
MIKULÁŠ HUBA (19. 10. 1919 – 12. 10. 1986) - slovenský herec a recitátor, manžel opernej 
speváčky Márie Kišonovej-Hubovej a otec herca Martina Hubu. Narodil sa v Spišskej Novej 
Vsi. Ako študent gymnázia bol členom ochotníckeho súboru Hviezdoslav. Už ako poslucháč 
akadémie sa stal v roku 1938 členom činohry SND (v rokoch 1953 - 1963 bol šéfom činohry). 
So svojím zamatovo hebkým hlasom bol uznávaným recitátorom. Účinkoval v rozhlase a v 
mnohých televíznych filmoch a seriáloch - Sám vojak v poli (1965), Živý bič (1966), Straty a 
nálezy (1975), Americká tragédia (1976), Canarisova krvavá hviezda, Príbehy z lepšej 
spoločnosti, Naši synovia, Desatinka citu. Od roku 1951 pôsobil ako pedagóg VŠMU (od roku 
1962 docent). V roku 1966 dostal titul zaslúžilý umelec a v roku 1973 titul národný umelec. 

 
ANDREJ REIPRICH (31. 7. 1912 - 23. 2. 2002), slovenský pedagóg entomológ – lepidopterológ 
európskeho formátu (lepidopterológia - náuka o motýľoch) . Venoval sa výskumu motýľov na 
území Slovenska s prevažným zameraním na oblasť Slovenského raja a spišskonovoveského 
okresu. Okrem toho sa venoval  otázkam problematiky ochrany jasoňa červenookého 
(Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na Slovensku, ako i celému radu odborných otázok 
s entomologickou problematikou. Významné miesto v jeho práci zaberá štúdium 
bionómie motýľov.  

Narodil sa v Dobšinej. Po ukončení gymnázia v rodnom meste študoval na Prírodovedeckej 
fakulte Masarykovej univerzity v Brne, ktorú ukončil v roku 1936 - (špecializácia matematika 
– fyzika). Krátky čas potom pôsobil v Prešove. Naplno sa venoval pedagogickej činnosti                  
od roku 1939 v Spišskej Novej Vsi na učiteľskom ústave a neskôr na gymnáziu, kde pôsobil do 
júna 1976. Za svoju pedagogickú činnosť dostal titul „Zaslúžilý učiteľ". Zaslúžil sa o rozsiahly 
výskum výskytu druhov na území prevažne Národného parku Slovenský raj, ako i Pieninského 
národného parku, Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry. 
Okrem faunistickej práce na území Národného parku Slovenský raj, kde zistil takmer 
2200 druhov motýľov, sa zaoberal tiež ochranárskou činnosťou. Publikoval viaceré práce              
o novo popísaných a novo zistených druhoch z územia Slovenska. Popísal nové druhy 
motýľov pre svet – hlavne zo skupiny malých motýľov (Microlepidoptera). Vedu obohatil                       
o objav dvoch nových druhov motýľov: Psoty Reiprichovej a Obaľovača spišského. Vďaka 
jeho práci je oblasť Národného parku Slovenský raj najlepšie preskúmanou oblasťou 
Slovenska z hľadiska výskumu motýlej fauny. Okrem tejto práce na uvedenom poli výskumu 
sa zaoberal tiež ochranárskymi otázkami, prevažne na území NP Slovenský raj. Napísal 
viaceré práce o jasoňovi červenookom, hlavne z ochranárskeho hľadiska. Spoločne s 
RNDr. Iľjom Okálim sa podieľal na doplnkoch Prodromu lepidopter Slovenska, ako i 
zoznamoch druhov motýľov na Slovensku, spoločne s G. Pastorálisom a J. Patočkom. V 
r. 1979 bol zvolený za čestného člena Entomologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii 
vied. Počas svojho života napísal asi 140 prác a 3 monografie. Ako jednu zo svojich 
posledných prác publikoval v roku 2000 knihu: „Slovenské mená motýľov“, dielo, ktoré v 
slovenskej entomologickej literatúre dosiaľ chýbalo. Zomrel 23. februára 2002 v Spišskej 
Novej Vsi. Jeho zbierka v počte 60 000 exemplárov sa dnes nachádza v Slovenskom 
národnom múzeu, podstatná časť je i v Múzeu Spiša, ktoré vlastní 12 800 exemplárov. 

GUSZTÁV MATZ (3. 8. 1860 – 29. 10. 1903) od Karola Divalda v roku 1890 odkúpil už 
zavedený ateliér v Spišskej Novej Vsi. Postupne  si spolu s manželkou Annou otvorili pobočky 
v Levoči, Spišskom Podhradí, v Rawitschi v Siezsku (dnes Poľsko) a obchodných zástupcov 
mali aj v Juhoslávii.  G. Matz sa venoval predovšetkým portrétnej fotografii, ale fotografoval 
aj mnohé pamiatky na Spiši, Vysoké Tatry, ako aj udalosti. V roku 1898 vydal v Spišskej Novej 



Vsi album Belianskej kvapľovej jaskyni. Prispôsobil sa tiež modernému trendu a vydával 
pohľadnice, predovšetkým Novoveských kúpeľov, Thurzovské kúpele pri Gelnici, 
Čiernohorské kúpele, Vysoké Tatry a Spišská Nová Ves.  Pohľadnice sú v čiernobielom 
prevedení alebo hnedo tónované, ale aj kolorované a mnohé čiernobiele zábery boli vsadené 
do maľovaných kartuší s rastlinným motívom. Po jeho smrti ateliér prebrala manželka Anna, 
ktorá pochádza z rodiny Hegenbartovcov. Táto rodina vlastnila mlyn v Spišskej Novej Vsi, 
ktorý bol medzi prvými elektrifikovanými. Anna Matzová udržala firmu Martz na vysokej 
profesionálnej úrovni až do 40. rokov 20. storočia. V čase rozkvetu mal ateliér 30 
pracovníkov. V súčasnosti prebieha výstava Ateliér Gusztáv Matz v Stredoeurópskom dome 
fotografie v Bratislave, ktorá potrvá do 31. 3. 2018. Na výstave si môžete pozrieť zväčšeniny 
z originálnych sklenených negatívov z prvej štvrtiny 20. storočia. Najväčšia zásluha 
o záchranu cca 10 000 sklenených negatívov firmy Matz, ktoré sa dodnes nachádzajú 
v Štátnom archíve v Levoči, patrí Jozefovi Hegenbartovi, synovi  Karola Hegenbarta st., ktorý 
do ateliéru vedeného jeho sestrou Annou Matzovou zostrojil komplex tlakových nádob, 
s ktorými striekali a retušovali fotografie a do celého domu zaviedol telefón, čím prepojil 
jednotlivé pracoviská. Zostrojil aj rádioprijímač, pravdepodobne prvý na Spiši. Už svoj vlastný 
fotoateliér viedol v Poprade do 40. rokov 20. storočia. 

JOZEF HANULA (6. 4. 1863 – 22. 8. 1944),slovenský maliar a pedagóg. Narodil sa 6. apríla 
1863 v Liptovských Troch Sliačoch. Zásluhou biskupa J. Částku, ktorý finančne podporil jeho 
štúdium, sa dva roky vzdelával u biskupovho domáceho maliara F. Daberta, kde sa učil 
techniku fresky, zdokonaľoval sa v olejomaľbe a získaval základy reštaurovania obrazov a 
plastík. V r. 1881 – 1882 absolvoval štúdium na budapeštianskej Krajinárskej škole a 
prípravke pre profesorov kreslenia u profesorov I. Gregussa, B. Székelyho a K. Lotza (štúdium 
prerušil z dôvodu vojenskej služby v Prešove, Košiciach a Hercegovine,1882 – 1885). V r. 
1886 – 1889 pokračoval v štúdiu v Budapešti na Uhorskom kráľovskom ústave pre kreslenie a 
profesorov kreslenia. Nasledujúce tri roky spolupracoval s F. Dabertom na reštaurátorských 
prácach v Spišskej Kapitule. Jozef Hanula sa štúdiom v Budapešti zdokonalil vo figurálnej 
kresbe. V tomto období maľoval portréty rodinných členov, žien či bežných ľudí, s ktorými 
prichádzal do kontaktu. S obľubou tvoril kresby mladých dievčat, žien, vďaka čomu sa radí k 
predstaviteľom secesného symbolizmu – sústreďuje sa na zmyselnosť, tajomnosť, ktorá ženy 
spája. Typické pre Hanulu bolo zobrazenie mestských žien z profilu. V ďalšom štúdiu 
pokračoval v Mníchove, v súkromnej škole S. Hollósyho (1891), navštevoval aj ateliér J. 
Věšína a študoval i na Kráľovskej bavorskej akadémii výtvarných umení v Mníchove (1892 – 
1896) u prof. G. von Hackla, K. Marra a F. von Defreggera, kde sa bližšie oboznámil so 
zásadami realizmu, ktoré využil pri portrétoch. V r. 1895 realizoval rozmernú figurálnu 
kompozíciu Smrť Tomoryho v bitke proti Turkom pri Moháči, ukončenú v nasledujúcom roku 
pri príležitosti mileniárnej výstavy v Budapešti. V r. 1896 sa Hanula vrátil domov. Oženil sa s 
českou spisovateľkou, učiteľkou a ženskou aktivistkou Františkou Kozákovou. V r. 1898 kúpil 
zemiansku kúriu Keresztfalvyho v Chrasti nad Hornádom a založil si rodinu. Prvé tri deti mu 
zomreli a pri pôrode štvrtého dieťaťa zomrela jeho manželka. V r. 1902 sa oženil s Máriou 
Zvadovou, s ktorou mal osem detí. V r. 1902 pod vplyvom Grupy uhorsko–slovenských 
maliarov a hodonínskej výstavy upustil od dovtedajšieho spôsobu maľby, v ktorom 
zachytával mestského človeka. Svoju pozornosť zameral na zobrazenie dedinského človeka, 
jeho život a každodennosti. Mestskú ženu nahradil dedinskou, ktorá sa stala symbolom 
domova a rodiny. Spoločným prvkom pri zobrazeniach oboch typov žien sa stal zamyslený 
výraz tváre. Pri zobrazení mestských žien sa zameral na výraz tváre, pri dedinských ženách 
dôraz kládol na kroj a rekvizity ich života. Hanula sa venoval i maľbám a reštaurátorským 



prácam vo vidieckych kostolíkoch. Ako prvý vniesol na klenby slovenských kostolov ľudové 
motívy. Zobrazuje na nich postavy roľníkov, remeselníkov, pltníkov i prostého slovenského 
dedinčana. V  apríli 1919 sa presťahoval do Spišskej Novej Vsi. Pokračoval v  tvorbe pre 
cirkevných objednávateľov a začal sa venovať aj pedagogickej práci. Pôsobil ako učiteľ 
slovenčiny na reálke v Žiline a od apríla 1919 do augusta 1932 pôsobil ako výpomocný učiteľ 
slovenského jazyka a kreslenia na Štátnej meštianskej škole v Spišskej Novej Vsi. 
Spolupracoval i pri vydávaní prvých slovenských novín na Spiši „Tatry“, ktoré redigoval. Od r. 
1920 bol predsedom Štefánikovej besedy, prvého slovenského spolku na území Spišskej 
Novej Vsi. V r. 1926 vytvoril ojedinelú nástennú maľbu Vysokých Tatier a podtatranskej 
krajiny na čelnej stene nad javiskom divadla v Redute v Spišskej Novej Vsi. Po desiatich 
rokoch si dal postaviť dom s ateliérom, ktorý dodnes stojí na ulici, ktorá je pomenovaná 
podľa neho. Bol zakladajúcim členom Spolku výtvarných umelcov v Martine a dlhé roky 
pôsobil ako predseda výtvarného odboru Matice slovenskej. V r. 1938 mu bola udelená za 
celoživotné dielo „Štefánikova umelecká cena za výtvarné umenie“ a v r. 1941 bol menovaný 
laureátom štátnej ceny „za celoživotné dielo na poli výtvarného umenia maliarskeho”. 
Zomrel 22. augusta 1944 v Spišskej Novej Vsi, kde je aj pochovaný. Galérie umelcov Spiša má 
vo svojom zbierkovom fonde 72 Hanulových malieb, kresieb, skíc a  štúdií. Ďalších 265 
položiek, najmä návrhov a  skíc k nástenným maľbám, obsahuje archívny fond z pozostalosti 
autora.  
Autor textu: Mgr. Mária Šabľová 

JÁN MÓRY (10. 7. 1892 – 5. 5. 1978), hudobný skladateľ, pedagóg a hotelier. Ako jeden 
z prvých hudobných umelcov propagoval Slovensko a Vysoké Tatry v zahraničí. Na poste 
riaditeľa Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi významne prispel k rozvoju školy a hudobného 
života v meste. V roku 1902 - 1910 absolvoval katolícke gymnázium v Banskej Bystrici, 
školský rok 1905/1906 absolvoval na mariánskom chlapčenskom ústave v Budapešti. V 
rokoch 1910 - 1912 študoval na Vysokej škole obchodnej v Budapešti, potom bol na 
obchodnej praxi v Hamburgu, Berlíne a v ďalších miestach Európy a v zámorí. V hre na klavíri 
sa vzdelával 8 rokov u prof. Jakuba Scheinbergera v Banskej Bystrici, kompozíciu študoval u 
prof. Sándora Dobóa v Budapešti a 1921 - 1925 u Hermana Büchela v Berlíne. Do 
roku 1921 viedol rodinný obchod v Banskej Bystrici, ktorý predal súrodencom Klimovcom 
(potraviny Klimo na Námestí SNP č. 9). Najdlhšie pôsobil ako majiteľ hotelového areálu Móry 
na Novom Štrbskom Plese. Tu ho navštevovali popredné osobnosti kultúrneho a hudobného 
života - maliar Edmund Gwerk, skladatelia Alexander Albrecht, Béla Bartók, Viliam Figuš-
Bystrý,Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, speváci Marta Krásová, Josef Munclingr, Oldřich 
Nový, Štefan Hoza, manželia Sylvia a Rudolf Macudzinski, klavirista Michal Knechtsberger s 
manželkou Elenou, libretista jeho operiet Günther Bibo, generálny hudobný riaditeľ 
Hermann Büchel a mnohí ďalší. Spolu s manželkou Magdou tu usporadúval hudobné salóny, 
na ktorých obaja aj s hosťami koncertne účinkovali. Radiojournal Košice z nich vysielal 
priame prenosy, ktoré v knihe hostí Móryovci nazvali Radio Monte Móry. V rokoch 1945 -
1960 učiteľ, potom riaditeľ Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi, napokon žil v Bratislave. 
Podnety pre hudobnú teóriu a prax získal od V. Figuša-Bystrého, s ktorým sa stýkal v Banskej 
Bystrici a vo Vysokých Tatrách. Známou osobnosťou hudobného života ako tvorca zábavnej 
hudby na Slovensku sa stal v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Piesne, operety, spevohry sa hrali 
okrem Slovenska aj v Čechách a v Nemecku. Skladby sa nahrávali na gramofónové platne. 
Väčšina jeho operiet má charakter salónnych, konverzačných hier, kde sa uplatnili typické 
móryovské piesne a duetá, tance a ouvertúry. Je autorom dvanástich hudobno-javiskových 



diel, vyše dvesto piesní, komorných, orchestrálnych, sakrálnych a inštruktívnych skladieb. 
Jeho pozostalosť je uložená v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. 

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK pochádzal z početnej rodiny evanjelického farára Pavla 
Štefánika. Jeho matka bola ALBERTÍNA ŠTEFÁNIKOVÁ, rod. Jureková, dcéra Samuela 
Jurenka, vzdelaného a učeného človeka, notára na Turej Lúke. Narodila sa ako 3. dieťa 25. 4. 
1953. Za mladého evanjelického kaplana z Myjavy, Pavla Štefánika, sa vydala 4. 7. 1871. 
V takmer 42-ročnom manželstve Albertíny a Pavla Štefánikovcov sa v priebehu rokov 1872 – 
1893 narodilo  osem synov a štyri dcéry. Traja synovia zomreli ešte v detskom veku. Milan 
Rastislav sa narodil ako šieste dieťa v poradí. Významné pôsobenie tohto generála, mladého 
vedca, politika a diplomata, ktorý svoj život zasvätil zápasu za vytvorenie Čechov a Slovákov, 
prežívala celá slovenská verejnosť. Preto nie náhodou boli po ňom pomenované slovenské 
spolky, ulice, budovy. V Spišskej Novej Vsi boli pomenované jeho menom vojenské kasárne. 
Aj prvý slovenský spolok, ktorý vznikol v meste po vyhlásení ČSR – Slovenská beseda, 
založená vo veľkej sále mestského domu (radnice) 16. 2. 1919, zmenila svoj názov na 
Štefánikovu besedu. Tá zorganizovala prvé oslavy Dňa slobody v októbri 1919 v Spišskej 
Novej Vsi pod názvom Tábor ľudu. 

Dobová tlač uvádza, že po tragickej smrti syna M. R. Štefánika jeho matka od 17. 6. 1927 žila 
v Spišskej Novej Vsi. Žila v dome na Masarykovom riadku (dnes Letná ulica).  V Spišskej Novej 
Vsi sa stretávala s významnejšími predstaviteľmi mesta i ostatnými obyvateľmi, ktorí jej 
prejavovali svoju úctu. Živo sa zaujímala o verejný život. Zomrela náhle 7. 6. 1928.  Jubilejný 
výbor jej v sobotu 9. júna 1928 pripravil v Spišskej Novej Vsi štátny pohreb. Nasledujúci deň, 
v nedeľu 10. 6. 1928, bol pohreb v Košariskách.  

Mladší Milanov brat Ladislav Dušan (*16. 10.1886 Košariská) prichádza v roku 1919 na Spiš 
do Levoče plniť funkciu župného úradníka nového štátu. 1. januára 1923  vstúpilo do 
platnosti nové župné zriadenie. Spišské okresy, mestá Levoča a Spišská Nová Ves, sa stali 
súčasťou Podtatranskej veľžupy. Ladislav Dušan Štefánik sa stal verejným notárom v Spišskej 
Novej Vsi. Tu sa presťahoval 1. mája 1923. V roku 1924 sa stal zakladajúcim členom Spolku 
pre sociálnu pečlivosť o žiactvo na Československom štátnom reálnom gymnáziu v Spišskej 
Novej Vsi. V roku 1928 bol členom MO MS. Zomrel 6. marca 1959. Pochovaný je na 
mestskom cintoríne v Spišskej Novej Vsi. 

Na Spiši, v Spišských Vlachoch, žila sestra Oľga Ľudovíta Hajtšová. 
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