojka. Cestou sa nám naskytnú pekné pohľady 

na Štiavnické Bane a jazerá v okolí, zo sedla Peciny trasa 

vedie znova cestou po Krížnu, odkiaľ pokračuje lesom 

a na Sitno strmším stúpaním. Zostup do Prenčova pokra-

čuje lesnými a lúčnymi časťami a je príjemným ukon-

čením tejto zaujímavej 39 km turistickej trasy. ... 

KAFKA, Richard. 2001. Žiarska kotlina – kotlina, 

v ktorej žijeme : III. časť – Bzenica – rodná obec Andreja 

Kmeťa. In Hutník, 2001, roč. 48, č. 30, s. 5. 

 

 

Andrej Kmeť  Vyhne 



 - v okolí obce Vyhne bol vybudovaný Náučný 

 chodník Andreja Kmeťa  
 
 

Andrej Kmeť a Vyhne na 
Internete 

 

 

274. Krútky, Peter 

Letopisy miest a obcí : Voda kuje 

budúcnosť Vyhní.  – Záznam urobený 

7.7.2007. [elektronický zdroj]. – Spôsob 

prístupu: 

http://www.civil.gov.sk/archiv/CASOPIS/

2005/19/1924kr.htm 

 

 

Andrej Kmeť  Vysoké 

Tatry 



 - vo Vysokých Tatrách sa nachádza Kmeťov vo-

dopád 
 

 

 

 

Andrej Kmeť a Vysoké Tatry  
v tlači 

 

275. Kmeťov vodopád najvyšší vo Vysokých 

Tatrách. 

In: Nový čas špeciál – Krížovky. – Č. 13 

(2007), s. 35. 

 

  ...Počas výstupu Kôprovou dolinou možno po-

zorovať najvyšší vodopád Vysokých Tatier – Kmeťov 

vodopád. Napriek svojej unikátnosti je však táto 80-met-

rová kaskáda turistom menej známa. ... nesie názov po 

známom slovenskom národovcovi ... Andrejovi Kmeťo-

vi... Samotný vodopád sa začína v nadmorskej výške 

1 500 m. Tvorí ho sústava menších kaskád a až v závere 

sa naplno ukáže ako niekoľkokrát lomený vodopád... 

 

 

 
 

 Kmeťov vodopád vo Vysokých Tatrách 
 
29 

 

                                                 
29 Foto z vyššie uvedeného časopisu 

http://www.civil.gov.sk/archiv/CASOPIS/2005/19/1924kr.htm
http://www.civil.gov.sk/archiv/CASOPIS/2005/19/1924kr.htm
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