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RAJECKÝ MESTSKÝ PIVOVAR

RAJEC DO ROKU 1848

 Začiatky remeselníckej výroby v Rajci siahajú do dávnej do-
by. Remeslo sa tu vyvinulo prirodzenou cestou, ktorej korene treba 
hľadať v ľudovej nadanosti. V stredoveku bol Rajec významným 
strediskom remeselníckeho života. Do 14. storočia prevažujú ľu-
dové remeslá. Obyvateľom Rajca išlo o to, aby mali slobodný trh, 
kde môžu predávať svoje výrobky. Svoje výrobky predávali v podlu-
biach, ktoré boli zo všetkých strán okolo celého námestia. Rajec 
dostal právo na tieto trhy viackrát do roka. Najmä na Žofiu, Jána 
Krstiteľa a na Uršuľu, v deň sv. Mateja, apoštola, sv. Juraja, mu-
čeníka – biskupa a v deň sv. Mikuláša, biskupa. Trhy sa vždy konali 
deň po sviatku. (Kristenová,1962) 
 V 15. storočí môžeme tvrdiť, že mesto malo ševcov a súken-
níkov, ktorí boli organizovaní v cechoch. Zatiaľ čo sa v 15. a 16. 
storočí stretávame s jedným alebo s dvoma cechmi v 17. storočí už 
vieme presne koľko bolo remeselníkov v Rajci. Bolo ich 83 –           
18 mäsiarov, 6 čižmárov, 27 ševcov, 4 kolári, 5 krajčíri, 3 klobučníci, 
5 súkenníci, 2 hrnčiari, 7 kováči, 1 zámočník a 5 kožušníci.
 Podľa Lietavského urbára z roku 1539 v Rajci bolo 48 sed-
liakov. Títo sedliaci boli povinní platiť na fašiangy od každej usad-

4losti po 1 florén  na sv. Juraja po 50 denárov, na deň Božieho tela po 
32 denárov, na Vavrinca po 1 florén, na Gala pol zlatého, na Všech-
svätých po zlatom. (Kristenová,1962) Ako aj ostatné obce, ktoré 
patrili Lietavskému panstvu, boli povinné dávať pánom dary, desia-
tu čiastku z oviec a z dorobeného medu, opravovať hrad a predávať 
pánmi dovezenú soľ. 
 Už v roku 1755 malo mesto mestskú radu, ktorá pozostávala 
zo 6 až 12 členov. Okrem rady mesta sa volili aj úradníci či mestský 
notár. Mestský kapitán mal na starosti poriadok v meste. Tiež 
magazinarius (skladník) mal na starosti mestské sklady, z ktorých 
vydával na povolenia mesta rôzny materiál. Ďalej bol volený poklad-
ník, hajtman, mestskí sluhovia, poľní a lesní strážnici a pastieri. 
(Kristenová,1962) 
 Zaujímavé sú príjmy zamestnancov mesta. Podľa revízie     
z r. 1755 ročný plat pokladníka bol 20 zlatých, skladníka 10 zlatých, 
hajtmana 18 zlatých a čižmy, služobníkovi pri stoličnom dome 7 zla-
tých, štyrom hájnikom po 3 zlaté. (Kristenová,1962, s. 57) 

5 V 19. storočí platili Rajčania za 475 prútov  pôdy 2 200 zla-
tých striebra ročne. Panstvu patrilo 12 jatiek v meste, právo 
poľovania a rybolovu, píly, mlyny na Rajčanke... Začiatkom 19. sto-
ročia mali zemepáni 22 domov, a to na najlepších miestach Rajca. 
(Kristenová,1962) Rajec tiež, ako aj ostatné mestá, bojoval proti 
zemepánom. Snažil sa o nezávislosť. Zemepáni, ako sa v jednej 
listine píše „v duchu času“, 1. septembra 1846 vypustili Rajčanov    
z poddanstva za 60 000 zlatých striebra, čo bola na tú dobu obrov-
ská suma. 

 Svoju históriu má aj pivovarníctvo. K rajeckému majeru Lie-
tavského panstva patrili aj chmeľové plantáže. Žito sa spracúvalo 
na múku a jačmeň sa dával do sladovní na výrobu sladu. Pivo sa 
pomocou sladu a chmeľu vyrábalo v pivovaroch. Prvý záznam o ra-
jeckom pivovare je už z roku 1544. 

RAJECKÝ PIVOVAR 

 Pivo bolo odjakživa nápojom všetkých – nielen chudobných 
poddaných, ale aj bohatých mešťanov. V Rajci sa varilo pivo v mest-
skom pivovare. Mesto patrilo pod Lietavské panstvo, ktoré vtedy 
vlastnil František Thurzo s manželkou Barborou. Ako sa spomína,   
v každom majeri Lietavského panstva boli aj chmeľové plantáže, 
rovnako tomu bolo aj v Rajci. Zatiaľ čo žito sa spracúvalo na múku, 
jačmeň na výrobu sladu. 
 V dnešných časoch málokto vie, že sa v Rajci kedysi varilo 
pivo, a to hneď v dvoch pivovaroch. Pivo si jednak varilo Lietavské 
panstvo vo vlastnom pivovare v Rajci a osobitný pivovar malo aj sa-
motné mesto. Nie je známe, kde presne sa v Rajci nachádzali oba 
pivovary. Predpokladá sa, že ako pivovarnícky dom slúžila budova 
dnešného mestského múzea na námestí. Dom pochádza zo 17. 
storočia a má stredoveké jadro. V 18. a 19. storočí bola budova 
prestavaná. Neskôr slúžila ako mestská krčma. Ešte po 2. svetovej 
vojne stál v rohu námestia jednoposchodový dom, ktorý miestna 
tradícia označovala ako pivovar. V 50-tych rokoch bol však zbúraný. 
Doklady o varení piva v Rajci, tak zostali len v archívoch Lietavské-
ho panstva. (Rajčan, 2/2013, s. 7)

RAJECKÉ PIVOVARNÍCTVO

 Varenie piva sa v Rajeckej doline vyskytuje už v 16. storočí 
ako sa uvádza v záznamoch pánskeho úradníka. V nich možno zis-
tiť, že ani panstvo si slad nevyrábalo samo, ale v sladovniach sedlia-
kov. V 16. storočí je už sladovanie jačmeňa a varenie piva natoľko 
rozšírené, že treba predpokladať skoršie začiatky tejto výroby. Zo 
záznamov Lietavského panstva vyplýva, že slad sa varil aj v Rajci. 
Zo sladu a chmeľu sa potom v pivovaroch varilo pivo. Prvá zmienka 
o pivovarníkovi je z roku 1544, ale už v roku 1542 sa spomína vare-
nie piva. V roku 1621 sa na Lietavskom panstve uvarilo spolu 72 000 
litrov piva. (Kronika mesta Rajec). Varenie piva sa postupom času 
obmedzilo až nakoniec v 18. storočí na Lietavskom panstve úplne 
zaniklo z dôvodu vysokých daní za varenie piva. 
 Ešte v 17. storočí však malo varenie piva na Slovensku, ako  
i v Rajci rozmach. Pivo sa varilo podľa domov a vlastníctva poľno-
hospodárskej pôdy. Čím mal mešťan viac pôdy, tým menej platil za 

6pivo. V tom čase boli používané dĺžkové a plošné miery prút, jutro   
7a ár . Majiteľ pôdy, ktorý mal malú výmeru ¼ prútu, t.j. 5 750 m² platil 

za varenie piva najviac. Najmenej zaplatil ten vlastník poľa, ktorý 
mal 4 prúty alebo viac. To znamená 92 000 m². Za každých 5 750 m² 
bolo možné variť pivo dvakrát do mesiaca. Kto mal 92 000m²          
(4 prúty) mohol využiť mestský pivovar šesťkrát do mesiaca. 
 Varenie piva podmieňovalo aj pestovanie jačmeňa a chmeľu. 
Tieto plodiny boli v rajeckej doline rozšírené už oddávna. Chmeľ sa 
pestoval nielen na majeroch panstva, ale aj na poliach poddaných, 
ktorého dorábanie patrilo medzi ich urbárske povinnosti. Miestne 
pestovanie chmeľu však zväčša nepostačovalo, a tak sa chmeľ 
musel dovážať z Bytče alebo až zo Sliezka.
 Po smrti rodiny Thurzovcov sa Lietavské panstvo v roku 
1628 rozdelilo na 4 čiastky. S panstva sa vytvoril komposesorát 
súkromno-právna korporácia, na čele ktorej boli riaditelia. Štefan 
Thököly obnovil Rajčanom povinnosti, ktoré boli zavedené Jurajom 
Thurzom v roku 1604. Veľa listín z obdobia rokov 1628 – 1650 sa 
však nezachovalo. V Štátnom archíve v Žiline je listina z roku 1651, 
ktorá hovorí o predaji domu s pivovarom a pozemkom. 

Témou tejto práce je priemyselné dedičstvo. Všade 
okolo nás sa väčšinou hovorí len o zachovaní ľudo-
vých tradícií, ale málo sa hovorí o priemyselnom 
dedičstve. Demokratická doba, ktorá nastala po roku 
1989 veľmi nepraje tým podnikom, ktoré majú 
stáročnú tradíciu. Všetko je speňažené alebo zbú-
rané. A preto sme sa rozhodli časť informácií, ktoré sa 
ešte zachovali o daných objektoch spracovať. Našou 
témou je Mestský pivovar Rajec, ktorý už dnes ne-
existuje.
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 V tomto poverovacom liste je vyhlásenie richtára a mestskej 
rady, v ktorom je úradný zápis o predaji domu s pivovarom a pozem-
kom po bezdetnom zomrelom Danielovi Drdulovi, ktorý v dome 
býval. Tento štátny dom si kúpil Cyril Johanidesz, ktorý zaň zaplatil 
200 zlatých a bol oslobodený od daní. (Mestečko Rajec, 1651) 
 Ešte v roku 1699 fungoval jeden pivovar aj priamo pod Lie-
tavským hradom. Varenie piva však postupne upadlo, až napokon   
v 18. storočí panstvo prestalo variť pivo úplne. Táto činnosť však 
naďalej pretrvávala u súkromníkov, ako o tom svedčia napríklad 
dokumenty z archívu mesta Rajec (v súčasnosti sa nachádzajú       
v Štátnom archíve Bytča, pobočka Žilina). 
 V 18. storočí varenie piva v Rajci stále pretrváva. Okrem spo-
mínaného panského pivovaru tu bol aj cechový pivovar spravovaný 
mestom, keďže poplatky za varenie piva sa odvádzali mestu. Na 
prelome 18. a 19. storočia produkcia piva prudko poklesla, čo zrej-
me súviselo s predajom tzv. frajungového (to znamená v určitých 
dňoch voľne predávaného) vína. Neskôr prešlo varenie piva do rúk 
mestského árendátora. Pivovar bol v tom čase zrejme v zlom stave, 
lebo v r. 1811 sa spomínajú výdavky na jeho opravu. V ďalších ro-
koch záznamy o pivovarníctve miznú, a tak možno len predpokladať 
jeho postupný zánik. V priebehu 19. storočia výroba piva v Rajci 
zanikla.

 O veľkom rozšírení pivovarníctva medzi rajeckými mešťanmi 
svedčí aj záznam v rajeckých mestských knihách z roku 1678, pod-
ľa ktorého: „kdoby koli smel, abeb opowažil se bez cechi slad zeme-
let a nemalbi slussneg Pricziny, tehož prepadat bude na mestečko 
gakožto Pokutnik, a russitel dobreho Poradku...“ 
 Toto uznesenie 
bolo prijaté celou obcou, 
z čoho vyplýva, že mesto 
Rajec malo starodávne 
právo variť pivo, pričom 
počiatky tejto výroby nie 
sú známe. Varenie piva 
mešťanmi  sa r iad i lo 
istými pravidlami, ktoré 
však nie sú známe. Záz-
nam v spomenutých 
knihách upravuje práva 
členov cechu rajeckých 
pivovarníkov. Z neho 
možno vyčítať snahu 
zamedziť roľníkom, ktorí 
mali menšiu výmeru pôdy 
ako štvrť prúta, aké-
koľvek varenie piva, ktoré 
zrejme bolo výnosné 
(každý člen cechu pivo-
varníkov musel mať as-
poň štvrť prúta polí).

Predaj pivovaru Lietavského panstva

 V roku 1711 Lietavské panstvo predalo svoj pivovar v Rajci 
Jurajovi Smatanovi a jeho synovi Jánovi. Jednalo sa o tzv. Krekus-
sowský dom, sladovňu a celé zariadenie. Záznam o tomto predaji je 
v rajeckých mestských knihách zaznačený takto: „Anno 1711 Die 13 
Mensis Julij. Vedle Poručeni geg Welkomožnosty Panei Penej 
Ordody Clary Pozustaleg wdowy po geho Welkomožnosty 
Medniansky Palowi, oslobozuge se dom rečeni Crepuskowski Sy-
nowi Joannesowi Georgiusa Smatani. Sladowen tak Piwowarna     
s kotlem, gako y Sussiaca, cum omnibus appertinentijs Geor. 
Smatanowi ze synem, aby spoločne wladnuli a užiwali na ktery dom 
Položil Joannes Galwanek z Horniho noweho Mesta zatowi swemu 
Joannesowi Smatanowi a dcere swogeg Panei tu zwrchu doloženei 
flor. 150...“ (Rajčan 10/2000, s. 3)

Výstavba a úpravy pivovaru 

 Zápis z mestskej pokladničnej knihy z roku 1811 udáva, že   
v týchto rokoch sa staval nový pivovar. Zrejme išlo o pivovar, ktorý je 
na námestí č. domu 383 oproti mestskej radnici. V uvedenom 

vyúčtovaní výdavkov pod položkou č. 9 je suma 146,65 zlatých, ako 
doplatok tesárom pri novom mestskom pivovare a pracujúcim, čo 
stavali mosty. V tom istom účte sa nachádza pomerne veľký 
výdavok 997,63 zlatých.
 V mestskom dome a pivovare sa v roku 1814 robila renová-
cia. Záznamy hovoria o tom, ktoré veci boli opravené a zaplatené. 

8 9 10Boli to nové dvere na schody, šlosarovi  za bľach  a pánty , hrnčia-
rovi, ktorý prestavil dve kade, tiež za 15 osadených nových kadí a 
nakoniec reparácia pece v pivovare. Vedľa domu sa nachádzala 
miestnosť, ktorá sa volala „valeček“. Táto miestnosť bola tiež opra-
vená a podľa zápisu sa vykonali tieto úkony: zamurovali sa dvere, 
na omietky stien sa minulo 1 a ½ merice vápna, zaplatila sa mu-
rárova práca, zámočníkovi za pánty a plechy a mlynárom za zjed-
nanú prácu. (Mestečko Rajec, 1814) 
 Po renovácii domu a pivovaru, bol 10. januára 1815 skon-
čený nájom Levkovi Altmanovi. Na konci prenájmu, ktorý trval tri 
roky bol Altman povinný, odovzdať dom a pivovar v takom stave,      
v akom mu ho mesto odovzdalo. Všetky škody a splátky museli byť 
vyplatené. Podľa konceptu magistrátu. (Mestečko Rajec, 1815) 

Zmluva medzi mestom a Jakubom Polákom na prenájom pivo-
varu 

 Nová zmluva medzi mestom Rajec a židom Jakubom Polá-
11kom na árende  pivovaru bola v roku 1816. Táto zmluva pred-

chádzala listine z 5. marca 1811 a listina z 22. novembra 1815, kde 
bol napomínaný. V danej listine sa píše: „Aby Jakub Polák v tom 
mestskom pivovare a ostatných úžitkov konkrétne vypísaných sa 

staral od toho 1. apríla 
roku božieho na úplné   
3 roky.“ (Mestečko Ra-
jec, 1816) 
 Tiež sa spomína, 
a b y  m e s t o  R a j e c 
nedovolilo počas 10 ro-
kov hýbať s 200 sudmi, 
až po vyplatení všetkých 
rokov.  Mes to  ma lo 
vyplatiť 200 florenov. 

12Árendátor  mohol pivo 
13šenkovať  v pánskych 

krčmách. Každý bol 
povinný platiť. V listine  
z roku 1816 sa tiež 
spomína, že do 8. apríla 
toho roku, mohol svoj 
kotol osadiť a pivo v ňom 
variť. Árendátor bude 
povinný do mestskej 
kasy platiť nabudúce     
3 roky 800 zlatých alebo 
na konci toho mesiaca 

marec, apríl, máj po 200 zlatých. Urbár Mesta Rajec dovolil 
árendátorovi si každoročne nachystať a ponosiť 80 siah jedľového 
dreva, ktoré použije na kúrenie v pivovare. Listina hovorí aj: „Ak po 
vypršaní 3 rokoch mimo licitácie, mesto chcelo dať do árendy pivo-
var, prítomný árendátor Jakub Polák, ak zaplatí toľko predok mať 
bude.“ (Mestečko Rajec, 1816) 

Prenájom mestského domu a pivovaru 

 Zápisnica z roku 1819 hovorí o prenájme mestského domu a 
pivovaru. „Moci ktorého my podpísali richtár, úrad, áno i celá obec 
mesta Rajec v svätej stolici Trenčianskej a k svätému panstvu 
Lietavskému patriace konáme podľa poriadku. Stanovy, ktoré boli 
predložené árendátorovi Levkovi Altmanovi sme nechali a dobro-

14voľne sme sa zjednotili. Všetky regale  pred každým jarmokom      
a 2 týždne po jarmoku a tiež počas trvania.“ (Mestečko Rajec, 1819)
 Pivo sa varilo celoročne bezprestania v mestskom pivovare 
a v krčme predmenovanej sa mohlo slobodne predávať 3 roky od   
1. júna bežného roka 1819. Levko Altman dáva každoročne 50 – 70 
zlatých urbáru za to, aby si mohlo mesto Rajec nachystať jedľové 
drevo v letnom čase buď na stavanie, alebo na rozličný materiál. 
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Všetko muselo byť spísané, nebola sloboda, pod hrozbou pokuty sa 
každý peň iného dreva nesmel rúbať. Ako bolo uvedené v listine      
z roku 1819: „Árendátor bol povinný každý čas rúbania dreva hlásiť 
a od pána richtára spolu na listinu pripísať.“ Opatrenia v pivovare 
hovorili o tom, že: „Mesto bude opatrovať jeho dom i s nimi a v dob-

15rom spôsobe zachovávať árendátor, ako bude bedlivosť  mať.“ Ak 
by pri inventúre niečo chýbalo, môže zaplatiť z pozostalého. (Mes-
tečko Rajec, 1819)
 Árendátor bol povinný v meste aspoň štyri krčmy zaobsta-
rať, ako aj v krčmách obecných, aby bolo dôstojné a dobré pivo, po 
trhovej cene, ako je aj v panstve obci Strečanskej alebo v Žiline. 
Árendátor, bez vedomia a povolenia mestského nemal slobodu. 
Všetko bolo spísané a podpísane na tri roky v dvoch exemplároch   
a pečiatkami potvrdené v Rajci 4. marca 1819. (Mestečko Rajec, 
1819)

Zmluva s debnárom na zhotovenie sudov na pivo 

 V máji 1822 bolo oznámené, že bude treba za mestský dom 
16 17pridať plechový regál a tiež: „3 holby , 3 žajdlíky , 3 podžajdlíky,    

3 lieviky za ktoré, som prijal od pána richtára najnovšie zlaté 
rímske.“
 Mestský dom a rada spísala inventár skúpeného a vyplate-
ného: 

18  1. 6 bufetov holboviek  na víno 
  2. 4 bufety na liehoviny 
  3. 6 pollitrových pohárov 
  4. 6 menších pohárov 

19  5. 14 korbeľov  na pivo 
  6. 6 korbeľov na liehoviny 

20  7. 4 staré polholby  na liehoviny 
  8. 4 pálené žajdlíky 
  9. 4 pálené podžajdlíky 
10. 8 pohárov 
11. 2 pivné žajdlíky 
 V tom istom období, bolo potrebných viac súdkov. Robili sa  
z jedľového dreva, čo bola zmena, pretože väčšinou boli z dreva 
dubového. V danej listine sa píše: „Budú dva, jeden na pijatiku a 
druhý na čaje.“ Práca musela byť dokonalá. V Contracte sa ďalej 
píše, že „sú povinný od dneska do piatich týždňov robotu urobiť“. 
Debnárovi bol zaplatený preddavok 20 zlatých, ostatok mu bol 
doplatený, až po odovzdaní súdkov. „V Rajci 9. apríla 1822 dávame 
do mestskej pokladnice potvrdený a podpísaný zápis, že robota je 
dokonalá a všetko je z dreva.“ Podpísané notárom Huljakom. 
(Mestečko Rajec, 1822) 

Árenda mestského pivovaru 

 1829 obecná rada mesta Rajec dáva od 4. marca do árendy 
mestský pivovar. Nájomca je Michael Homolay. Ako ostatní nájom-
covia pred ním, aj on musí dodržiavať podmienky mesta, a to: „Dôs-
tojne pivo variť, po dobrej cene predávať. Tiež má dovolené v našich 
mestských horách chystať 30 siah jedľového dreva, pivo šenkovať, 
páliť pálené, taktiež Frajunkové víno slobodne šenkovať. Musí 
zachovať výhody, ako dáva obec mesta každému mešťanovi. Ak by 
nedodržal obecné podmienky bude pozvaný k pánovi árendáto-
rovi.“ (Mestečko Rajec, 1829) 

Právo výčapu liehovín a piva v pivovare 

 Nový nájomník v mestskom dome a pivovare je Zaymus An-
dráš. Zmluva o árende varenia a výčapu piva v Rajci roku 1851 ho-
vorí: „Aby úžitok tento pivo v našom obecnom mestskom pivovare 
slobodne varili a šenkovali. Od 1. januára roku 1849 počínajúc, za tri 
uplynulé roky. Ponižšie oznámeného nášho obecného domu           
a v ňom sa nachádzajúceho pivovaru, zo všetkým čo k nemu 
pripadá bude pivovar odovzdaný do árendy.“ V zmluve sa spomína, 
že mesto mu dovoľuje v mestských horách každoročne nachystať 
30 siah jedľového dreva, ak by mal potrebu viac, môže si nachystať, 
ale už bude povinný zaplatiť do mestskej kasy. Cena piva nesmie 
rásť, ako sa to spomína: „Cena piva skrze úrad limitovaná pilne 
zachovaná.“ Čo sa dotýka piva a tiež, ako aj kvasníc, musí dodržia-
vať stanovené podmienky a po dobrej cene šenkovať pre mešťanov 

pivo. Cenu, ktorú úrad nariadil je povinný dodržať. Porušenie kon-
traktu v dome a pivovare bude pokutované z mestskej kasy a ná-
jomníkovi bude odobratý riad. Po skončení nájomnej zmluvy musí 
pivovar odovzdať naspäť Árendátorovi. Zodpovedá za škody, ktoré 
počas nájmu spôsobil. Počas troch mesiacov, pred ukončením kon-
traktu a pri porušení predpisov sa zakazuje vyrábať zo sladu. (Mes-
tečko Rajec, 1851)

 V tom istom roku bola spísaná aj zmluva o árende mestské-
ho práva výčapu liehovín, v ktorej sa spomína: „Právo mestské 
používať bude, na úplné tri roky od dňa 1. januára 1851 až po rok 
1853.“ Nájomník je povinný splácať 200 florenov každý štvrťrok do 
úradnej kasy. Ak by chceli prijať do spolku nových mešťanov, tak aj 
oni by boli povinní platiť árendátorovi. (Mestečko Rajec, 1851)

Dražba na zhotovenie krovu v pivovare 

 V roku 1856 v mestskej zápisnici sa spomínajú dražobné 
podmienky na zadanie prác spojených s vyhotovením krovu na 
pivovare v Rajci, ktoré sú spojené aj s mestskou školou. Ako je spo-

21menuté: „Licitácia  pivovaru začne od ceny...“ plánovaná cena je 
934 florenov. Tiež musí byť z toho zaplatená práca. Drevo na krov 
bude zobraté z mestských hôr. Ak by majster chcel použiť svoje 
drevo, musí byť zdravé, dokonalé, pomerané a podľa výkazu mesto 
vráti majstrovi materiál, po dokončení krovu. Licitátor bol povinný 
sledovať to, či boli podmienky splnené. Krov mal byť vyhotovený do 
13. a 14. augusta 1856. (Mestečko Rajec, 1856) 
 Ostatný materiál vynímajúc dreva, ktoré bolo z mestskej 
hory, vykáže kameň, tehla, piesok, klince, a všetko okrem šindľa. 
Bude povinný vystaviť a na potrebné miesto odviesť, dosiek 150 

22rífov , uskladnených a uložených, mesto Rajec dá licitátorovi k vý-
robe krovu. Do 15. júla musí zaplatiť druhú tretinu a po odovzdaní 
roboty doplatia majstrovi 10 florenov. Ak majster alebo licitátor 
prácu začal a nedokončil, alebo niečo urobil, mohla by sa znova 
začať dražba. Škoda, ktorá vznikla pri nedodržaní prác, licitátor 
vlastným majetkom zaplatí. (Mestečko Rajec, 1856) 

Revolučné roky v pivovare 

 V roku 1848 – 1882 je v obecnej zápisnici zápis ohľadom 
mestského pivovaru. Rada obce pod vedením konzula Andreja 
Zaymusa nariadila prenajať pivovar vo verejnej dražbe. Táto dražba 
sa neuskutočnila. Zo zápisu zo dňa 29. mája 1863 vyplýva, že ná-
jomníkom mestského pivovaru bol Jozef Rosenzweig, ktorý žiadal 
predĺžiť zmluvu o prenájme. Mestská rada mu povolila predĺžiť 
zmluvu na tri roky pod podmienkou, že vopred zaplatí 560 zlatých 
nájomného štvrťročne a bude chovať pre mesto 2 býkov. Ďalším 
nájomcom bol Móric Grossmann, potom opäť Jozef Rosenzweig a 
roku 1878 Adolf Mayer. Posledným známym majiteľom pivovaru bol 
v roku 1893 Jozef Guth.( Kronika Mesta Rajec, s. 27) 

Výpoveď obecného hostinca 

 Zápisnica zo zasadnutia obecného výboru zo dňa 24. janu-
ára 1919. Ako sa píše v zápisnici: „Predseda po krátkom pozdrave 
prítomných zasadnutie zahájil, predkladá návrh Baroša Karola 
ohľadom vypovedania obecného hostinca pivovaru. Zmluva medzi 
mestom a Barošom Karolom uzatvorená ešte 31. decembra 1917 
vypršala. Pivovar môže byť opäť v nájme.“ S následkom všeobec-
ného zákazu vypovedania nájomných zmlúv uskutočnené byť ne-
mohlo, pretože každý očakával, že vyzdvihnutie spomenutého 
zákazu každý očakáva. Baroš je povinný sa od dňa vyzdvihnutia zá-
kazu vypovedania nájomných zmlúv, najneskôr do troch mesiacov 
vysťahovať a mestský dom má byť opäť v prenájme. (Mestečko 
Rajec, 1919)

Výčapné právo 

 Výčapné právo v roku 1921, ktoré je ale spojené s osobou 
legionára Jakuba Čerňanského, ako výčapníka nie je možné, pre-
tože pivovar v árende má Gabriel Molec. Mesto žiada opatrenia. 
Aby obec toto právo nestratila, napriek tomu, že sa nateraz v dome 
nečapuje a pokiaľ nájom s Molecom trvá, ani čapovať nebude, aby 
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výčapné právo v prospech obci podržané bolo. Preto bola podaná 
žiadosť na finančné riaditeľstvo. (Mestečko Rajec, 1921) 

Prenájom hostinca „Pivovaru“

 1. júna 1925 sa pojednávalo o prenájme obecného domu 
„pivovaru“, a o zostavení dražobných podmienok. Píše sa, že návrh 
bol na 14 dní k nahliadnutiu obyvateľom a neboli voči nemu žiadne 
námietky. Členovia obecného zastupiteľstva podávajú zmienku, že 
dom sa nachádza vo veľmi zlom stave, a preto by sa mal dať nie-
komu do árendy, kto by sa zaviazal dom opraviť, istý čas by ho mo-
hol pre svoju potrebu užívať. 

 Zastupiteľský zbor obce Rajec dáva do árendy obecný dom 
– pivovar. Ďalej uzatvára, aby obec vo svojom mene na dom licenciu 
žiadala a dom v prípade získania licencie do árendy dala, z ktorej 
príčiny určuje licitačné jednanie. Licitačné podmienky obecnej rady 
sa určujú nasledovne: „Obec Rajec do prenájmu dáva na 6 rokov 
vlastnosť obci tvoriacu budovu č. d. 383 tak známy „Pivovar“. 
Výkričná cena 3 605 korún. Nájomné je spoplatnené vopred ¼ roč-
ne. Predmet prenájmu musí byť v takom stave po vypršaní predná-
jomnej doby odovzdaný v akom bol zobraný. Dane ako aj iné 
verejné ťarchy od predmetu prenájmu znáša obec. Menšie opravy 
do 100 korún znáša podnájomník. Zľava na árende sa v žiadnom 
prípade nepripúšťa. V prípade, ak by podnájomník neplnil podmien-
ky uzavretej nájomnej zmluvy, znovu sa môže pivovar dať do 
árendy. Árendátor bude povinný po licitácii, dať do mestskej poklad-
ne jednoročnú árendu. Licitácia a uzavretie zmluvy a s ňou spojené 
kolkové poplatky obťažujú prednájomníka. Dražba sa stane právo-
platná až po schválení dražobného jednania a uzavretej zmluvy 
obecným zastupiteľstvom“. (Mestečko Rajec, 1925)

SÚČASNOSŤ V PIVOVARE 

 Po tom čo bol mestský pivovar zatvorený, slúžila táto bu-
dova ako mestská krčma, ako sme už spomínali v zápisniciach        
z roku 1919 až 1925. Listiny z druhej svetovej vojny sa nezachovali, 
takže nemôžeme presne určiť čo sa v dnešnom Mestskom múzeu 
nachádzalo. Zo zistených informácií vieme, že táto budova nebola 
ostreľovaná počas vojny a bola zachovaná do dnešnej podoby.      
V 70. rokoch 20. storočia slúžila budova, ako sklad pre mestské 
potreby ako napríklad: kaderníčky, maliarov a iné profesie a tiež aj 
ako kancelárie, od roku 1976 ako mestská knižnica. 

 Od roku 1993 táto budova slúži ako Mestské múzeum. V ro-
ku 1993 bola budova bývalého mestského pivovaru vyhlásená za 
kultúrnu pamiatku.

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ PIVOVARNÍCTVA 

 Dnes už nikoho neprekvapuje, že korene a pôvod mnohých 
významných skutočností treba hľadať niekde na úsvite ľudských 
dejín. Samozrejme, nie je tomu inak ani v prípade piva a pivovarníc-
tva. Dôkazy, ktoré existujú pochádzajú z čias, kedy ešte nejest-
vovali písomné záznamy. Najstarší zachovaný dokument pochádza 
zo Sumerských čias (4. tisícročie pred Kristom). Na území starej 
Mezopotámie existovalo až 70 druhov pív, ktoré podľa chuti, farby a 
iných vlastností pomenúvali rôznymi názvami. Mezopotámia ne-
bola jediná, kde sa pivo objavilo. Reč historických prameňov prezrá-
dza, že pivo poznali i starí Gréci a Rimania. (Cabadaj, 2000) 

 Ako v Bytčianskom panstve, tak i v Lietavskom panstve boli 
chmeľové plantáže. Lietavské panstvo malo 7 majerov a podľa dos-
tupných informácií v každom majeri panstva boli chmeľnice. Z tých-
to chmeľníc sa chmeľ dovážal do najbližšieho pivovaru, teda do 
Lietavy, Čičmian, Rajca, kde sa spracovával na pivo. Pre celé úze-
mie Slovenska platí, že v prvej polovici 18. storočia pestovanie 
chmeľu v poddanských usadlostiach výrazne ustupuje. Hlavnou 
príčinou javu je, že sa zabraňovalo variť pivo poddaným zadarmo. 
Museli zaplatiť poplatok. V Rajci bol poplatok od vlastníctva pôdy, 
koľko mešťan vlastnil pôdy, tak podľa toho si mohol variť pivo v pán-
skom pivovare. (Cabadaj, 2000) 

Ako sa varilo pivo kedysi a ako sa varí dnes 

 V minulosti sládek každú várku vyprevádzal. Bol naozaj pri 
každej várke. Dalo sa to zvládnuť, pretože várky nasledovali zhruba 
každých 12 hodín. Suroviny neboli rovnaké ako dnes. Je dosť mož-
né, že sa využívala voda z rybníkov. Stávalo sa niekedy, že várka 
bola mŕtva. Keď zisťovali prečo, prišli na to, že po veľkých dažďoch 
a predovšetkým, keď sa hnojilo, bola voda rôzne kontaminovaná a 
pivo ovplyvnila, pretože sa pre varenie nijako neupravovala. Taktiež 
sa ťažko strážili kvalitatívne kritériá sladu. Skúška mohla prebiehať 
napríklad aj takto: „Pivo sa nalialo, alebo natrelo na dubovú lavicu a 
konšeli v kožených nohaviciach si na ňu posadali. Ak sa im z nich 
lavica odlepila, tak pivo nebolo považované za kvalitné.“ (Bla-
hút,2009) 

 Dobré pivo muselo byť veľmi sladké, ťažké, obsahovalo 
málo alkoholu, ale bolo o to družnejšie. Ľudí pri takej skúške muselo 
byť dosť veľa. Varilo sa predovšetkým biele pivo z pšeničného sla-
du. Ten dáva pivu väčšiu plnosť, ale zaháňa chuť viac do kyselkava. 

 O kultúrach kvasníc v minulosti nevedeli veľa. Preto pivo 
prešlo spontánnym kvasením, tak ako napríklad dnes sa pripravuje 
kvas slivovice. Pivo nemohlo byť ani biologicky čisté, pretože varili  
z vody z rybníka, ale hlavne chladenie prebiehalo v otvorených 
priestoroch a tam sa pivo tiež značne kontaminovalo. Taktiež ne-
existovali filtre. Také pivo, aké šlo z ležiackej pivnice, také šlo aj na 
stôl. Neboli ani sklenené poháre. Pivo sa pilo z kameninových pohá-
rov. Konzument nevidel, že pivo je kalné. Vie sa, že neexistovali 
žiadne vedecké metódy, ale skúsenosti sa predávali z generácie na 
generáciu. (Blahút,2009) 

NÁRODOPISNÁ EXPOZÍCIA V MESTSKOM MÚZEU
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ZÁVER 

 Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zhrnúť získané základ-
né informácie o vzniku Mestského pivovaru v Rajci. Ako sme už 
uviedli v predchádzajúcich kapitolách, mesto bolo bohaté na reme-
selníkov, súkenníkov, ktorí boli nútení pre zaobstaranie svojho ži-
vobytia tvrdo pracovať. 
 Mestský pivovar Rajec bol pre nás veľká výzva, pretože 
nikto pred nami informácie o danom objekte neskompletizoval do 
takej podoby, aby boli prístupné pre všetkých. Pivovar Rajec je tiež 
zaujímavý tým, že je to jeden z mála objektov, ktorý už aktuálne 
neexistuje. 
 Môžeme povedať, že svoju históriu má aj pivovarníctvo.      
Z uvedených zdrojov sme zistili, že Lietavské panstvo malo sedem 
majerov a v každom majeri sa pestoval chmeľ. Bohužiaľ, nikde ne-
bolo uvedené či aj v každom majeri boli pivovary. Známe sú nám tri 
pivovary a to Rajec, Čičmany, Lietava. Prvá zmienka o Mestskom 
pivovare v Rajci bola už z roku 1554. 

Zoznam nájomníkov v mestskom pivovare a v mestskej krčme 

1651 Cyril Johanidesz
1811-1815 Levko Altman
1816 Jakub Polák
1819 Levko Altman
1829 Michal Homolay
1851 Zaymus Andráš
1863 Jozef Rosenzweig, Móric Grossmann, Jozef Rosenzweig
1878 Adolf Mayer
1893 Jozef Guth
1919 Karol Baroš
1921 Gabriel Molec

 Medzi vzácne rukopisy zaraďujeme i v bernolákovskom jazy-
ku napísanú báseň rímskokatolíckeho kňaza Karola Akaya CHVÁ-
LA RAJECKÉHO PIVA z roku 1800. Jej text (ide o 29 šesťveršo-
vých strof) je odtlačený v knižnej publikácii známeho literárneho 
historika Michala Eliáša Kratochvíľne historky (pozn: celá báseň 
bola uverejnená v Spravodajcovi mestského múzea 2018, s. 16). 

 , Dorota HORNÍKOVÁ
informácie o Rajeckom pivovare získala a spracovala pre potreby 
vypracovania bakalárskej práce (2814320141013) Mestský pivo-

var Rajec pre Žilinskú univerzitu v Žiline, Fakulta humanitných 
vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva v roku 2014.

Krátené – úprava: Zuzana Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
3x snímka: zbierka Mestského múzea Rajec

VYSVETLIVKY:
1 Rínok – v synonymickom slovníku slovo rínok znamená námestie 
2 Brundtlandské mesto – trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti, ktorý 

zabezpečí splnenie potrieb súčasnej generácie bez toho, aby boli 
ohrozené budúce generácie. 

3 Kušnier – v synonymickom slovníku slovo kušnier znamená kožuš-
ník. 

4 Florén – v slovníku slovenského jazyka sa píše že florén je stará 
platiaca mena vo Florencii 

5 Prút – v slovníku slovenského jazyka je prút stará plošná miera 
6 Jutro –v slovníku slovenského jazyka je Jutro stará plošná miera 
7 Ár – v slovníku slov. jazyka je Ár jednotka plošnej miery 100 m²  
8 Šlosar – v slovníku slovenského jazyka je Šlosar – zámočník 
9 Blach – v slovníku slovenského jazyka je Blach – plech 

10 Pánt – v slovníku slovenského jazyka je Pánt – kovové zariadenie, 
na ktorom sú zavesené dvere 

11 Árenda – v slovníku slovenského jazyka je Árenda – nájom prená-
jom, vziať do prenájmu, mať v prenájme, dávať do prenájmu 

12 Arendátor – v slovníku slovenského jazyka je Arendátor – osoba, 
ktorá prijímala, alebo prijala veci do nájmu 

13 Šenkovanie – v slovníku slovenského jazyka je Šenkovanie – nalie-
vať, merať liehoviny, čapovať víno, pivo, pálenku  

14 Regale – výsadné výnosové právo prislúchajúce panovníkovi alebo 
šľachte 

15 Bedlivosť – starostlivosť, pozornosť,  
16 Holba – nádoba približne pollitrová 
17 Žajdlík – nádoba na meranie s obsahom 0,34 l 
18 Holbovka – pollitrová nádoba na víno 
19 Korbeľa – nádoba na pitie piva 
20 Polholba – zastarane polovica  
21 Licitácia – dražba 
22 Ríf – stará dĺžková miera (0,779 m)  
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RAJECKÉ SÚDNICTVO

 Rajec je najstaršou osadou Rajeckej 
doliny. Tá bola osídlená už v predhistoric-
kých dobách. Najstaršia písomná pamiatka 
je z roku 1193 v listine kráľa Béla III.
 Dominantou Rajca je jeho štvoruhol-
níkové námestie so sieťou ulíc vybiehajú-
cich z jednotlivých zasunutých nároží. Je to 
typický znak stredovekého gotického urba-
nizmu. Vznikalo v 15. a 16. storočí. Pôvod-
ne renesančná jednoposchodová stavba je 
prístupná zo všetkých strán. Otvorené 
arkády slúžili ako trhovisko. Pri tejto budove 
sa žiada trochu zastaviť v súvislosti s prá-
vom a výkonom práva v dávnejšej minulosti.
 V radnici býval fojt – richtár. Ten mal 
súdnu právomoc spolu s radnými, mešťa-
nostami. Pomerne častými trestami za 
rôzne výtržnosti a „nactiutŕhania“, bolo pri-
viazanie k pranieru. Bol to kamenný stĺp ne-
ďaleko radnice v listinách nazývaný SCAN-
DALUM PUBLICA. V revolúcii 1848-1849 
bol obyvateľmi Rajca zbúraný. Radnica, 
dodnes staršími obyvateľmi Rajca nazýva-
ný ratúz, mala dvoje pivnice pod sebou.      
V oboch boli väznice, nazývané árešt.        
V hornom „árešte“, miestnosti nad ktorou 
býval richtár, sa umiestňovali páchatelia – 
obyvatelia Rajca. V spodnom, tzv. tvrdšom 
árešte (v miestnosti pod horným), ktorý po-
zostával z menšej a vlhkej miestnosti sa 
umiestňovali cigáni (tak ich nazývajú listi-
ny), ktorí sa dopustili deliktov proti ctihod-
ným občanom Rajca. 

 V Rajci bol v roku 1949 pri územnej 
reorganizácii zriadený ĽUDOVÝ SÚD. Ten 

bol v jednoposchodovej budove na západ-
nom okraji námestia (poznámka: v súčas-
nosti sa tu nachádzajú rôzne prevádzky).
 Vchod do budovy bol z bočnej ulice. 
Priestory súdu, pojednávania sieň a kance-
lárie boli na poschodí. Predsedom súdu bol 
JUDr. Štefan Jančo, rodák z Oravy (inak, 
švagor spisovateľa Františka Hečku). Ako 
sudca mu bol pridelený absolvent práva 
Strapko, ktorý po krátkom čase prešiel na 
Ľudový súd do Považskej Bystrice, odtiaľ 
do Martina a v roku 1961 do Liptovského 
Mikuláša. 
 JUDr. Štefan Jančo vybavoval celú 
súdnu agendu až do príchodu JUDr. Strap-
ku, ktorý vybavoval trestné veci. Niekoľko 
rokov mal k dispozícii len jednu zapisovateľ-
ku, Smatanovú, ktorá okrem svojej agendy 
zapisovateľky viedla registre a celú admini-
stratívu. JUDr. Jančo bol ženatý, s manžel-
kou vychovával dve deti a popri práci a ve-
rejných aktivitách v meste sa venoval histó-
rii a životopisu svojho obľúbeného Hviezdo-
slava. Prispieval do zborníkov histórie Raj-
ca, Kysúc a Oravy. Vo vzácnych voľných 
chvíľach čas trávil v študovni Štátneho 
oblastného archívu v Bytči.
 Ľudový súd v Rajci bol zrušený         
v rámci územnej reorganizácie v roku 1960. 
JUDr. Štefan Jančo prešiel pracovať ako 
sudca na Okresný súd do Žiliny. 
 Životopis JUDr. Štefana Janču, ktorý 
po nastúpení na dôchodok prešiel bývať zo 
Žiliny do Martina je mi známy, pretože         
v Martine som ho pomerne často navštevo- 
val. Sudcom bol už za I. ČSR, keď ako čaka- 

teľ začínal na Okresnom súde v Košiciach. 
Od neho viem, že po oslobodení v roku 
1945 pôsobil na okresnom súde v Martine, 
kde je pochovaný. Hoci parte bolo zaslané 
aj Ministerstvu spravodlivosti v Bratislave 
(zasielal som ho ja), nikto sa na ministerstve 
nenašiel, kto by zaslal aspoň sústrastný 
telegram pozostalej manželke. Pritom bol to 
on – Štefan Jančo, u ktorého vyše roka pra-
xoval námestník ministra spravodlivosti 
pochádzajúci z Liptova. 
 V Rajci, v budove súdu na prízemí 
bol pozemkový úrad, kde v päťdesiatych 
rokoch 20. storočia bol vedúcim Andrej 
Smieško. Nakoľko plat mal až smiešne níz-
ky, prešiel pracovať na národný výbor. Krát-
ky čas v uvedenej budove bola aj prokuratú-
ra, ktorá po dostavaní administratívnej bu-
dovy v roku 1952 sa tam presťahovala na 
druhé poschodie.
 Notárom bol v tom období Flimmel. 
Notariát bol v budove bývalej hudobnej ško-
ly (smer na Považskú Bystricu). Advokátom 
v Rajci od roku 1933 bol JUDr. Ľudovít 
Lipscher, ktorého syn bol po roku 1950 pro-
fesorom na Právnickej fakulte UK v Brati-
slave, neskôr pôsobil v zahraničných služ-
bách republiky.

 Týmito historickými útržkami o býva-
lom Ľudovom súde v Rajci uzatvoríme rubri-
ku Zaniknuté súdy v našom regióne. Mys-
lím, že rubrika nebola zbytočná, pretože 
monografie niektorých miest, kde boli súdy 
či už pánske, ľudové alebo okresné, či pod-
statne staršie súdnictvo, opomína čo len 
zmienku na tieto orgány. V štátnom archíve 
som zistil, že „žánru“ histórie súdnictva v re-
giónoch sa momentálne na Slovensku nikto 
nevenuje. Preto, možno už zajtra môže byť 
neskoro. My sme aspoň fragmentálne čo, to 
z nášho regiónu zaznamenali. 

Dr. Otto GÁŤA 
2x snímka: archív MsÚ Rajec

 Príspevok hovorí o zaniknutom Ľudovom súde, ktorý sa nachádzal   
v Rajci od roku 1949 do roku 1960. Článok o rajeckom súdnictve (Zaniknuté 
súdy – Rajec) bol uverejnený v občasníku Naša SEDRIA vydanom 
15.12.2006 na stranách 25-27. Článok uvádzame v plnom znení:

BUDOVA BUDÚCEHO SÚDU NA FOTOGRAFII ZO ZAČIATKU 20. STOROČIA (PRVÝ DOM VĽAVO)  ... A DNES
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 ... RAJČANIA SA V MINULOSTI NEUSTÁLE USILOVALI 
O OSLOBODENIE Z PODDANSTVA A NEZÁVISLOSTI? Miestni 
zemepáni len silným tlakom nastupujúcej buržoáznej revolúcie – 
ako sa vo výkupnej listine píše „v duchu času“ – 1. septembra 1846 
prepustili obyvateľov Rajca z poddanstva. Poddaní mali za to 
zaplatiť 60 tisíc zlatých, čo bola na tie časy obrovská suma. Avšak 
začiatok revolúcie a všeobecné zrušenie poddanstva spôsobili, že 
uvedená suma sa podľa všetkého nikdy nevyplatila. 

 ... RAJECKÁ MESTSKÁ KRONIKA SA RODILA LEN VEĽ-
MI ŤAŽKO? Za dátum jej zrodu možno s najväčšou pravdepodob-
nosťou považovať 1. marec 1974. Rada MsNV v Rajci vtedy vyme-
novala komisiu pre kroniku, jej členmi sa stali M. Vaváková, A. Ži-
dek, R. Lamoš, E. Stráňai a Š. Jakubík. Zo zápisníc obecnej a 
mestskej rady, ktoré sú uložené v Mestskom archíve v Rajci 
vyplýva, že už dávnejšie jestvovalo isté úsilie o založenie kroniky 
najmä zo strany obecného a mestského predstavenstva. Tak naprí-
klad 15. 7. 1933 bol obecnou radou Rajca poverený miestny učiteľ 
J. Kállay vedením kroniky, resp. akejsi pamätnej knihy. Letopiseckú 
komisiu vtedy tvorili starosta J. Briešťenský, notár A. Fried a viacerí 
členovia obecnej rady. Podľa zápisnice z roku 1938 sa obecná rada 
sťažuje, že v záznamoch v kronike sa nejavia žiadne pokroky, preto 
je navrhnutá nová letopisecká komisia, ktorá sa má postarať, aby sa 
konečne začalo do kroniky písať. V ďalších zápisoch z rokov 1942, 
1946 a 1953 sa konštatuje nespokojnosť so stavom kroniky a us-
tanovujú sa ďalšie komisie na jej dôkladné spracovanie. Aj v r. 1957 
sa podľa zápisnice rady MNV znovu a obšírne diskutovalo o vyh-
liadnutí nového kronikára, jeho honorovaní a služobných cestách 
po archívoch, o zhľadúvaní materiálov pre záznamy do kroniky,      
o zakúpení novej pamätnej knihy a pod. Doslova je tu zaznamena-
né, že „práca táto, ktorá doteraz bola úplne zanedbaná, môže pri-
niesť na úseku osvety vedy, kultúry ako i národného hospodárstva 
budúcim generáciám, ba i v súčasnej dobe rentabilný úžitok.“ 
Napriek tomu sa aj v nasledujúcich rokoch vždy len konštatovalo, že 
kronika Rajca sa nevedie a je nutné nájsť vhodnú osobu, ktorá by 
túto prácu zodpovedne vykonávala. Zdá sa, že rok 1974, v ktorom 
bola do funkcie kronikárky ustanovená Anna Jančovičová, bol tým 

skutočným začiatkom systematického a relatívne dôsledného 
spracovania zápisov rajeckej kroniky.

 ... NA RAJECKÝCH PIESKOCH NEĎALEKO TERAJŠIE-
HO FUTBALOVÉHO IHRISKA MALA SÍDLO PREVÁDZKA 
ČSAD? Skratka bola označením názvu Československá automo-
bilová doprava s podnikovým riaditeľstvom v Banskej Bystrici. Pod-
ľa záznamov boli na opísanom mieste garáže, dielne a administra-
tívna budova. ČSAD s prevádzkou v Rajci zamestnávala 30 za-
mestnancov, ktorí si v rokoch svojej najväčšej aktivity, ako bolo 
zvykom, založili brigádu socialistickej práce. Brigáda bola za svoju 

činnosť vyznamenaná a finančne odmenená. Pre-
vádzka zaisťovala dopravu dolomitového piesku zo 
Štrkopieskov Rajec v Šuji pre ostatné národné podni-
ky a aj pre súkromníkov. Vedúcim prevádzky v Rajci 
bol v tom čase M. Babjak.
     

 ... PRVÉ NÁREČOVÉ ZÁPISY V MESTSKEJ 
KRONIKE POCHÁDZAJÚ Z ROKU 1879? V našej 
rubrike sme sa viackrát zmieňovali o takýchto zápi-
soch, ktoré sú z hľadiska skúmania miestneho náre-
čia veľmi zaujímavé. Výber z nich čitateľom takmer 
pravidelne približujeme aj na stránkach nášho Spra-
vodajcu. Aktuálne prezentujeme zápisy z roku 1879 
(citácia je prepisom autentického zápisu, upravené sú 
iba evidentné chyby): Píše sa rok 1879. Rajec už ňeňi 
mesto, lebo služnovský úrad sa odscahoval do Žiliny. 
Obec Rajec má dokopy 400 domovoch a v nich žije 
približne 2 cisíc dvesto obyvateľoch. Podľa národ-
nosci sú tu Slováci a židzi. Podľa vierovyznania sú to 
väčšinu r. katolíci, asi 3 % sú literáni a téš asi 3 % sú 
židzi... Obec Rajec má dva názvy a to obec politická a 
obec cenzuálna. Politickú obec tvoria šeci obyvatelia 
obce, ktorí majú v obci domofskú príslušnosc. Politic-
kú obec riadzi obecné predstavenstvo, na čele kerého 
je obecný richtár... Cenzuálnu obec tvoria občania, 

ČRIEPKY Z KRONIKY RAJCA
13. časť

V roku 2019 prináša Spravodajca mestského múzea už 
trináste pokračovanie originálnych zápisov a infor-
mácií z mestskej kroniky Rajca, ktoré je určené 
všetkým čitateľom zaujímajúcich sa o najrôznejšie 
historické súvislosti a dejiny tohto mestečka. Kronika 
Rajca je nevyčerpateľným zdrojom rôznych faktov ale 
aj menej známych údajov, ktorých pôsobenie v mi-
nulosti niekedy väčšou inokedy menšou mierou 
prispelo k rozvoju tohto starobylého mestečka. Cie-
ľom našej série článkov je priblížiť ich čo najširšiemu 
spektru čitateľov v odľahčenej a popularizačnej forme 
tak, aby si každý záujemca o históriu Rajca mohol          
v nich nájsť niečo pre seba.

Viete napríklad, že...

KRONIKY MESTA RAJEC, I. - V. DIEL
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kerých predkovia placeli namesto povinnej panskej roboty peňažný 
poplatek, takzvaný „cenz“. Výška cenzu bola stanovená panstvom 
podľa toho, keľo dní mal poddaní robic na panskem a dni sa určovali 
podľa veľkosci domu a výmery role, kerú poddaný užíval. Po zru-
šení poddanstva ostali poddaní bývac v domoch a aj role užívali ako 
predtým. Takto vzniklo v obci Cenzuálne spolumajiteľstvo, keré má 
svoj výbor na čele s „prézesom“. Tento cenzuálny výbor ako aj jeho 
prézes a gazda sa volia každý rok a nie po šesci rokoch, ako členo-
via obecného predstavenstva a richtár obce.

 ... RAJECKÉ ŽENY SI PODĽA SVOJICH PREDSTÁV 
VYTVORILI, RESP. PRISPÔSOBILI TZV. RAJECKÝ KROJ? Išlo 
skôr však o akési tradičné oblečenie, ktorého hlavné znaky sme pri-
blížili čitateľom v minuloročnom čísle Spravodajcu mestského 
múzea (2018, s. 4). Podľa opisu pani M. Janušovej (nar. v r. 1898), 
ktorá kroj opatrovala, pozostával tento z košele, nohavičiek, lajblí-
ka, spodnice, sukne a ručníka. Košeľa bola z mušelínu alebo bavl-
neného plátna, mala krátke rukávy a siahala asi 15 – 20 cm pod 
kolená. Bola šitá až po krk, kde bola lemovaná zúbkovitým vyšíva-
ním podobne, ako okolo rukávov. Nohavičky boli letné (z kupova-
ného mušelínu ) a zimné (z barchetu), zakrývali kolená, hore boli 
zúžené „do lajstry“ dolu vyšívané. Na košeľu sa obliekal lajblík 
(okrem iného mal nahrádzať neskoršie podprsenky), ktorý bol taký 
dlhý, aby zakrýval a zachytil sukňu. Býval zo šifónu (na leto), príp.    
z barchetu (na zimu) a mal gombičky na zapínanie. Na spodnicu išla 
vrchná sukňa z kvalitného štofu (vpravo mala tašku na vreckovku)  
a na sukňu sa obliekal lajblík. V tehotenstve ženy nosili na lajblíku 
tzv. „ampírku“ (zásteru voľného strihu), ktorá mala vpredu voľnejšie 
viazanie. Ručníky bývali najčastejšie kašmírové, hodvábne, štofo-
vé, príp. aksamietové, ženy ich viazali na uzol a posúvali si ich do 
čela. Spôsob účesu a niektoré iné parády žien priblížime v nasle-
dujúcej časti. 

 ... JÁN MACHALICKÝ SA VO SVOJICH PAMÄTIACH 
ZMIENIL AJ O NEŠŤASTIACH, KTORÉ POSTIHLI MIESTNYCH 
OBYVATEĽOV? J. Machalického a jeho spis o Rajci sme čiastočne 
priblížili v Spravodajcovi z r. 2018 (s. 5) s prísľubom sprístupnenia 
niektorých zápisov. Ani Rajec sa nevyhol rôznym nešťastiam a 
katastrofám, čo je zrejmé aj z nasledujúcich zápisov spomenutého 
autora: „Rajec mesto roku 1830 v čase zúrenia cholery z ľudnatosti 
svojej utratil asi 255 obyvateľov, od ktorého času počet duší, bývalý 
predtým počet, docieliť nemôže a ľud tento nielen v lone mesta, ale 
aj vo svete rozejdený, tam pomrel bez toho, že by domáca rodina    
o úpadku tomto úradne bola bývalá počinená a tak ani mnohých      
v matrike mŕtvych vznesení sú neni. A jako počet obyvateľstva po 
rok sa umenšuje tak aj priemyselne všetky vidomočite hynú. Hynú 
materiálne pre často násobné ohne. Spomeniem len deň v r. 1856 

zúrený. Tento o nočnú hodinu okolo 11-tej hodiny z domu prázd-
neho kramárovského neďaleko kostola asi štvrtý dom vypuknul a za 
dve hodiny 375 domov s prístavbami gazdovskými na popol uvie-
dol...“.

 ... V RAJCI ISTÝ ČAS FUNGOVAL AJ TZV. ROZHLAS PO 
DRÔTE? V dnešnej internetovej dobe to mnohí, najmä mladší 
čitatelia považujú za prinajmenšom „nedešifrovateľnú“ informáciu. 
No v roku 1958, keď sa začal v Rajci zriaďovať rozhlas po drôte do 
domácností, bol 
tento fakt obrov-
skou udalosťou. 
Poslucháči mali 
možnosť okrem 
p r a v i d e l n ý c h 
relácií štátneho 
československé
ho rozhlasu pra-
videlne počúvať 
aj krajové a ok-
resné rozhlasové 
správy. V miest-
nom vys ie laní 
rozhlasu po drôte 
to bolo vysielanie 
Stredoslovenského kraja a okresné vysielanie stanice Cieľ v Žiline. 
V roku 1973 bolo v rajeckej pošte registrovaných až 183 účastníkov 
rozhlasu po drôte.

... ŽE V RAJCI MALA BYŤ KEDYSI FABRIKA NA SPRACOVA-
NIE ĽANU? Prvý pokus o založenie takéhoto priemyselného podni-
ku je zaznamenaný v roku 1848, kedy J. Uhliarik v mene mesta 
Rajec doviezol z moravského Tešína stroje na zariadenie „ľanovej 
továrne“. Objekty budúcej továrne sa vystavili z kameňa a múru 
ohrady kostola a cintorína na kraji mesta smerom na Šuju. Avšak 
továreň sa v nich nikdy nezriadila. Údajne sa magistrát mesta bál, 
že by nebolo dostatok ľanu; obec totiž nemala dosť takých rolí, na 
ktorých by sa ľan dorábal a, vraj, na jednotlivcov z mesta a ani         
z okolia sa spoľahnúť nedalo. J. Uhliarika dokonca vinili, že stroje     
z Tešína doviezol. Problém ľanovej továrne sa definitívne uzatvoril   
v r. 1861 (aj napriek istým protestom) odvozom strojov naspäť. 

(Pokračovanie nabudúce)

Poznámka: Fakty z kroniky uvádzame tak, ako boli zaznamenané. 
V niektorých prípadoch zápisy upravujeme (najmä kvôli rozsahu), 

príp. dopĺňame našimi postrehmi a poznámkami. 

PaedDr. Miloslav SMATANA, Csc., 
absolvent Pedagogickej fakulty v Nitre, 

pracuje v Jazykovednom ústave SAV v Bratislave

2x snímka: zbierka Mestského múzea v Rajci

RAJČANKY V TYPICKOM RAJECKOM ODEVE

Snímka: internet

Snímka: internet
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 Pozorný čitateľ si v našej sérii 
ukážok určite všimne, že pri príprave jedla 
dominovala jednoduchosť, účelnosť a vyvá-
ženosť stravy. Všetky tieto komponenty boli 
celkom prirodzene ovplyvnené dostupnos-
ťou jednotlivých surovín či potravín potreb-
ných na varenie. Moderná doba, predovšet-
kým obdobie po 2. svetovej vojne, priniesla 
so sebou nesporný posun v možnostiach 
konzumácie jedla a stravovania, no neraz    
i súčasní odborníci na zdravú výživu vyzdvi-
hujú prirodzenosť a zdravé stravovanie 
našich predkov, pričom upozorňujú na hod-
notný spôsob niekdajšieho výberu potravín, 
prípravy jedla a jeho konzumovania. Pred-
kladaný výber lexiky doplnený stručnými 
exemplifikáciami a pripojenými nárečovými 
textami umožňuje záujemcom urobiť si as-
poň čiastočnú predstavu o jednej z najdôle-
žitejších súčastí nášho života. 

 Poznámka 1: Pôvodní obyvatelia 
Rajca a blízkeho okolia zaiste ešte i v sú-
časnosti poznajú nezvyčajné nárečové 
slová, ktoré by mohli pripravovaný slovník 
rajeckého nárečia obohatiť. Ak sa medzi 
čitateľmi nájdu takí, ktorí by mali záujem do 
slovníka prispieť, prosím, aby sa ozvali 
písomne či osobne autorovi tohto článku 
(adresa je v redakcii časopisu). Zdôrazňuje-
me, že nejde o zámerne pripravovanú 
výskumnú akciu; je to skôr nepriama výzva 
záujemcom o nárečie, so zámerom zhro-
maždiť, prezentovať, a tak uchovať pre sú-
časné i budúce generácie čo najviac z toho, 
čo ľud Rajeckej doliny sprevádzalo možno 
stovky rokov: svojský a nenapodobiteľný, 
originálny jazykový prejav. 

 Všetkým, ktorí doteraz prispeli a 
pomohli slovník obohatiť, srdečne ďa-
kujeme.

aláš m. druh likéru: A na picie ponúkľi niečo 
domáce, aľebo aj aláš, to bolo zase také 
slatké (Rj); Tak som doňiesel aláž z ru-
mom, to bolo aj slatké aj rumové, tak to 
sa dobre zhodovalo, aj sa to tak volalo, 
aláž z rumom. To je takí slatkí trúnek (Rj)

baba ž. 1. na masti pečené jedlo z postrú-
haných surových zemiakov, múky, krúp, 
ryže ap.: Mi zme to ľúbeľi, veru, aspom 
ra_za tíždžeň zemiaková baba ce_zimu 
musela bic (Rj) * krvavá baba (Rj) – ze-
miaková baba s pridaním krvi zo zabí-
jačky; struhaňinová baba (Či) – zemia-
ková haruľa, obľúbené svadobné jedlo 
2. druh čierneho kysnutého chleba pe-
čeného z nasladnutého (buchtového) 
cesta: Piekavala sa aj baba (Ďu)

benka p. dbenka
bielek i bielko m. číra bezfarebná časť va-

jíčka: Ňesmel si zabudnúc pridadz jedno 
bielko (Ja); Kedz ostal bielek, schosno-
val sa ňeskoršie (Šu)

boľhoj i bvoľhoj m. žltá rastlina, bot. bôľhoj 
(Anthyllis): Boľhoj si musel poznac (Rl); 
Z jari podbeľ, kaški, potom repík a tež 
bvoľhoj, šeľičo zme zbieraľi (Ďu) 

braj i breja m. i  ž. druh jedla, zemiakovo-
múčna kaša, do ktorej sa pridávali napr. 
jačmenné krúpy ap.: Braj ešče naša ma-
ma varievala, kerísi to povedaľi aj breja, 
že varí breju (Ďu)

bravec m. kŕmne prasa: Tuto skoro f_kaž-
dem dome bravca, jedného ľebo aj dvoh 
držaľi (Zb)

brucho s. v spoj. naplňidz brucho (Rj) – 
najesť sa: Ša_kedz budze ovocie, po-
tom si brucho naplníš (Rj)

burgiňa ž. poľnohospodárska plodina       
a) bot. repa obyčajná (Beta vulgaris)    
b) bot. cukrová repa (Beta altissima): 
Ráno na jar som vibiéral burgiňu z_jami 
(Rj) burginka ž. zdrob.: Doňiesla do-

moch, ná uš to upiekľi, daľi, rozetreľi bur-
ginku a uš upiekľi f_takém popoľe (Rj)

bvob m. veľkozrnná strukovina, bot. bôb 
(Vicia): Tam boľi mreški (na kochu) a 
tam sa aj hrňec s_tím bvobom dal paric 
(Rj); Veru, bvop tu kedisi pestovaľi (Vč)

cedzák i cedák m. hlinený hrniec na mlieko
cedzidlo s. náčinie na cedenie tekutín, sit-

ko
cesnečka ž. cesnaková polievka: Navareľi 

cesnečki a dobre bolo (Kľ)
cesto s. mäkká hmota umiesená z múky, 

vody (príp. aj iných prísad), v spoj. chľe-
bové cesto (Rj) – určené na pečenie 
chleba: To bolo s chľebového cesta, to 
sa rostľapkalo (Rj)

cíbik m. dutá byľ cibule, pažítky al. iných 
rastlín: Stačelo, ke_com si pažitki, tích 
cíbikvo nakrájala, jaké to bolo dobré na 
chľeba (Šu)

cibuľa ž. zelenina pestovaná pre podzem-
nú dužnatú aromatickú guľovitú časť 
používaná ako pochúťka, bot. cibuľa 
(Allium): To ždi vraveľi tí chlapi, že cibuľe 
musí dac teľo čo masa (Rj) 

cícer m. (žart. i cicvor) strukovina podobná 
hrachu, bot. Cicer

čemer m. choroba (ľudí i zvierat) spôsobe-
ná zrážaním krvi v cievach po hltavom 
pití, jedení, žraní, ochvat: Vraveľi, že če-
mer sa musí rozetrec (Rj)

dbenka i benka ž. drevená kuchynská ná-
doba (napr. na mútenie masla): Moj tat-
ko bol bednár, robel putňe, džberíki, 
hrotki, také dbenki, čo sa múcelo mľieko 

RAJECKÝ NÁREČOVÝ SLOVNÍK
12. výber: Lexika súvisiaca s varením a prípravou jedla 

v rajeckom nárečí. 1. ČASŤ: písmená A – M

10

V predchádzajúcich číslach Spravodajcu sme prezentovali nárečo-
vé slová najmä z oblasti Rajeckej doliny (porov. Spravodajca Mestského 
múzea Rajec, 2007, s. 6 – 11; 2008, s. 6 – 10;  2009,  s. 9 – 13; 2010, s. 11 – 14; 2011,  
s. 7 – 11; 2012, s. 8 – 13; 2014, s. 9 – 12; 2015, s. 10 – 12; 2016, s. 11 – 14; 2017, s. 12 – 15; 
2018, s. 6 – 9), ktoré reprezentujú rajecké nárečie ako celok. 

Prvá časť aktuálneho predkladaného výberu približuje nárečové slová 
súvisiace tematicky s varením a prípravou jedla. Zmienená oblasť slovnej 
zásoby ponúka zaujímavý pohľad do niekdajších, ale aj celkom nedávnych 
príbytkov v Rajci a jeho okolí, v ktorých sa jedlo pripravovalo ako po celé 
stáročia predtým. Sústreďuje sa na lexiku typickú najmä pre obdobie na 
prelome 19. a 20. storočia a prvú polovicu prechádzajúceho storočia. 

CEDZÁK
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(Rj); Gazdziné používaľi ti benki aľe aj 
šetek ten drevení riat, kím to ňezačalo 
ciec (Rj)

dojeľňica i dojaľňica ž. drevená nádoba 
na dojenie, vyrobená obyč. z jedného 
kusa lipového dreva: Na mľieko krafské 
aj ofčie boľi dojeľňice (Ďu); dojaľňice na 
mľieko (Či)

dojic nedok. 1. získavať mlieko z vemena 
dojných zvierat: Kobolu zme museľi do-
jic (Rj) Robeľi hrotki, čo sa dojelo, sudi 
na kapustu (Rj) 2. (o dojných zvieratách)  
dávať mlieko: Teho roku ovečki veru 
bohviejako ňedoja (Ďu)

dzienko m. drevená doštička al. doštičky a) 
na prikrytie hrnca, suda ap.: Ke_ca dob-
re (kapusta) natlačela, dzienkom sa      
v sudze zakrilo a zacaželo (Ďu)  b) na 
cesto pri hádzaní halušiek do vody: 
dzienko na haluški (Zb) c) na krájanie 
mäsa, zeleniny ap.: Pekňe 
si si šetku zeľeňinku po-
krájal, potom aj uvarená 
masko na tem dzienku 
(Zb) 

fazuľa ž. 1. druh strukoviny 
(rastlina i plod), bot. fazuľa 
(Phaseolus): Najviacej 
sme maľi ti zemiaki, aľe aj 
fazuľu (Rl) 2. jedlo pripra-
vené z tejto strukoviny: 
Navareľi kislej fazuľe a 
bolo! (Rj)

fertucha ž. zástera: Opásala 
fertuchu a pojme do vare-
ňia (Rj) fertuška ž. i fertu-
šek m. zdrob. (tiež aj ako 
súčasť ženského kroja): 
Ženi noseľi fertušek, aľebo 
fertušku (Či)

frištuk i frištek m. raňajky: 
Kávi navareľi, chľeba k te-
mu a bol frištuk (Rj); Obe-
du ňebolo, frišteg bol ľen 
čierna káva a kúsek chľe-
ba (Či) 

frištukovac nedok. raňajkovať: Kedz išľi 
skoro ráno, frištukovaľi aj o štvrtej (Rj)

fučka ž. hustá kaša zo zemiakov a múky: 
Ostaň tu, takej dobrej fučki si navaríme, 
že sa obľížeš! (Rj)

futrovac nedok. expr. veľa jesť, žrať: Ten 
ľúbi futrovac, jedno cez druhé, a ňiž mu 
ňeňi (Rj)

gebuzina ž. expr. nechutné jedlo: Navareľi 

ľen jakejsi gebuzini, vobedz mi to ňe-
chucelo (Rj)

gindžiť nedok. pejor. (zle) variť, piecť: Len 
gindžíťe, gindžíťe a potom zahibáťe (Či)

gľiechové s. spodst. pohostenie pri dokon-
čení, vytiahnutí múrov novostavby: Tedi 
sa to volalo gľiechové. Prví uhel kedz 
bol, tam sa dala svrčinka, to bolo gľie-
chové. Také aj pohosceňie (Rj)

hriate s. zohriata pálenka pripravená z al-
koholu (liehu), vody, skaramelizované-
ho cukru, škorice a iných prísad (často 
podávaná s opraženou slaninkou) * 
hriate z oškvarkoma (Či) – jeden so 
spôsobov prípravy tejto pálenky (prida-
ním oškvarenej slaniny, bez škorice), 
podáva sa aj ako posilňujúci nápoj pre 
šestonedieľku

huspeňina ž. pôvodne svadobné jedlo       
z vyvarených bravčových alebo teľacích 
paprčiek a kožiek: Dajťe si s nami s_tej 
huspeňini (Či)

húšeľ ž. expr. veľmi nahusto uvarené jedlo: 
Navaríž húšeľ a chlapi ťi to ňesťú (Či)

hutac nedok. expr. pažravo jesť, hltať: Hu-
táš tú kašu, jako bi si dva dňi ňiž_ ňeje-
del! (Rj)

chľeboví príd. v spoj. chľebová pec (Rj) – 
pec na pečenie chleba: Bolo doľežité, 
abi dobre aj šporág varel, aj trúba piekla 
a vačinu aj chľebové pece sa robeľi (Rj) 
chľebové cesto (Rj) – cesto pripravené 
na upečenie chleba: To bolo s chľebové-
ho cesta, to sa rostľapkalo (Rj) chľebo-
vá múka (Rj) – múka z ktorej sa piekol 
chlieb: Trecia múka bola chľebová (Rj)  

chocháľať nedok. variť sa, bublať pri vare-
ní: Tá žinčica sa musela chocháľať (Či)

chochľík m. bublina, ktorá vzniká pri varení 
tekutiny: Keď vihoďela dva-tri chochľíki, 
už bola uvarená (Či)

chova ž. strava, jedlo; stravovanie: Keď ro-
bí v mesťe, to ho ťesta (cesta) i chova 
draho vijdú (Či)

chucic nedok. pôsobiť príjemne na chuťo-
vé orgány (obyč. o jedle alebo pití): Aj 
kapusné haluški chuceľi na tíh lúkách 
(Rl)

jedzeňie s. strava, jedlo, pokrm; pohoste-
nie jedlom: Ke_ca končelo, tedi bolo ta-
ké aj pohosceňie. No, vipicie, ano, vipi-
cie, ňiekedi aj jedzeňie (Rj); A na jedze-
ňie kerí mal, či už mal siru, ľebo také 
ňiečo, aľebo slaňinu, aľebo klobásku 
(Ďu); Terena, to si mu keľo dala teho 
jedzeňia?! (Rj)

jeľito i jeľítko s. črevo plnené zmesou krúp, 
mletého mäsa, krvi a pod.: Doma pona-
dzievaľi také jeľitká z rížu, s_krúpoma, 
pravda, a potom sa dochucovalo (Rj); 
Jáj, čo sa ten tích klobás, jeľít a šeľičeho 
narobel! (Ďu) 

kabáč m. osúch z chlebového (jačmenné-
ho) cesta: Do ruki kabáč a hibaj za of-
cami (Či) 

kabáček m. pagáčik upečený z nekysnuté-
ho cesta: Napiekla kabáčkvo pre šetkích 
(Ďu)

kapusňica ž. 1. polievkové jedlo priprave-
né z kyslej kapusty: Navareľi dobrej ka-
pusňice a bolo aj na tri dňi (Rj) 2. vykva-
sená kapustná šťava: Kedz mu zľe, tak 
si načľapkal kapusňice rovno ze suda a 
to pil (Rj)

kíška ž. kyslé (sadnuté) mlieko: Ke_ci dáž 
dobríh zemiakvo z maslom a kíšku k te-
mu, to je ľen za dobrota, nidž iné mi ňe-
treba (Rj)

kľag m. syridlo z teľacieho žalúdka použí-
vané na kýšenie mlieka pri výrobe syra 
alebo bryndze: A ten kľag sa robí s_ťeľa-
cého žalútka (Rj)

kľagať nedok. pôsobením kľagu kýšiť mlie-
ko: Postaveľi koľibu a čiľ, to bola komu-
orka, to bola jedna miesnos, čo tam kľa-
gaľi (Či)

kmín (i stokláska) m. rasca, 
bot. Carum: Zvikla som 
pridať kmínu, to aš tak 
prevoňalo (Či)

koch m. zast. staré otvorené 
ohnisko s komínom: No 
to bol ľen koch, to ňebol 
šporheľ. To ňebolo muro-
vané, to ľen z blata bolo 
spravené a to malo takú 
dziéru, tam boľi mreški a 
tam sa aj hrňec s_tím 
bvobom dal paric (Rj)  

kochňic ž. expr. pripravovať 
váru, variť: Každí dzeň 
som musela čosi kochňic 
(Ďu) 

kokava ž. omáčka na haluš-
ky z krupice, soli a vody: 
Aj haluški s kokavu zme 
vareľi, to boľi kokavské 
haluški (Či)

krajec m. plochý kúsok od-
krojeného chleba kraj-
ček m. zdrob.: Dobrí 

krajček chľeba mu dala (Rj) 
kuchárka ž. 1. odborníčka na varenie a prí-

pravu jedál: Kuchárki, to bola samostat-
ná kapitoľa na veseľí (Rj) 2. ozdobne 
vyšité plátno v kuchyni nad sporákom: 
kuchárka (Či)

kuraťina ž. kuracie mäso, kuracina: Na 
obed bola ňiekedi kuraťina (Či)

kvoper, kvóper i kóper m. vysoká bylina    
s jemnými tmavozelenými lístkami pes-
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tovaná pre voňavú vňať, používaná ako 
korenina, bot. kôpor (Anethum): Nase-
kala som kvopru, pridala do teho a 
omáčka bola hotová (Rj)

ľekvár m. hustá ovocná masa, získaná roz-
varením ovocia s cukrom: Najprf sa nat-
relo ľekvárom aľebo sa dal na vrch tva-
ruoch (Rj)

ľipa ž. 1. listnatý strom s voňavými liečivými 
kvetmi, bot. lipa (Tilia): Pri rieke za suse-
dom bola krásna ľipa (Rj) 2. sušené kve-
ty tohto stromu a odvar z nich: Navareľi 
ľipi, to bolo dobré ot kašľa (Rj)

loboda, lobotka i lobuotka (i ľesná mari-
jánka) ž. 1. voňavá rastlina používaná   
v kuchyni ako korenie a v liečiteľstve, 
bot. pamajorán obyčajný (Origanum vul-
gare): modrá lobuotka (Či) 2. vysoká 
poľná burina, varená (v čase neúrod) 
ako špenát: lobotka (Či)

ľočprda ž. expr. nekvalitné jedlo: Jemu 
som ňemohla varidz báraké ľočprdi, ten 
si na to potrpel (Šu)

lohaza ž. hrubé jačmenné krúpy al. jedlo     
z nich: Ke_com aj lohaze navarela, abi 
aspom čosi bolo (Ďu)

lokša ž. posúch zo zemiakového, nekysnu-
tého cesta ako príloha k rozmanitým 
jedlám, príp. ochutený (plnený) makom, 
bryndzou a pod.: Lokší narobeľi, to bolo 
facht chutné! (Rj)

lopár m. drevená lopata na sádzanie a vy-
beranie chleba z pece: Z lopárom chľe-
bík pekňe vibrala, potrela (Rj); Z druhej 
múki sa napiekľi na lopári také veľké 
osúški (Rj)

mad m. (i mäd zastar.) med: Ja ňeviem, to 
vraveľi, že cibuľe si treba dac, dobre 
madu a že to pomóže (Rj); Do čaju zme 
si dávaľi mäd, takí dobrí sladunkí (Či)

madovňík m. sladké pečivo z medového 
cesta: On napiekel tíh madovňíkvoch, 
šeľijakíh možníh od vímislu sveta, a to 
predával (Rj)

majoránka ž. aromatická rastlina hojne vy-
užívaná pri varení, bot. majorán (Majo-
rana hortensis): Na konci sa to (uvarený 
guláš) majoránku dobre zaprášelo (Rj)

mak m. 1. olejnatá rastlina s veľkými (čer-
venými) kvetmi, bot. mak (Papaver): 

Maľi mak v zahratke, na červeno to kvitlo 
(Zb) 2. drobné jedlé semeno maku siate-
ho dozrievajúce v makovici: Najra-
če_jedľi pupáki z makom (Rj)

masní príd. 1. obsahujúci (nadmerne) 
mastnotu: Dalo sa masci, aľe muselo sa 
dac pozor, abi to (pripravované jedlo) 
ňebolo modz masné (Rj) 2. pokrytý 
alebo preniknutý mastnotou: Stačelo 
masného chľeba s cibuľu, aj to bolo 
ľepšie jako ňišt (Rj)

meľeňec m. obyč. mn. č. závarka do poliev-
ky z múky a vody: Vareľi sa aj meľence  
v mľiece (Rj); Starí má najračiej na ra-
ňajki obaredz_ mľiekom aľebo meľenca-
mi (Rj) meľenček m. zdrob. expr.: Uva-
rel sa obaredz a do teho meľenčeki (Ďu)

mľieko s. biela tekutina na výživu mláďat: 
To kobiľie vizieralo také ňechutné mľie-
ko (Rj); Aj sa čosi mľieka nadojelo, aľe to 
skoro šetko išlo na kontingenti (Rl) 
mľiečko s. zdrob. expr.: Zemiački poje-
del, mľiečkom zapil a bolo (Ďu)

mreški ž. vnútorná časť sporáka, ohniska a 
pod., na ktorú sa kladie oheň, rošt: To 
ňebolo murované, to ľen z blata bolo 
spravené a to malo takú dziéru, tam boľi 
mreški a tam sa aj hrňec s_tím bvobom 
dal paric (Rj)

múcic nedok. stĺkaním spracúvať (mlieko, 
smotanu): Muoj tatko bol bednár, robel 
putňe, džberíki, hrotki, také dbenki, čo 
sa múcelo mľieko (Rj)

múka ž. jemne pomleté obilné zrná použí-
vané na prípravu chleba, pečiva a pod.: 
Múku so_mala ždi kvaľitnú (Rj) múčka 
ž. zdrob. expr.: Dala som múčki, trochu 
vodički a premiesela (Rj) * krupicová 
múka (Rj) – prvá múka po zomletí, hlat-
ká múka (Rj) – druhýkrát zomletá: Ze 
žita sa narobela prvá múka – krupicová, 
druhá – hlatká (Rj); chľebová múka (Rj) 
– múka, z ktorej sa piekol chlieb: Trecia 
múka bola chľebová (Rj)

mútovňík m. nádoba na mútenie masla, 
dbanka, maselnica: Mútovňík som ešče 
doňedávna mala (Rj)

mutvica  i mutvička ž. miešačka z dreva na 
rozhabarkovanie, roztrepanie zátrepky, 
kyslého mlieka ap.: Boľi vačie mutvice a 

potom malé mutvički (Rj); Z mutvičku sa 
to najľepšie rostrepalo (Rl)

 Poznámka 2: Autentické nárečo-
vé texty vhodne dopĺňajú a dobre dokumen-
tujú niekdajšie podmienky prípravy jedla. 
Viaceré z nich sme priblížili aj na stránkach 
Spravodajcu mestského múzea (SMM) 
alebo v publikácii RAJECká dolina (RD), 
porov. napr. Stravovanie a varenie kedysi 
(SMM, 1998, s. 11 – 12), Ako sa robí múčna 
miešaná kaša (SMM, 1998, s. 2), O zakla-
daní sudovej kapusty (SMM, 1999, s. 9), 
Ako som robil pri ovciach – spracovanie sy-
ra (SMM, 2001 s. 8), Ako sa varí guľáš (RD, 
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2018, s. 324), Pečenie chleba (RD, 2018,  
s. 324) a i. V tohtoročnom Spravodajcovi 
pripomíname originálny opis pečenia chle-
ba a aktuálne pripájame rozprávanie o zu-
žitkovaní ľanového oleja v domácnosti.

PEČENIE CHLEBA
 

 Najprf sa musela múka namľec. U 
mľinára. Potom starká, starká to išľi mľec. 
Doviezla sa múka domoh a už napiekľi 
chľebíka akej múki narobeľi. Vidzeľi zme či 
je pekná aľebo, teda veľmi vimľetá. Kedz 
bola veľmi vimľetá, bola taká horšia, no. 
Bola černejšia. Aľe kec, teda, hu tag veľmi 
ňevimľeľi, bola pekná biela. No á večer tej 
múčki nanoseľi na také korito faín hodné, do 
kuchiňe, abi sa to do rána ohrialo a daľi tam 
naociestku, to ždicki ňehaľi. Naociestku, to 
s_teho predešlého pečeňia ňehaľi takú 
buchňičku a to sa volalo naociestka.

 Tag daľi tú naociesku a ke_daľi aj 
kúšček kvasňídz ešče k temu, abi to ľepšie 
kislo, to večer zamiešaľi do téj múki, ňie do 
šetkéj. Ľen do troški múki. Ná ráno uš 
potom, to som najviadz ja už miésievala 
ke_com prišla k_ňím, to mi uš tá starká 
poopačovaľi, že či je to už doz_husté aľebo 
rietké, jag bolo rietké prisipaľi mi múki. Jag 
bolo husté zaz mi tak trošku vodi daľi. Ná uš 
to potom kislo. Z_hodzinu to kislo f_tem 
korice. F_takém korice. To už na to ľen bolo 
to korito, na to bolo. No_áľe tam bolo aj 
ďesať chľebíkvóch s_teho. Ano. Pridaľi aj 
zemiački. Aj zemiački daľi. Do téj múki. To 
sa, ano, uvarelo večer ešče, dobre sa to 
podlávelo na makúčko, ná trošku sa to 
rozriedzelo a dalo sa to do téj múki a to sa 
pekňe do rána nakislo, ráno uš potom sa 
zase tá ostatňia múka do teho primieselá, 
čo bola na korice a vodički sa dalo, no_á uš 

to potom kislo. Starká uš potom zakúreľi do 
pece, no_á zatáľ to nakisló a uš ke_to 
preháralo f_tej peci, uš to rozhrnuľi po tej 
peci to uhľie šetkó, to už maľi tag 
nachistané.No_á to sa tá pec tag uhriala 
po_tím uhľím, potom to uš poohŕňaľi ke_to 
tag dobre vituchlo to uhľie, potom to do... to 
sa volalo čeľusce, tam to uhľie poohŕňaľi.To 
potom ometlom to povimetaľi pekňe šetko, 
aj uhľie aj popol, ná uš to potom na 
slamenički daľi, to si uš tag vedzeľi, pravda, 
akí kúsek teho cesta na ti slameňički, to uš, 
to bolo aj dvanás chľebíkvoch. No_a ke_to 
nakislo na téj slameňičke, potom maľi takú 
širokú lopatu, na tem to pekňe... Lopata na 
rúčke duhej, čo až na zadek, teda, doščiahľi 
s tím. Ná tam to tag zešuchľi s_téj... No aj 
dvanás chľebíkvoch pekňe, čo aňi sa 
ňepriľepeľi, ňiékedi sa trochu priľepeľi aľe 
málo, jeden o druhí, ti chľebíki.

 Ná to sa uš potom pieklo tam, šag 
oňi to už vedzeľi jako je pedz vikúrená, jag 

bolo treba prihodzeľi trošku abi ešče trochu 
sa kúrelo na tem uhľí, viecé, abi ten chľebíg 
začerveňal, ná oňi uš potom vedzeľi kedi uš 
prestac, aj to uš potom zavreľi a hodzinu a 
štvrc sa to tam pieklo. Ná už bol chľebík 
napečení. A dala sa aj stokláska. Oňi ho 
prettím umiľi, ke_išiel do pece. Ke_išiel do 
pece, tedi ho umívaľi, tá starká z vodičku. Aj 
trošku soľi daľi do ňiéj, no a tag z_ruku to aj 
tak pohladzeľi. No, tak sa chľebík piekel. 
Maľi zme na dva tížňe pokoj. Vidržal aj dva 
tížňe, Vidzíce, a čiľe_ kec kúpice, z jedného 
dňa na druhí už_e starí.

Rozpr.: A. Smiešková 
(82-ročná, nar. 1908).

Archív autora.

ĽANOVÝ OLEJ

 Tu též robeľi ľenoví oľej. To 
zemľeľi, to sa sušievalo, vieš, a suchí išiel 
tam, sa zemľelo a potom to išlo do presu, čo 
presovaľi, čo s_teho viscísaľi ten oľej. To sa 
používal, ten sa jedél kedz ból póst. Ces 
póst. Si si na taňiereg dal, chľeba zamáčal, 
posoľel a chľeba zamáčal a jedel si to ako 
jako ke_dáž najľepšú onú... potravu. Aľebo 
lokše sa hádzaľi. Na stvol sa nahádzaľi 
lokše, to sa múka zatrepala, vieš, ze 
zemiakoma. Ná to boľi také, to sa hádzalo 
z_ľižičku tag na tablu, na onú, na ucierku a 
ke_to posklo, tak sa to visipalo do misi a 
s_tím oľejom sa to poľialo, s_tím ľenovím 
oľejom. To bolo póstne jedlo.

Rozpr.: B. Rybár (79-ročný, nar. 1909). 
Archív autora. 
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PRVÁ SLOVENSKÁ KUCHÁRKA

 Kuchárske recepty sa zachovali jed-
notlivo ešte zo staroveku a už v stredoveku 
vznikali prvé v kuchárske knihy, nerátajúc 
do toho zápisy jedál z kráľovských dvorov, 
najmä francúzskych. Recepty si zapisovali 
aj manželky panovníkov, dokonca aj samot-
né panovníčky – existuje napríklad domáca 
kuchárska knižka cisárskej rodiny z čias 
panovania Márie Terézie. Kuchárske knihy 
sa vydávali hlavne v krajinách, kde už bola 
kuchárska tradícia ako Francúzsko, Anglic-
ko či Nemecko. 

 Podľa ústnej tradície bol Ján Babilon 
budapeštiansky mešťan, ktorý pochádzal 
pravdepodobne z Radvane a otvorene sa 
hlásil k slovenskej národnosti. V mladosti sa 
pretĺkal životom ako sirota, no skončil ako 
majiteľ reštaurácie a kuchárske remeslo po-
kladal za umenie. Ján Babilon bol totiž pres-
vedčený, že svet hodnotí vyspelosť národa 
aj podľa úrovne jedál. Údajne mal reštaurá-
ciu v Pešti, v ktorej sa schádzali známe slo-
venské kultúrne osobnosti. Knihu napísal   

v čase etablovania sa spisovnej slovenčiny, 
v období vytvárania jej odbornej terminoló-
gie, takže svojím dielom veľkou mierou pris-
pel k zjednocovaniu slovenského gastrono-
mického názvoslovia. 

 Knihu napísal krásnou štúrovskou 
slovenčinou, občas prešpikovanou germa-
nizmami. Prvá kuchárska kniha v sloven-
skej reči je výsledkom dvadsiatich rokov 
zhromažďovania receptov a poznatkov       
z gastronómie a obsahuje vyše 1500 recep-
tov so zreteľom na slovenskú kuchyňu. 

 V úvode svojej kuchárky Ján Babilon 
píše, že dielo takéhoto druhu a rozsahu (má 
viac ako 550 strán) mali v Európe len veľké 
národy, preto ako dobrý vlastenec a národo-
vec po dvadsaťročnej usilovnej robote vy-
dáva dielo, ktorým sa Slováci – hoci do poč-
tu malý národ – aj v tejto oblasti odbornej 
činnosti čestne zaraďujú do európskej kul-
túrnej sféry. Kuchárka má 1500 vecne roz-
členených receptov na polievky, mäso, prí-
varky, kompóty, múčniky, nápoje, na zavá-
ranie, veľké hostiny či rôzne slávnostné prí-
ležitosti a sú použiteľné aj dnes. Osobitné 
miesto venuje bylinkám ako voňavému 
koreniu, ktoré si môžeme sami vypestovať 
alebo nazbierať v prírode. Dáva návod na 
pestovanie šampiňónov „každému pri jeho 
dome“. V úvode píše: „Táto kniha má vytý-
čený vznešený cieľ a pretože slovenský ná-
rod takú knihu dosiaľ nevidel, dalo veľa prá-
ce knihu nielen spísať tak, aby nezostala     
v pozadí za nemeckými kuchárskymi kniha-
mi, ale aby bola každému aj zrozumiteľná. 
Keby už aká-taká malá slovenská kuchár-
ska kniha vyšla, bolo by mi bývalo ľahšie 
zhotoviť ju, lebo by už bol našiel všelijaké 
kuchárske výrazy či pre práce či pre jedlá. 
Ak dakto druhý za mnou s takýmto poduja-
tím vystúpi, ten bude mať skrze moju prvú 
knihu akoby chodník k cieľu, lebo je ľahšie 
už dačo hotové premeniť, nežli pôvodne na-
písať, o čom ešte nik nevedel.“

 Sortimentom i členením sa kniha prí-
liš nelíši od súčasných kuchárskych kníh. 
Dokonca tie dnešné sú ochudobnené o re-

cepty z mäsa prísne chránených živočí-
chov, ako sú drop, hlucháň, tetrov, kamzík či 
žaba, ktoré boli kedysi vyhľadávanými 
lahôdkami. Osobitnú stať venuje pôstnym 
polievkam. Dokonca uvádza pre notoric-
kých konzumentov mäsa recept na pôstnu 
pečenú kačicu či zaprávané pôstne kačice 
so sardelovou alebo kaparovou omáčkou. 
Ako luterán pamätá aj na evanjelikov naprí-
klad receptom na: S luteránskou škvareni-
nou špikovaná barančia štvrť. Poslanci mali 
zasa možnosť pohostiť svojich kortešov 
takzvanou političnou polievkou, vínovým 
vývarom zo slepačieho mäsa a teľacích 
nožičiek. Pre takéto udalosti nájdeme v kni-
he aj súhrnné menu pre osem, desať, dva-
násť, šestnásť, ba až päťsto osôb! Na veľ-
kých hostinách sa podávalo až trinásť dru-
hov jedál a nápojov: paštéty z husacej pe-
čienky po brunátnej (zapraženej) či gerš-
ňovej (krúpovej) polievke, dve až tri hlavné 
jedlá z domácich zvierat, diviny, vtáctva, 
rýb, kompóty, zákusky, torty a pri odchode 
na vytriezvenie aj olejová polievka či man-
dľové mlieko. Počas celej hostiny sa ponú-
kala čierna káva, ruský čaj a mraziva, teda  
v dnešnej terminológii zmrzliny. A čo tak 
vyskúšať, ako chutí džús z marcových fia-
liek a čerstvých ruží? Alebo spomedzi trid-
siatich tort napríklad krumpľová či chlebo-
vá? 

 V knihe nezabudol ani na rady: „Na-
še horné kraje veľa ovociny rodia, či by ne-
bol väčší osoh, keby sa ovocie zaváralo a 
tak predávalo – čo tuná v Pešti veľké penia-
ze donáša. Keď sa surové zváža, mnoho sa 
z neho pokazí a osoh je pri tom všetkom ma-
lý. Kto chce ovocie zavárať, ten sa to z po-
vetria nenaučí, z kuchárskej knihy áno.“
 Zaujímavá je aj jeho charakteristika 
slovenských žien a dievčat v 19. storočí,     
o ktorých píše, že: „Slovenky (mestské 
ženy) radšej čítajú romány, noviny, hrajú na 
klavieri, venujú sa spoločenskej činnosti, 
len nie a nie vziať varechu do ruky a krútiť sa 
okolo sporáka. To prenechávajú slúžkam.“

 Tejto jedinečnej knihe, ktorá mala 
veľký úspech, sa oplatí venovať pozornosť, 
pretože je unikátna vo svojej dobe, svojím 
jazykom i obsahom. Nadväzuje na dobré 
tradície ľudovýchovnej literatúry z predštú-
rovských čias. Babilonova kniha je ľudovou 
kuchárkou a aj keď má recepty na bankety, 
radí aj dietárom či vegetariánom. Ďalších 
dvoch vydaní sa dočkala v roku 1894 a v ro-
ku 1907 v Budapešti Kolomanom Rózsom  
s manželkou a až v roku 1989 vo vydavateľ-
stve Tatran v Bratislave a v roku 2013 vo 
vydavateľstve Petit Pres v Bratislave.

Zuzana ŠČASNÁ, 
odd. kultúry MsÚ Rajec

8x snímka: zbierka mestského múzea
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Prvú slovenskú Kuchársku knihu v slovenskej reči vydal v Pešti vlastným 
nákladom v roku 1870 Ján Babilon, s podnázvom k velikému osohu nie len 
pre domácu potrebu, ale aj pre hospodárstvo, obsahujúc tie najjed-
noduchšie jako i najvyberanejšie jedlá i pre každodennie i mimoriadne 
skvelé obedy. 

Pre mimoriadny úspech knihu vydal Koloman Rózsa a jeho manželka aj      
v druhom rozšírenom vydaní v Budapešti v roku 1894. A práve tento vzác-
ny exponát sa nachádza aj v zbierke Mestského múzea v Rajci. 



SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA RAJEC 2019 15

UKÁŽKY: PRVÁ KUCHÁRSKA KNIHA V SLOVENSKEJ REČI



SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI – vychádza od roku 1993. Sídlo vydavateľa: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec,     
IČO 00 321 575. Adresa redakcie: Mestský úrad Rajec – oddelenie kultúry, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: 
mesacnik.rajcan@rajec.sk. Grafické spracovanie: Z. Ščasná. Tlač: MsÚ Rajec. Registr. č. OÚ 6/2000. ISSN 1335-0692. Náklad: 200 ks.      NEPREDAJNÉ.

UKÁŽKY: PRVÁ KUCHÁRSKA KNIHA V SLOVENSKEJ REČI


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16

