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Milé čitateľky, milí čitatelia,
do rúk sa vám dostala knižočka, ktorá vznikala postupne. Najskôr priniesla pamäti
Zorka Breierová. Spomínala na dvadsať rokov svojho pôsobenia v Živene, na ľudí, ktorí
sa snažili robiť pre Živenu a Živeniarky to, čo by mohlo zaujať, poučiť a spísala to, čo si
zapamätala.
Ďalším popudom k napísaniu histórie bratislavskej Živeny bola príprava 145. výročia
vzniku nášho spolku (zal. 1869). Spolu s Božkou Václavovou sme bádali v Slovenskom
národnom archíve a hľadali dokumenty o Živene. A tam sme nachádzali aj dokumety
o činnosti bratislavskej Živeny. Čím viac sme bádali, tým viac nás naša história lákala
zistiť viac. Študovali sme zoznamy členiek, korešpondenciu, objavovali úplne nové
súvislosti a mená. Z poznámok, odkazov a finančných výkazov sme zisťovali, akú
bohatú činnosť vyvíjali naše predchodkyne a brali sme si inšpiráciu na možnosti získania
peňazí v našej dnešnej, finančne neduživej bratislavskej Živene. Niektoré zistenia
sme konzultovali s pamätníčkami „staršej“ Živeny Elenkou Dimitrovou a Zorkou
Breierovou. Pri našom výskume sme narážali na rozpory v dátumoch aj menách a tak
sme bádali ďalej, porovnávali sme výsledky výskumov, uverejnených v publikáciách
o Živene a o ženách vydaných Slovenskou národnou knižnicou v Martine či Historickým
ústavom SAV v Bratislave. Hľadali sme na internete, porovnávali históriu a rodokmene
rodov. Základ Zorky Breierovej sme tak rozšírili nielen o 5-ročné obdobie, v ktorom som
už bola predsedníčkou Miestneho odboru v Bratislave ja, ale aj o obdobie a osobnosti
samých začiatkov Živeny v Bratislave. Predkladáme vám teda knižočku, ktorej názov
„Žena má ducha rozvoja schopného“ sme si požičali z výroku Eleny Maróthy Šoltésovej.
Vyjadruje zmysel celého nášho snaženia. Sprevádza nás nielen našou 25-ročnou
bratislavskou históriou od roku 1990 do konca roka 2015, ale aj obdobím od roku 1922
do roku 1952. V bádaní tohto staršieho obdobia budeme pokračovať. Budeme radi, ak
nám v bádaní pomôžete.

Alena Bučeková
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Miestny odbor Živeny v Bratislave
KRÁTKA HISTÓRIA ROKOV 1922  1952

Po

vzniku 1. československej republiky v roku 1918 sa Bratislava stala jej súčasťou. Nebolo to však jednoduché. Väčšia časť obyvateľstva, podporovaná z Budapešti, žiadala pripojenie Bratislavy k Maďarsku, menšia časť,
podporovaná Viedňou, zasa pripojenie k Rakúsku. Nový rok 1919 sa začal krátkym
bojom o Bratislavu, v ktorom vyhralo československé vojsko. Bratislava sa tak stala
z provinčného mesta najskôr neformálnym administratívno-politickým, hospodárskym a postupne aj kultúrnym centrom trojmiliónovej krajiny Slovenska. V Martine
bolo 2. februára 1919 mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré prijalo rozšírenie stanov
o zakladanie miestnych odborov. Do Bratislavy sa sťahovala slovenská inteligencia,
v roku 1920 začalo v budove Mestského divadla pôsobiť profesionálne Slovenské národné divadlo. Bolo len otázkou krátkeho času, kedy v Bratislave vznikne aj Miestny
odbor Živeny.
Keďže sme boli pri našom pátraní v archívoch po zakladacej listine Miestneho odboru v Bratislave neúspešné, z rôznych písomností (zoznamov členiek, výročných správ,
výziev, zápisníc a ďalších dokumentov) a štúdiom rôznych historických publikácií sme
poskladali čriepky do mozaiky, ktorá, ak nie presne, tak aspoň blížiac sa k istote, stručne mapuje históriu bratislavskej Živeny od roku 1922 do roku 1952. Rok 1952 je posledný, v ktorom sa spomínala Živena (už ako Živena – Zväz slovenských žien).

Vznik Živeny v Bratislave
Podľa dokumentov to vychádza tak, že historicky prvý Miestny odbor vznikol 5.
apríla 1922. Predsedníčkou novovzniknutého miestneho odboru sa stala Oľga Kuzmány Milcová, národovkyňa, jedna zo zakladajúcich členiek Matice Slovenskej, manželka
Karola Andreja Kuzmányho, nevesta Karola Kuzmányho – spisovateľa, prekladateľa,
evanjelického superintendenta, jedného zo zakladajúcich členov a prvého podpredsedu Matice slovenskej – podrobnejšie sa Oľge Kuzmány Milcovej venujeme v závere
publikácie v rámci predstavenia predsedníčok Miestneho odboru Živena Bratislava. Vo
výbore Živeny boli aj také významné ženy ako Elena Ivanková – podpredsedníčka,
tiež jedna zo zakladateliek Matice slovenskej, spisovateľka, publicistka; Anna E. Fabriciusová – tajomníčka miestneho odboru, čechoslovakistka, ktorá súčasne pracovala aj
v ústredí Živeny ako tajomníčka pre sociálnu činnosť (1921 – 1924) a vo funkcii pod4
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predsedníčky spolku (1924 – 1931). Pokladníčku robila Oľga Fábry; zapisovateľku Lujza Rigellová a Štefana Votrubová - autorka viacerých kníh o činnosti spolku Živena,
zaoberajúca sa predovšetkým sociálnou prácou a vzdelávacími aktivitami Živeny – bola
v miestnom odbore vo funkcii kultúrnej tajomníčky.
Vzhľadom na funkcie v ústredí Živeny sa Oľga Kuzmány Milcová v roku 1924
vzdala funkcie predsedníčky miestneho odboru v Bratislave. Novou predsedníčkou
sa stala Oľga Krčméry Petian Pétényi. Na poste podpredsedníčky sa objavila Jana
Sedlárová, novou členkou výboru bola aj Oľga Staneková, na poste tajomníčky zostala Anna Fabriciusová. V roku 1927 bola vo výbore bratislavskej Živeny (vo funkcii
tajomníčky) nakrátko aj Oľga Žuﬀová, rodená Šimková – aktivistka Slovenskej besedy a Čs. Červeného kríža, od r. 1930 predsedníčka severného okresu Živeny. V roku
1929 reprezentovala Živenu na svetových kongresoch Aliancie žien za volebné právo
žien v Budapešti a v Berlíne, kde predniesla prejav o ženskom hnutí na Slovensku.
Dvadsiate roky 20. storočia boli pre bratislavskú Živenu obdobím obrovského rozmachu činnosti. Okrem toho, že aktívne spolupracovala s Čs. Červeným krížom a s Ligou proti
tuberkulóze, bola aj aktívnym členom spolku
Záchrany. Výbor (ktorý mával až niekoľko desiatok členiek - podľa oblastí v ktorých sa Živena
aktivizovala) organizoval ochotnícke divadelné
predstavenia pre dospelých aj pre deti; prednášky
o významných osobnostiach, popoludňajšie nedeľné tanečné popoludnia pre stredoškolskú
aj vysokoškolskú mládež s prednesom poézie
a prednáškami, organizovali kurzy rytmiky, zábavné a vzdelávacie krúžky. To všetko boli aktivity, ktoré prinášali peniaze do pokladne. Robili
však aj veľa charitatívnej činnosti: podporovali
chudobné rodiny (predovšetkým také, kde mala
matka alebo dieťa TBC), organizovali a financovali mliečnu akciu pre deti (1928), mladým ženám a dievčatám poskytovali pôžičky na štúdiá, zabezpečovali útulky a polievky pre
mimobratislavských školákov, ktorí chodili do Bratislavy do školy (cca 80 - 100 detí),
prispeli na ušitie krojov pre svoje ochotnícke divadlo, podporovali múzeum, vytvorili
vlastnú knižnicu (ktorú dopĺňali aj o časopisy), finančne podporovali rodinnú školu.
Treba však povedať, že aj Bratislava im vychádzala v ústrety - na predstavenia svojich
ochotníkov či ďalšie aktivity mohli využívať priestory vládnej budovy aj historickú
budovu Slovenského národného divadla, priestory obchodnej komory, dievčenského
gymnázia a ďalšie.
O členstvo v bratislavskom odbore bol veľký záujem. Hneď v prvom roku existencie mal miestny odbor 97 členiek a členov a v každom ďalšom roku pribúdali ďalší.
5
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Pred 2. svetovou vojnou mala Bratislava takmer 600 členiek a členov (muži tvorili cca
štvrtinu členskej základne). Do Živeny sa ženy a muži nielen prihlasovali, ale členstvo
si museli kúpiť buď jednorazovým príspevkom, alebo sa zaviazať splatiť ho v ročných
splátkach. Bol to obdobný postup, aký zvolila pri svojom vzniku Matica slovenská.
V roku 1932 sa stala novou predsedníčkou Miestneho odboru v Bratislave Anna
Jesenská. Zaslúžila sa o vznik osvety prostredníctvom rozhlasu - od októbra 1933 sa
začali pravidelné prednášky Živeny v bratislavskom Radiojournale (prvé dve relácie
Živeny v rozhlase boli už v roku 1932 vysielané z Martina). Politická situácia sa začala
zhoršovať a musela čeliť rôznym tlakom: v 1938. roku tlakom na vylúčenie členiek so
židovským pôvodom, v roku 1939 na premenovanie Živeny na Živenu, spolok slovenských evanjelických žien. Napriek tomu bratislavská Živena pokračovala v dovtedajšej bohatej činnosti a dokonca sa jej podarilo dostať sa v pozícii vystavovateľky
aj na slávny Dunajský veľtrh v Bratislave (1939) a v roku 1940 zorganizovať výstavu
výšiviek Živeny v Dome umenia v Bratislave.
Počas 2. svetovej vojny sa namiesto zábavných aktivít pustili bratislavské Živeniarky
do organizovania pomoci deťom a ženám, ktoré sa ocitli v biede, organizovali ošetrovateľky pre lazarety. Po vojne sa predsedníčka Anna Jesenská (spolu s ďalšími členkami), nadchla pre ľavicovú politiku a bola jednou z hlavných predstaviteliek (spolu
so svojou neterou Zorou Jesenskou) splynutia Živeny s novovznikajúcim Zväzom slovenských žien (rokovania trvali od 25. júla 1945 do 22. mája 1948). Jej snahy vyústili
do spoločnej organizácie, ktorá dostala názov Živena – Zväz slovenských žien.
Živena v Bratislave zanikla v roku 1952. Organizáciu Živena – Zväz slovenských
žien nahradil Výbor československých žien na Slovensku. V tomto období aj z budovy
na Štefánikovej 4 v Bratislave zmizol názov Živena – Zväz slovenských žien. Výbor ďalej
spravoval vydavateľstvo Živena, ktoré postupne menilo vydávané tituly. Časopis Živena
nahradila od roku 1950 Slovenka (v roku 1949 vychádzali súbežne Živena i Slovenka),
vznikali nové tituly časopisov pre ženy. Vydavateľstvo Živena (založené ako Vydavateľské
družstvo Živeny v roku 1934 v Martine z iniciatívy Fedora Jesenského) zaniklo v júli 2008.
Zdroje:
1. Beáta Husová: materiál k výstave Hlavné mesto Bratislava a jeho obyvatelia v rokoch 1919 - 1920
2. www.e-obce.sk/obec/bratislava/2-historia.html
3. Štefana Votrubová, ŽIVENA – jej osudy a práca, vydavateľstvo Živena 1931
4. Lexikón slovenských žien, SNK, NBiÚ, Martin 2003
5. Historické dokumenty, uložené v Slovenskom národnom archíve v Bratislave (Memorandum katolíckych
členiek Živeny z roku 1939 proti premenovaniu Živeny na spolok evanjelických žien; sťažnosti miestnych
odborov na vyškrtnutie členiek Živeny kvôli židovskému pôvodu; korešpondencia Živeny so Zväzom
slovenských žien v rokoch 1946 – 1949)
6. Zdenko Ďuriška: Kalendárium Živeny (Pamätnica Živeny, pre Živenu vydala Neografia Martin v roku 1996)
7. Osobné spomienky Eleny Dimitrovej (k zrušeniu názvu Živena – Zväz slovenských žien na dome na
Štefánikovej 4)
8. http://foaf.sk/firmy/91992 (vydavateľstvo Živena)
Fotografie: Slovenský národný archív v Bratislave, rodinný archív Zory Breierovej
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1939 v živeniarskych šatách – vľavo Hela Krčméry ako 37-ročná,
vpravo Zora Breierová ako 15-ročná.

Prezident Beneš prijal Živeniarky na Pražskom hrade v roku 1946.
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Živena – Miestny odbor Bratislava
ROKY 1990  1993  2010
OBNOVENIE MIESTNEHO ODBORU ŽIVENY
V BRATISLAVE V ROKU 1990

Z

aloženie miestneho odboru v Bratislave a záznam o jeho zaevidovaní v Ústredí
Živeny v Martine sa datuje od 20. apríla 1990, čiže do roku, v ktorom Živena,
spolok slovenských žien, po cca 40 rokoch útlmu, spôsobenom novou politickou situáciou v krajine, bola opäť obnovená.
Pri nábore členiek do miestneho odboru sme spolu s pani Hanou Zelinovou oslovovali, ako spoluzakladateľky spolku, my dve Bratislavčanky – Ľuba Pavlovičová –
Baková a Zora Breierová, nielen naše rovesníčky a mladšie ženy, ale aj staršie, o ktorých sme vedeli, že boli členkami Živeny, pôsobili v „starej“ Živene. Dúfali sme, že si
pamätajú bratislavské živeniarske tradície a podujatia, aktívne sa ich zúčastňovali až
do prerušenia živeniarskej činnosti a že budú chcieť na tieto tradície nadviazať. A tak
okrem Hany Zelinovej, predsedníčky Ústredia Živeny v Martine, ale bytom v Bratislave, stali sa členkami miestneho odboru aj pamätníčky – Maša Haľamová, Ľudmila
Pavlů – Frideczká, Ružena (Ribenka) Jamrichová, Licka Kordošová, Viera Rázusová-Jesenská, Libuša Mináčová a ďalšie, ktoré boli verné Živene i v pokročilom veku
a zúčastňovali sa našich stretnutí často až do konca svojho života.
Na prvom stretnutí bratislavských žien, ktoré mali záujem o členstvo v Živene, bol
zvolený výbor, ktorý si zo svojho stredu zvolil za prvú predsedníčku známu slovenskú etnografku Ľubu Pavlovičovú – Bakovú, ktorá bola aj podpredsedníčkou Ústredia
Živeny. Bola najbližšou spolupracovníčkou Hany Zelinovej pri obnovovaní spolku
Živena koncom roka 1989 a v roku 1990. Prípravy spolku a neskôr aj bratislavského
odboru sa konali práve v jej byte v Bratislave na Hollého ulici, ktorý sa nachádzal
v strede mesta. Bola náruživou Živeniarkou v pôvodnej Živene, keď ako vysokoškoláčka pôsobila v národopisnej skupine bratislavskej Živeny. Treba dodať, že z tohto súboru vznikol dodnes po celom Slovensku ale aj v zahraničí známy a vysoko uznávaný
folklórny súbor Lúčnica, ktorému dala aj meno.
Medzi členkami prvého výboru boli i ďalšie, ktoré vyrastali v živeniarskom ovzduší
vďaka starým mamám i mamám, pôsobiacich v Živene do prerušenia jej činnosti:
Zora Breierová, rod. Štefániková - jej stará mama Elena Sláviková bola v roku
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1919 s Teréziou Vansovou spoluzakladateľkou Miestneho odboru Živeny v Banskej
Bystrici a potom jeho funkcionárkou, mama Viera Štefániková bola zakladajúcou
členkou Miestneho odboru Živeny v Nitre v r. 1928 aj jeho funkcionárkou, neskôr
funkcionárkou Miestneho odboru v Košiciach a napokon v Miestnom odbore v Bratislave (za predsedníctva Anny Jesenskej).
Taťjana Brtáňová – jej stará mama Elza Vančová bola významnou predsedníčkou
Živeny v Martine; neúnavnou členkou Živeny až do konca života bola aj jej mama
Ružena (Ribenka) Jamrichová.
Jela Krčméry – Vrteľová vlastne vyrastala so Živenou. Veľmi blízky vzťah k Živene
mal jej otec Štefan Krčméry, ktorý aj prispieval a písal do časopisu Živena; jej mama,
známa zo Slovenského rozhlasu ako „Teta Hela“, sa zúčastňovala živeniarskeho života
v Martine už vo svojej mladosti spolu so svojou mamou Oľgou Krčméry Petian. Tá
sa po presťahovaní do Bratislavy stala členkou a neskôr aj predsedníčkou Miestneho
odboru Živeny v Bratislave.
Viera Švihranová, rod. Sláviková, ktorej stará mama E. Paulínyová bola jednou
z prvých členiek Živeny po 1. sv. vojne v Banskej Bystrici a do prvých ročníkov časopisu Živena prispievala svojou poéziou. Mama Viera Sláviková bola aktívnou členkou
v Žiline a neskôr v Bratislave.
Ďalšími členkami vo výbore boli pani Alžbeta Bučeková, Ľuba Hajková, Viera
Juríčková, Viera Mikulášová – Škridlová, Anna Krčová a Jozefína Véghová. Do
práce výboru sa zapájala aj Alena Bučeková, ktorá mala na starosti propagáciu činnosti spolku v médiách.
Svoju činnosť Miestny odbor zameral nadväzne na schválené stanovy spolku Živena na kultúru, osvetu, vzdelávanie, ako aj na činnosť sociálno – humanitnú. Činnosť
Miestneho odboru v Bratislave, tak ako aj celého spolku, bola samozrejme ovplyvňovaná celkovými zmenami v slovenskom politickom, verejnom i kultúrnom živote,
ktoré tu nastali po roku 1989.
Činnosť Miestneho odboru Bratislava od roku 1990 až do roku 2010 resp. 2012
možno rozdeliť do niekoľkých etáp.

I. ETAPA (1990 - 1993)
Prvé sídlo
Prvým sídlom Miestneho odboru Živena Bratislava bola budova YMCA na Karpatskej č. 2. Tu mal miestny odbor svoju kanceláriu a raz do mesiaca k dispozícii veľkú
prednáškovú miestnosť, kde sa konali pravidelné členské schôdze s kultúrnym programom (prednášky, besedy, kultúrne vystúpenia, výstavy atď.), ako aj väčšie podujatia
pre širšiu verejnosť. Darilo sa nám to vďaka Ľube Pavlovičovej Bakovej, ktorá mala
ako folkloristka mimoriadne vrelé vzťahy s folklórnymi súbormi a ako dramaturgička
v televízii a v rozhlase aj s umelcami. Z podujatí treba spomenúť najmä „Mikuláš9

ŽE N A

M Á

D U CH A

R O Z VO J A

SC HOPNÉHO

ske odpoludnie pre deti“ s programom a nádielkou od Mikuláša pre všetky prítomné
deti (nielen deti členiek Živeny). Program pripravila Ľuba Pavlovičová Baková spolu
s Alenou Bučekovou, ktorá program aj moderovala. Vystúpilo tu viacero folklórnych
súborov, recitoval Štefan Bučko. Viac ako 100 detí so svojimi rodičmi sa veľmi dobre
zabavili a toto podujatie malo veľký ohlas v bratislavskej verejnosti i v médiách.
Sviatočné veľké programové schôdze pripravoval miestny odbor na Vianoce a Veľkú noc. Na týchto vystupovali väčšie krojované folklórne súbory – spevácke i tanečné
– ako napríklad z Vajnor, z Veľkých Plachtiniec a viackrát aj bratislavský folklórny
detský súbor Vienok pod vedením Heleny Jurasovovej (dcéry operného speváka Dr.
Janka Blahu). Záujem i účasť na takýchto podujatiach boli veľké, avšak finančné náklady, ktoré musel miestny odbor hradiť zo svojich skromných príjmov, nás prinútili
postupne znižovať účasť umeleckých telies v programoch.

Vianočný program
v roku 1992, YMCA.
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Sociálno – humanitná práca
V rámci sociálno – humanitnej práce nadviazal miestny odbor spoluprácu s bratislavskými detskými domovmi. Organizoval pre ne zbierky šatstva a hračiek, členky
Živeny chodievali za deťmi so zábavnými programami, nádielkami na Medzinárodný deň detí a pred Vianocami. Členky Miestneho odboru, ktoré sa najviac tejto činnosti venovali v tomto období i neskôr boli najmä Viera Švihranová a Vlasta
Nemcová.
V rámci sociálneho programu zabezpečil miestny odbor pre svoje členky už
v roku 1991 na jeseň prvú spoločnú rekreáciu v Dudinciach. Jej účelom bolo nielen
poskytnúť svojim členkám možnosť zdravotnej rehabilitácie, ale aj možnosť vzájomne sa lepšie spoznať ako len na členských schôdzach. Miestny odbor si chcel tiež
overiť, či o takéto spoločné dovolenky, ktoré by organizačne zabezpečoval miestny
odbor, ale platili by si ich členky zo svojich prostriedkov, bude aj v budúcnosti záujem a stanú sa tak prostriedkom na upevnenie živeniarskeho spoločenstva. Keďže
členky sa takýchto rekreácií doslova dožadovali, pokračovalo sa v tejto činnosti aj
v ďalších rokoch.

Nové vedenie a sťahovanie
V prvom štvrťroku 1993 bol na výročnej členskej schôdzi zvolený nový výbor a ten
si zo svojho stredu zvolil novú predsedníčku Zoru Breierovú. Za podpredsedníčku
si členky výboru zvolili Ľubu Pavlovičovú Bakovú. Okrem rozhodnutia o ukončení
pracovného pomeru s platenou pracovníčkou prijal výbor rozhodnutie, že miestny
odbor nebude mať žiadne platené pracovníčky, že členky výboru budú všetky práce,
súvisiace s činnosťou miestneho odboru, vykonávať dobrovoľne, a to každá podľa svojej funkcie a vo vzájomnej spolupráci.
Prvým veľkým problémom nového výboru bolo, že v roku 1993, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, sa zmenilo vedenie organizácie YMCA a nové vedenie
pre zmeny vo svojom programe plánovalo veľké úpravy v budove. Preto požiadalo
Živenu, aby čím skôr uvoľnila miestnosť kancelárie a súčasne si hľadala iné miesto aj
na konanie členských schôdzí a väčších podujatí.
V tom čase na Štefánikovej ul. č. 4, čiže v bývalom sídle Slovenského zväzu
žien, ostala jeho následnícka organizácia Demokratická únia žien Slovenska (od
r. 1990 do 1997). Túto podporoval vtedajší predseda vlády Vladimír Mečiar, ktorého zásluhou sa stala predsedníčkou významná členka DÚŽS MUDr. Eva Mitrová. Únia získala budovu do správy a prevádzky, avšak budova naďalej patrila
do majetku štátu.
Organizácie žien, ktoré v Slovenskej republike vznikli po roku 1990 požadovali,
aby boli priestory budovy aj im k dispozícii. Živena sa k týmto požiadavkám pripojila. Organizáciám sa podarilo s Dr. Mitrovou uzavrieť písomnú dohodu o spoločnom používaní budovy, ktorá dostala názov „Dom žien“. Tento názov bol v tom
čase uvedený aj na tabuli pri vchode do budovy. Dohodu za Živenu podpísala Zora
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Breierová ako predsedníčka Ústredia a súčasne aj Miestneho odboru Živeny v Bratislave. Na základe tejto dohody získala Živena v budove kancelársku miestnosť
a mesačné členské schôdze sa mohli konať v malej alebo veľkej zasadacej miestnosti,
prípadne väčšie podujatia aj vo veľkej sále novej budovy. Všetky priestory boli Živene k dispozícii bezplatne. Tým sa vlastne začína II. etapa činnosti Miestneho odboru
Živeny Bratislava.

130. výročie Živeny.

Posledné stretnutie v Živene s Hanou Zelinovou.
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II. ETAPA (1993  1997)
Výbor miestneho odboru v nových priestoroch na Štefánikovej ulici nadviazal na
činnosť z prvých troch rokov. Výbor sa stretával podľa potreby 2-3-krát mesačne
a pripravoval tu aj pravidelné mesačné stretnutia. Na členských schôdzach bol ich
súčasťou aj kultúrny program, rôznorodé prednášky z národnej histórie, literatúry,
výtvarného i hudobného umenia, s témami z oblasti sociálnej, zdravotnej i športovej. Po prednáške nasledovala beseda s prednášajúcimi hosťami, ktorí boli vždy
význačnými odborníkmi v danej oblasti. Zmienim sa len o mimoriadnych či celoslovenských podujatiach pre spolok Živena, alebo organizovaných pre širšiu slovenskú verejnosť.

125. výročie Živeny
V roku 1994 sa členky Miestneho odboru Živeny Bratislava v hojnom počte zúčastnili 125. výročia založenia spolku (založená v roku 1989) v Martine, kde sa konala 3-dňová konferencia, pripravená a usporiadaná Ústredím spolku. Keďže Živena
v tom čase ešte nemala svoju budovu, konferencia sa konala v priestoroch budov
Matice slovenskej, ktorá ich Živene, na takú významnú akciu, poskytla bezplatne. Na
konferencii odzneli prednášky odborníkov z histórie spolku, jeho činnosti a o význame pre slovenský národný život a to od založenia spolku až do pamätných 40-tych
rokov, kedy sa Živena musela zriecť svojej činnosti na dlhých 40 rokov (všetky prednášky sú v Zborníku z konferencie, ktorý zostavila členka Ústredia Dr. Viera Sedláková a ktorý vydalo Ústredie Živeny. Zborník ako aj fotodokumentácia z podujatia sa
nachádza v archíve Miestneho odboru Bratislava i Ústredia). Vedenie Živeny súčasne
prijalo uznesenie, že pripomienky založenia spolku sa budú konať pravidelne vždy
po piatich rokoch.
Pri príležitosti 125. výročia sa na popud Ľuby Pavlovičovej Bakovej rozhodla
Živena pripomenúť širšej slovenskej verejnosti aj publikáciou podľa vzoru niekdajších živeniarskych almanachov. Tejto práce sa ujal Miestny odbor Živena Bratislava. Tak vznikla publikácia „Pamätnica Živeny“, ktorú zostavila, zredigovala a gramaticky upravila naša členka Viera Mikulášová – Škridlová za pomoci redakčnej
rady v zložení Zora Breierová, Viera Juríčková, Jela Krčméry – Vrteľová a Ľuba
Pavlovičová Baková. Príprava a vydanie „Pamätnice Živeny“ trvali 2 roky. Aj keď
autori za svoje príspevky nepožadovali žiadne honoráre, náklady na tlač boli také
vysoké, že sa ich dlho nedarilo finančne zabezpečiť. Napokon sme získali príspevok od Ministerstva kultúry SR (70-tisíc korún od ministra Dušana Slobodníka),
15-tisíc odpočítala z faktúry ako sponzorský dar Neografia Martin, ktorá knihu
tlačila a Matica slovenská na našu prosbu vopred zakúpila za výrobnú cenu 100
výtlačkov. Posledných 20-tisíc korún poskytli súkromní darcovia (Zora Breierová
a jej brat Dr. Vladimír Štefánik). „Pamätnica“ tak vyšla v roku 1996 ako publikácia
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Živeny, spolku slovenských žien. Pri príležitosti jej krstu usporiadal Miestny odbor
Živena Bratislava vo veľkej sále „Domu žien“ na Štefánikovej ulici veľký kultúrny
program, na ktorý pozval aj širšiu verejnosť, zástupcov tlače a televízie. Program
moderovala naša členka Alena Bučeková, ktorá sa podieľala aj na príprave celého podujatia. Do prípravy boli zapojené všetky členky výboru miestneho odboru
(zabezpečovali hostí, občerstvenie, výzdobu a pod.). Pozvaní boli predovšetkým
autori príspevkov, či už slovenskí básnici a spisovatelia, alebo pamätníčky Živeny,
pre ktorých sme po programe usporiadali v malej prednáškovej miestnosti posedenie s pohostením. Autorom sme tu odovzdali publikáciu s poďakovaním a členky
Živeny mali možnosť si ju tu zakúpiť za zníženú cenu. Až potom sme dali knihu do
normálneho predaja. Miestny odbor Živena Bratislava využíval „Pamäticu“ aj ako
darčekovú odmenu pre prednášateľov na mesačných programových schôdzach.

130. výročie Živeny
Ďalším mimoriadnym podujatím v tomto období bolo usporiadanie celoslovenského zhromaždenia v roku 1999 pri príležitosti 130. výročia založenia spolku.
Konalo sa tu z toho dôvodu, že budova v Martine, ktorá bola Živene vrátená zákonom SNR k 1.1.1998, bola v rekonštrukcii a Miestny odbor Živena Bratislava mal
k dispozícii veľké priestory v starej i novej budove Domu žien. Organizačne podujatie zabezpečil Miestny odbor Živena Bratislava. Okrem všetkých miestnych
odborov Živeny na Slovensku boli pozvané aj zástupkyne iných slovenských organizácií žien (o ktorých sme mali vedomosť) a tie sa aj podujatia zúčastnili. Našimi
hosťami boli pozvaní zástupcovia verejných inštitúcií a úradov, a to Ministerstva
kultúry SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (zúčastnila sa aj námestníčka ministra pani Edit Bauer (v tom čase bola aj predsedníčkou Koordinačného výboru pre problematiku žien, ktorý pre účely vlády SR v tom čase pôsobil
pri MPSVaR). Členkou výboru za Živenu bola Zora Breierová ako predsedníčka
spolku Živena. Podujatia sa zúčastnil aj zástupca Matice slovenskej. V kultúrnom
programe, ktorý pripravila a moderovala naša členka Alena Bučeková, vystúpila
s úvodným prejavom predsedníčka Zora Breierová. Spisovateľka Pavla Kováčová (členka Živeny v Martine) prečítala svoje literárne pásmo o korešpondencii
medzi E.M. Šoltésovou a Boženou Slančíkovou Timravou. K slávnostnej atmosfére prispel recitáciami poézie člen SND Dušan Jamrich a hrou na klavíri mladá
koncertná klaviristka Jordana Palovičová. Kultúrny program sa končil spevom
slovenských ľudových piesní v podaní krojovaných členiek Speváckeho súboru
Lúčnice. Po programe vystúpili s pozdravnými prejavmi zástupkyne viacerých
ženských organizácií. Zástupca Matice slovenskej pri tejto príležitosti odovzdal
Živene aj Pamätnú medailu Matice slovenskej. Na podujatí sa zúčastnili po predchádzajúcej tlačovej besede aj zástupcovia tlače, Slovenskej televízie i Slovenského
rozhlasu, ktorý následne do svojho programu zaradili aj besedy o Živene s pani
Hanou Zelinovou, Ľubou Pavlovičovou Bakovou a predsedníčkou Živeny Zorou
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Breierovou. Po ukončení vo veľkej sále starej budovy sa všetci prítomní presunuli
do sály v novej budove Domu žien (v záhrade), kde Miestny odbor Živena Bratislava pripravil recepciu.

Spoločné návštevy divadiel, galérií a múzeí
Do našej hlavnej činnosti – t.j. kultúra, osveta a vzdelávanie – sme v tomto období – okrem pravidelných mesačných programových schôdzí – zahrnuli aj spoločné návštevy divadelných predstavení. Miestny odbor zabezpečoval hromadne
lístky na zľavnené dopoludňajšie predpremiéry alebo iné výnimočné dopoludňajšie
predstavenia v činohre SND, na Malej scéne SND i v Divadle Astorka. Priemerne
sme navštevovali divadlo 1-2x mesačne, lístky sme obstarávali podľa záujmu členiek
a podľa možností toho-ktorého divadla (obvykle 20 – 35 lístkov). V roku 1994 sa stal
Miestny odbor Živena Bratislava aj kolektívnym členom Klubu opery Slovenského
národného divadla. Viedla ho Allia Christa Varkondová, ktorá nám približovala svet
opery na pravidelných stretnutiach nielen v opere, ale s programom tiež v „Dome
žien“ na Štefánikovej ulici. Členky Živeny sa ich v hojnom počte zúčastňovali.
Taktiež mali možnosť navštevovať dopoludňajšie generálky operných predstavení
a nedeľné dopoludňajšie stretnutia členiek Klubu opery s opernými umelkyňami
a umelcami. Kolektívne členstvo v Klube opery trvalo niekoľko rokov. Po odchode
predsedníčky klubu pani Varkondovej nové vedenie zmenilo podmienky a trvalo
na individuálnom členstve s pravidelnými členskými poplatkami. Členky Živeny
dostali možnosť prednostne ho získať, čo mnohé aj využili. Tým sa ale spoločné
návštevy opery v Živene skončili.
Výbor miestneho odboru organizoval pre svoje členky aj spoločné návštevy galérií a múzeí. Navštívili sme viackrát Slovenskú národnú galériu, jej stále expozície
i mnohé krátkodobé výstavy slovenských výtvarníkov. Oboznámili sme naše členky
s Mestským múzeom pri Starej radnici a jeho expozíciami na iných miestach Bratislavy. Často sme navštevovali Slovenské národné múzeum, kde nám prehliadky,
špeciálne pre Živenu, s odborným sprievodcom zabezpečovala naša členka výboru
– hospodárka Anka Krčová, ktorá bola v Slovenskom národnom múzeu dlhoročnou
pracovníčkou. Sprostredkovala nám viackrát aj prednášky jej odborných pracovníkov na živeniarskych schôdzach (napr. historika a veľkého znalca histórie Bratislavy
p. Štefana Holčíka).

Spolupráca so Slovenskou humanitnou radou
Po presťahovaní do „Domu žien“ sa miestny odbor naďalej venoval aj svojej sociálno – humanitnej práci. Nadviazal kontakty so Slovenskou humanitnou radou,
keďže spolok Živena (Ústredie) bol jedným z jej zakladajúcich členov. Slovenská
humanitná rada mala svoje sídlo v Bratislave, bolo teda prirodzené, že to bude práve
Miestny odbor Živena Bratislava, kto sa bude zúčastňovať a spolupracovať na humanitných akciách tejto organizácie. Veľmi častá a činorodá bola naša spolupráca
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najmä v období, kým bol riaditeľom Dr. Blažej Slabý. Našu prácu v tejto oblasti
veľmi oceňoval a zaujímal sa aj o ďalšie naše činnosti. Jeho zásluhou dostala Živena
v roku 1995 dotáciu 10 000 Sk na usporiadanie benefičného koncertu v prospech
vtedy začínajúcej Ligy proti rakovine, ktorá svoju činnosť začínala bojom proti rakovine žien.
Spoluprácu s Ligou proti rakovine zabezpečila na základe osobných kontaktov
členka nášho výboru Elena Dimitrová s predsedníčkou Ligy Dr. Evou Sirackou.
Živena prevzala na seba celú organizáciu koncertu a to v priestoroch Slovenského
rozhlasu. Keďže išlo o benefičnú akciu, Slovenský rozhlas nám ponúkol bezplatne
svoju veľkú koncertnú sálu a vystúpenie Detského rozhlasového speváckeho zboru v našom kultúrnom programe. Tento otvorili príhovormi predsedníčka Živeny
Zora Breierová a predsedníčka Ligy proti rakovine Eva Siracká. Ďalej v programe
vystupovali koncertná speváčka a pedagogička prof. Eva Blahová (dcéra operného
speváka Dr. Janka Blahu, pôsobiaca nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí) a herec – recitátor, člen SND Štefan Bučko. Keďže koncert propagovala nielen Živena,
ale aj Liga proti rakovine a sám Slovenský rozhlas, celá veľká sála bola zaplnená
a ohlas z podujatia bol veľmi priaznivý. Prítomní zástupcovia tlače uverejnili v novinách správy o tomto podujatí a Slovenský rozhlas následne odvysielal rozhovor
s obidvomi predsedníčkami. V miestnom odbore sme ho vyhodnotili ako úspešné
podujatie, ktoré pomohlo Živene dostať sa do povedomia širšej bratislavskej verejnosti. Zároveň treba dodať, že zisk z príjmu od Humanitnej rady a celé vyzbierané
dobrovoľné vstupné (keďže účinkujúci vystupovali bez nároku na honorár) Miestny
odbor Živena Bratislava odovzdal Lige proti rakovine na pomoc ženám, ktoré touto
závažnou chorobou trpia.
Miestny odbor aj v tomto období pokračoval v pomoci Detským domovom. Okrem
šatstva pre deti, ktoré darovali naše členky, urobil dohodu s majiteľkou súkromného
obchodu s detským oblečením a obuvou (bol tiež na Štefánikovej ulici), že tovar, ktorý
sa ani po zľavnení nevypredá, sponzorsky prenechá Živene na jej sociálno – humanitárne účely. Tovar sme si samé museli poodnášať do našej kancelárie v Dome žien.
Tu sme ho potom triedili, balili a celé vrecia dopravovali detským domovom. Styk
s detskými domovmi zabezpečovali členky výboru Vlasta Nemcová a Viera Švihranová. Táto niekoľkoročná činnosť sa skončila po výmene vedenia v detských domovoch.
Noví vedúci už o takúto spoluprácu nemali záujem, kontaktovali sa a spolupracovali
s organizáciami, ktoré v tom čase boli založené výhradne za účelom pomoci detským
domovom a detským mestečkám (ako napríklad organizácia Úsmev ako dar a ďalšie), ktoré mali viac možností i viac finančných prostriedkov na to, aby im pomáhali
komplexnejšie.
V rámci sociálneho programu sme pre naše členky naďalej zabezpečovali rekreácie
2-3 krát do roka. Zoznam rekreácií a ich význam sú uvedené v osobitnej správe, ktorá
je k nahliadnutiu v archíve miestneho odboru.
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Opäť problémy s priestormi a sťahovanie
V roku 1997 prevzala predsednícku funkciu (vtedy v Demokratickej únii žien Slovenska) MUDr. Irena Belohorská, ktorá už k Živene nebola taká ústretová ako jej
predchodkyňa. Čoskoro požadovala od Miestneho odboru Živeny Bratislava okamžité vyprázdnenie kancelárie a keďže sme to ihneď nedokázali urobiť, dala kanceláriu
otvoriť a naše veci (písomnosti a archív) umiestniť v pivnici, kde zrejme boli aj vytopené a tým väčšinou úplne zničené. Len málo sa podarilo členkám výboru zachrániť.
Predsedníčka Únie tiež žiadala, aby sa členské schôdze konali len v malej zasadačke
(s kapacitou maximálne 20 ľudí). Za veľkú prednáškovú miestnosť, kde sa mesačné
schôdze dovtedy konali, žiadala od Živeny komerčné nájomné. Z jediného príjmu –
členského, si nemohol miestny odbor takéto poplatky dovoliť platiť a preto hľadal iné
možnosti. Porozumenie a ochotu sme našli u vtedajšej riaditeľky Domu zahraničných
Slovákov, ktorý bol v budove bývalého Leninovho múzea (teraz opäť Pisztoriho palác)
oproti Domu žien na Štefánikovej ul. č. 25. Na naše mesačné popoludňajšie schôdze
nám bezplatne poskytli priestory kina, keďže filmové predstavenia sa tu konali len
vo večerných hodinách. Niekoľko mesiacov sme sa tu stretávali a z týchto schôdzok
treba spomenúť najmä besedy so zakladateľkou Živeny a jeho čestnou predsedníčkou
p. Hanou Zelinovou – žiaľ už posledné – ktoré viedla a moderovala Alenka Bučeková.
Pani Hane Zelinovej už potom zdravotný stav neumožňoval zúčastňovať sa takýchto
podujatí, ale napriek tomu, že bola upútaná na svoj domov, stále sa o prácu v Živene
zaujímala a podľa potreby nám svojimi radami pomáhala. Členky výboru ju pravidelne navštevovali alebo s ňou boli v telefonickom styku. Jej záujem o Živenu pretrval až
do konca jej života.
Živena medzi tým neúnavne hľadala priestory pre svoju činnosť, lebo Dom zahraničných Slovákov nám ich poskytol len na prechodné obdobie a len na členské
programové schôdze. Schôdzky výboru sme mávali doma, u niektorej členky výboru,
najčastejšie u hospodárky Anky Krčovej. Táto medzičasom odišla do dôchodku a ako
dôchodkyňa pracovala na evanjelickom farskom úrade na Konventnej ulici. Poznala
tamojšie možnosti a preto navrhla, aby sa miestny odbor obrátil pri hľadaní priestorov na Farský úrad. Tu sme našli nielen úctu k činnosti Živeny v minulosti, ale aj
pochopenie živeniarskych problémov v súčasnosti. Dostali sme ponuku bezplatne
používať pre svoju prácu a schôdzky výboru malú zasadačku evanjelického Farského
úradu na Konventnej ulici č. 11 a poskytli nám v nej aj vlastnú skriňu, kde sme mohli
mať uložené všetko, čo sme pre svoju činnosť potrebovali. Na mesačné schôdze pre
členstvo a ďalších našich priaznivcov nám ponúkol prednáškovú sálu (pre cca 40 ľudí)
v budove starého evanjelického lýcea na Konventnej 15. Táto nám veľmi vyhovovala.
Bol tu i klavír, ktorý sme mohli využívať pri našich programoch (klavír do tejto sály
venovala naša členka Marienka Schleichorová, učiteľka hudby na bratislavskom Konzervatóriu). Veľkorysú ponuku (bezplatné užívanie vrátane vykurovania, elektriny,
vody a upratovania) miestny odbor samozrejme s vďačnosťou prijal. A tak Miestny
odbor Živena Bratislava začal na Konventnej ulici už tretiu etapu svojej činnosti.
17

ŽE N A

M Á

D U CH A

R O Z VO J A

SC HOPNÉHO

III. ETAPA (1997  2010)
Ďalšie sťahovanie a spoločné rekreácie
Nové sídlo Živeny členkám veľmi vyhovovalo. V miestnostiach, kde sme sa mesačne stretávali na pravidelných programových schôdzach, v ktorých sme naďalej pokračovali, sa cítili príjemne a oceňovali najmä to, že budova Starého lýcea na Konventnej 15 je v úplnom strede mesta a ľahko dostupná rozličnými prostriedkami MHD
zo všetkých mestských častí. Program sme pripravovali mesačne, ale v polročných
blokoch. Pozvánky na podujatia sme distribuovali poštou, alebo ich nosili naše členky
na adresy Živeniarok, bývajúcich v ich susedstve. O programoch Živeny informoval
aj bulletin evanjelického Farského úradu, ktorý zverejňoval všetky podujatia, organizované v Starom lýceu (okrem Živeny aj Štúrovej spoločnosti, Spolku Martina Rázusa...). Je len prirodzené, že pri takto dlhodobo plánovaných programoch sa občas stalo, že prednášateľovi sa zmenili plány a my sme museli urýchlene pripraviť náhradný
program. Tu patrí vďaka našej členke Elenke Dimitrovej, ktorá vedie kurzy pamäte
pre seniorov a vždy pripravila pre naše členky zábavný tréning a skúšky stavu pamäte.
Aj v týchto rokoch sme zabezpečovali lístky do Slovenského národného divadla
a divadla Astorka, organizovali sme spoločné návštevy galérií, múzeí a výstav a v rámci sociálneho programu aj spoločné zľavnené výlety a rekreácie. Hneď od začiatku
výbor miestneho odboru rozhodol, že rekreácie a výlety spojí s poznávaním kultúrnych pamiatok a prírodných krás Slovenska. V Bratislave a v jej okolí nám najčastejšie
robila odbornú sprievodkyňu, bez nároku na honorár, pani Magda Chomová. Vďaka
nej sme spoznali významné budovy a iné pamätihodnosti Bratislavy.
Prvú spoločnú rekreáciu sme zorganizovali takpovediac „skusmo“ ešte v roku 1991
v Dudinciach. Zúčastnilo sa jej 10 členiek. A keďže sa nám to páčilo, rozhodli sme sa v spoločných rekreáciách pokračovať. Za 20 rokov (1991 – 2010) sme ich absolvovali 38, predovšetkým vo Vysokých a Nízkych Tatrách, na Orave, Spiši a najmä v Liptovskom Jáne.

FEMINA
Do začiatku III. etapy našej činnosti sa datuje aj nadviazanie spolupráce s Feminou – klubom slovenských prozaičiek, ktorý vznikol pri spolku slovenských spisovateľov. Pozývali sme ich na naše podujatia a členky Živeny sa zúčastňovali ich stretnutí
(kontakt s Feminou mala na starosti Oľga Furdíková). Stretnutia Feminy, ich literárne
programy, besedy o nových knihách, posedenia s autorkami, bývali v Starom Meste
v priestoroch Mestskej knižnice na Klariskej ulici. Miestny odbor tak nadviazal aj
spoluprácu s touto knižnicou. Zažili sme tam veľa zaujímavých podujatí, s ktorých
spomeniem aspoň jedno, pre Živenu mimoriadne dôležité. V októbri 2002 to bola
prezentácia knihy „Preletím ponad život“, ktorú o svojom bohatom pohnutom živote
napísala jedna zo zakladajúcich členiek „novej“ Živeny – Jela Krčméry - Vrteľová,
aktívne pracujúca v jej výbore od roku 1990 až do roku 2014.
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Femina sa podieľala aj na programe 2. ročníka Šoltésovej Martina (podrobnejšie sa
mu venujeme nižšie).
Zo spolupráce s Feminou vzniklo aj ďalšie podujatie Miestneho odboru pre širšiu bratislavskú verejnosť. V auguste 2008 sme v rámci Bratislavského kultúrneho
leta spolu zorganizovali a uskutočnili spomienkovú slávnosť na počesť poetky Maše
Haľamovej (členky Živeny), pri príležitosti nedožitého 100. výročia jej narodenia
(28.8.1908). Podujatie sa konalo v priestoroch záhradnej čitárne „U červeného raka“
pod Michalskou bránou, ktorú nám bezplatne poskytla Mestská knižnica. V programe, okrem prednášky o živote a tvorbe spisovateľky – národnej umelkyne, odzneli aj
osobné spomienky na poetku, prednes z jej tvorby i hudobné vystúpenia. Záujem bol
mimoriadny, záhrada bola plná a mnohým návštevníkom neprekážalo ani to, že si pre
nedostatok miest na sedenie celý program odsledovali postojačky.

Šoltésovej Martin
Toto literárne podujatie vzniklo v roku 1999 z iniciatívy členky Ústredia Živeny
a členky Miestneho odboru Martin Viery Kubincovej na počesť najväčšej osobnosti
v histórii Živeny – Eleny Maróthy Šoltésovej a za miesto podujatia bol vybratý Martin,
ako mesto, kde bola Živena v roku 1869 založená a sídli v ňom aj Ústredie „novej“
Živeny. Prvý ročník bol zorganizovaný ako „pokusný“, či sa členkám Živeny a širokej
verejnosti zapáči. Podujatie vyvolalo záujem a preto Ústredie Živeny rozhodlo, že sa
v ňom bude pokračovať. Určilo tiež, že sa stane celoslovenským podujatím a bude sa
konať každý druhý rok.
V roku 2001 sa Miestny odbor Živena Bratislava ponúkol, že zorganizuje 2. ročník
Šoltésovej Martina ako celoslovenské literárne podujatie, na ktorom sa stretnú slovenské spisovateľky a v autorskom čítaní predstavia svoju tvorbu verejnosti. Prípravu podujatia – medializáciu a oslovovanie spisovateliek, si vzala na starosť naša členka Alena
Bučeková, ktorá podujatie aj moderovala. Pozvala literátky, členky Živeny, členky Feminy a nezávislé poetky (celkovo ich bolo 20). Záujem literátok o podujatie bol mimoriadny. Väčšina literátok čítala úryvky svojich diel osobne, za niektoré predniesla úryvky
herečka a recitátorka Milka Došeková. Tá vystúpila aj so svojou monodrámou a priviedla
tiež hudobníka, ktorý celé podujatie spestroval klavírnymi vstupmi. Večerné posedenie
s pohostením zorganizovali tiež bratislavské Živeniarky, ktoré získali kávu, čaj a nealkoholické nápoje sponzorsky z bratislavských supermarketov. Bratislavské Živeniarky
zabezpečili v Martine aj ubytovanie pre členky Živeny z viacerých miestnych odborov zo
Slovenska. Podujatie sa vydarilo aj vďaka príspevku Ministerstva kultúry SR. Avšak takto
široko koncipovaný program bol organizačne aj finančne mimoriadne náročný. Ústredie
preto rozhodlo, že ďalšie ročníky už budú iba jednodňové a venované vždy spomienke
na jednu z významných predstaviteliek spolku. Tieto podujatia potom už organizovali
martinské Živeniarky pod vedením Viery Kubincovej. Členky bratislavskej Živeny sa
podujatí zúčastňovali pravidelne a cesty do Martina využívali aj na spoznávanie kultúrnych pamiatok a pozoruhodností, ktorých je v tomto meste veľa.
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Oslava 135. výročia.

Počas osláv 140. výročia vystúpil folklórny súbor Lúčnica.

Z oslavy 140. výročia.
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Liga za duševné zdravie 2004

Šoltésovej Martin, 2001.

Šoltésovej Martin 2001 – spevácky zbor Živeny.

Šoltésovej Martin 2001 – tlačová beseda.

Lýceum na Konventnej ulici
v Bratislave.

Milka Došeková, 2001.

Pisztoriho palác.
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PRIPOMIENKY VÝROČÍ
Do obdobia III. etapy spadajú aj dve ďalšie výročia založenia spolku, ktoré si Živeniarky pripomínajú každý piaty rok. Bolo to 135. výročie v roku 2004 a 140. výročie
v roku 2009.

135. výročie Živeny v roku 2004
Celoslovenskú oslavu 135. výročia spolku organizoval tak, ako tie predchádzajúce
výročia, opäť Miestny odbor Živena Bratislava. Keďže chcel oslavu spojiť s pripomienkou na 150. výročie narodenia Eleny Maróthy Šoltésovej (1855), ktorá navždy zostane
najvýznamnejšou predstaviteľkou Živeny, prvého ženského spolku na území Slovenska, posunul oslavy na začiatok roka 2005. Na organizáciu tohto významného podujatia požiadal Miestny odbor o spoluprácu agentúru AP Projekt Jána Juráša, ktorý má
s organizáciou takýchto podujatí veľké skúsenosti. Pán Juráš nielenže našej žiadosti
vyhovel, ale rozhodol sa poskytnúť svoju prácu aj prácu agentúry bezplatne a Miestny
odbor hradil iba vecné výdavky. Toto podujatie sa rozhodol podporiť aj minister kultúry SR Milan Kňažko, ktorý prispel sumou 20.000 Sk a Divadlo Astorka Korzo´90
nám prostredníctvom svojho riaditeľa Vlada Černého poskytlo sponzorsky všetky
priestory divadla (Miestny odbor uhradil iba prácu šatnárok a požiarnikov).
Slávnostný program sa uskutočnil 27. februára 2005 pod názvom „Strážkyňa odkazu“. Uviedol a moderoval ho Ján Juráš. Hlavný prejav mal veľký znalec histórie
Živeny Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc.. Po jeho prejave nasledovalo pásmo zo
života Eleny Maróthy Šoltésovej, ktoré zostavil Ján Juráš ako rozhovor spisovateľky
a predsedníčky Živeny medzi ňou a jej manželom. V pásme ich stvárnil manželský
pár Ľudmily a Alfréda Swanovcov. Súčasne sa na plátno v pozadí javiska premietal
aj vzácny film o E.M. Šoltésovej, v ktorom je, i keď už v pokročilom veku, ešte ona
sama zachytená. V programe tiež účinkovala známa slovenská klaviristka a organistka Anna Predmerská – Zúriková a bez nároku na honorár (Živena zaplatila iba autobus) vystúpil aj Martinský spevokol (založený v r. 1871 a účinkoval pod hlavičkou
Živeny). Prítomným sa prihovoril aj historik Zdenko Ďuriška z Martina, ktorý zostavil aj Kalendárium do Pamätnice Živeny. Na záver prehovorila predsedníčka Živeny
Zora Breierová, ktorá sa poďakovala účinkujúcim, odovzdala im kvety, poďakovala sa
publiku a prítomných pozvala na malú recepciu. Agentúra Jána Juráša zabezpečila aj
medializáciu podujatia a zdokumentovanie celého programu na video.

140. výročie Živeny v roku 2009
Celoslovenské podujatie v septembri 2009 opäť pripravil Miestny odbor Živena
Bratislava. Usporiadal ho ako „Pamätný deň Živeny“ s bohatým kultúrnym a spoločenským programom. Zúčastnili sa ho aj zástupkyne miestnych odborov Živeny
z Martina, Žiliny, Čadce, Brezna, Pezinka, ako aj bratislavská verejnosť.
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Podľa tradície z roku 1869 sa „Pamätný deň Živeny“ začal ekumenickými službami
božími v evanjelickom kostole na Konventnej ulici. Prítomným sa prihovorila evanjelická farárka aj zástupkyňa rímskokatolíckej cirkvi.
Hlavný program bol v popoludňajších hodinách v Pálfyho paláci na Zámockej ulici. Nádherné priestory paláca, ako aj vybavenie a následné pohostenie nám sponzorsky zabezpečil Ing. Karol Pavlů, ktorého mama Ľudmila (Ludinka) Pavlů – Frideczká
bola horlivou členkou Živeny už od svojej mladosti až do konca života (zomrela viac
ako 90-ročná, ešte ako členka Živeny v Bratislave). Jej syn si chcel aj takýmto spôsobom uctiť pamiatku svojej mamy.
Pri vstupe do paláca vítali Živeniarky hostí nielen pozdravom, ale aj medovníkmi
s emblémom Živeny, ktoré napiekli a priniesli do Bratislavy Živeniarky z Martina.
Slávnostný program, pripravený za spolupráce Jána Juráša, zahájila predsedníčka Živeny Zora Breierová. Hlavnú prednášku mal opäť veľký znalec a priaznivec
Živeny Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc. Úryvky z básní P.O. Hviezdoslava „Púť
Živeny“ a báseň Štefana Moravčíka „Živena“ predniesol Alfréd Swan. Pesničkárka
a gitaristka Zuzana Homolová predniesla zhudobnené básne Milana Rúfusa. Druhá
časť programu bola vyhradená vystúpeniu Speváckeho zboru Lúčnice. Spolu s riaditeľom Lúčnice Mariánom Turnerom sme si pripomenuli, že Lúčnica vznikla z Národopisnej skupiny Živeny. Ľudmila Swanová prečítala z Pamätnice príspevok Ľuby
Pavlovičovej - Bakovej s názvom „Živena, matka Lúčnice“ a potom už zaznel spev
Lúčničiarok.
Po programe boli všetci pozvaní na malú recepciu. Tu si mohli kúpiť „Pamätnicu“
Živeny alebo drôtené „Ž“, ktoré špeciálne pre Živenu vymyslela a vytvorila mladá
šperkárka – Živeniarka Lucia Čertíková.

Žena a duševné zdravie
Do obdobia 3. etapy patrí aj ďalšia akcia pre širokú verejnosť, ktorá sa zaraďuje
do sociálno – humanitného programu miestneho odboru. V roku 2004 usporiadal
Miestny odbor Živena Bratislava v spolupráci s Ligou za duševné zdravie seminár
„Žena a duševné zdravie“. Odzneli tu viaceré prednášky odborníkov z odboru psychiatrie a psychológie (prednášatelia sú uvedení na pozvánke, ktorá je uložená v archíve miestneho odboru). Na seminári sa zúčastnili aj novinári z printových médií,
rádia a televízie, ktorých téma tiež zaujala. V príhovore predseda Ligy za duševné
zdravie primár MUDr. Peter Breier uviedol, že daná problematika je častou témou
na odborných konferenciách v zahraničí (predovšetkým v štátoch „západnej“ Európy
a USA), len na Slovensku akoby bola zatiaľ tabu. Tým viac si Liga cení to, že s návrhom na usporiadanie tohto seminára prišiel práve spolok žien – bratislavská Živena. Semináru sa zúčastnili aj členky ďalších miestnych odborov Živeny a zástupkyne
iných ženských spolkov. Zástupkyne Miestneho odboru Živeny z Brezna seminár tak
zaujal, že keď Liga za duševné zdravie rozšírila svoju činnosť v Banskej Bystrici, prihlásili sa na spoluprácu, ktorá trvá dodnes.
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Pátranie v histórii
Popri bežnej činnosti, spojenej so zabezpečovaním mesačných programových
schôdzí, sa miestny odbor rozhodol aj pátrať a nájsť nejaké dokumenty o činnosti bratislavskej Živeny spred roka 1949. Keďže dlhoročnou predsedníčkou Miestneho odboru Živeny v Bratislave pred ukončením jej činnosti bola Anna Jesenská, manželka
spisovateľa Janka Jesenského, miestny odbor požiadal Magistrát hl. mesta Bratislavy,
aby umožnil členkám Živeny navštíviť múzeum Janka Jesenského na Somolického
ulici. Chceli si pozrieť písomnosti a iné doklady z pozostalosti manželov Jesenských,
ktoré sú uložené v múzeu. Po súhlase Magistrátu múzeum viackrát navštívili Zora
Breierová, Milota Gambatá a Elena Šefranková, ale v archíve sa takmer nič, dôležité pre Živenu, nenašlo. Pravdepodobne boli všetky doklady a písomnosti o činnosti
miestneho odboru v Bratislave do roku 1952 odoslané do Martina.
Neúspešne sa skončil aj zámer Miestneho odboru Živena Bratislava pripraviť pri
príležitosti 140. výročia založenia spolku a neskôr aj vydať pokračovanie Pamätnice
z roku 1996. Na návrh jej zostavovateľky Viery Mikulášovej Škridlovej mal byť tento
2. diel spomienkou na vydavateľskú činnosť Živeny, s dôrazom na časopis Živena.
Ten so svojou 40-ročnou históriou zohral významnú úlohu v slovenskom kultúrnom aj národnom živote. Viera Škridlová a Zora Breierová sa podujali prezrieť si
a preštudovať všetky ročníky časopisu Živena v Univerzitnej knižnici a neskôr aj
v knižnici Slovenskej akadémie vied na Konventnej ulici v Bratislave (len tu mali
k dispozícii všetky ročníky časopisu). Zámer by si však vyžadoval veľmi veľa času,
veľa odbornej práce a vydanie publikácie aj veľké finančné náklady. Miestny odbor
sa preto obrátil osobným listom na ministra kultúry Mareka Maďariča s prosbou
o podporu od Ministerstva kultúry SR. Pán minister na náš list neodpovedal a tak
sme od zámeru vydať publikáciu odstúpili s tým, že sa pokúsime realizovať tento
nápad niekedy v budúcnosti (možno v spolupráci Živeny s príslušnými katedrami
slovenských univerzít).

Zhrnutie obdobia 1990 – 2010
V súvislosti s pravidelnými mesačnými schôdzkami členiek Miestneho odboru Živena Bratislava, ktorých bolo za tých 20 rokov veľmi veľa, treba uviesť predovšetkým
to, že sa miestny odbor usiloval o ich pestrosť čo do programov, tak aj pozývaných
prednášateľov. Niektorí z nich sa postupom času stali stálymi hosťami a priaznivcami bratislavskej Živeny. Boli to, v duchu tradícií nášho spolku, tak ako v minulosti,
opäť práve muži. Menovite treba spomenúť doc. PaedDr. Miloša Kovačku, CSc., ktorý
spolupracoval so Živenou hneď od roku 1990 (a už sme ho v tejto knižočke viackrát
spomínali); ďalej treba pripomenúť herca a vynikajúceho recitátora Alfréda Swana,
ktorého do miestneho odboru priviedla členka výboru Naďka Kamenická a do tretice treba spomenúť Petra Bučeka (manžela Alenky Bučekovej), ktorý po celé roky
pôsobenia miestneho odboru ochotne a rád prichádzal medzi naše Živeniarky, aby
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s nimi besedoval o svetových športových udalostiach (olympiádach, majstrovstvách
sveta, alebo iných významných športových súťažiach), na ktorých sa zúčastňoval ako
športový redaktor a komentátor.
Ako prednášateľky – členky miestneho odboru – sa viackrát prezentovali viaceré naše členky: Jela Krčméry Vrteľová v oblasti literatúry a hudby; Naďa Kamenická
v oblasti medicíny a pri príprave literárnych podujatí s recitáciami Alfréda Swana
a hudobnými predstaveniami Cirkevného konzervatória; Elena Dimitrová v oblasti
tréningov pamäti, či osvetovo – zdravotnícke témy a v neposlednom rade Milica Miadoková, ktorá obohacovala naše stretnutia svojou poéziou, slávnostnými príhovormi
či filozofickými úvahami.
Treba tiež pripomenúť to, že celú činnosť Miestneho odboru Živena Bratislava zabezpečovali a vykonávali členky výboru. Bohužiaľ, ostatné členky skôr pasívne prijímali ponúkaný program a žiadnu iniciatívu nevyvíjali.
Výbor sa za tých 20 rokov veľakrát zmenil. Niektoré členky odchádzali z výboru zo zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov, alebo pre veľkú vyťaženosť vo
svojom zamestnaní. Veľa však bolo takých, ktoré aktívne a obetavo pracovali vo
výbore od začiatku založenia miestneho odboru po dlhé roky. Spomenieme ich
v abecednom poradí: Zora Breierová, Alžbeta Bučeková, Elena Dimitrová, Milota Gambatá, Jela Krčméry Vrteľová, Naďa Kamenická, Vlasta Nemcová a Elena
Šefranková. Za dlhoročnú aktívnu, iniciatívnu a obetavú prácu musí byť miestny
odbor vďačný aj tým členkám, s ktorými sme sa museli v priebehu rokov navždy
rozlúčiť. Boli to Ľuba Pavlovičová Baková (1. predsedníčka obnoveného Miestneho odboru Živena v Bratislave); Jela Reimanová (členka výboru); Viera Kútiková
(tajomníčka); Viera Švihranová (členka výboru); Oľga Furdíková (zapisovateľka
a kronikárka); Anna Krčová (hospodárka, pokladníčka, organizátorka rekreácií).
Predčasný odchod týchto členiek bol pre miestny odbor vždy veľkou a len ťažko
nahraditeľnou stratou.
Do tohto obdobia spadá aj úmrtie obnoviteľky a prvej predsedníčky Živeny Hany
Zelinovej. Miestny odbor Živena Bratislava sa s ňou dôstojne rozlúčil na mieste jej
posledného odpočinku v rodných Vrútkach. Bratislavské Živeniarky priniesli na rozlúčku kyticu jej obľúbených kvetov a rozlúčili sa s ňou prejavom, ktorý predniesla
Milica Miadoková (zastupovala predsedníčku Miestneho odboru Živena Bratislava aj
spolku Živena Zoru Breierovú, ktorá bola v tom čase v zahraničí).
Spomienok na 20 rokov činnosti je samozrejme oveľa viac. Snažili sme sa ich dokumentovať fotografiami, pozvánkami, zápisnicami, či korešpondenciou. Veľkú vypovedaciu hodnotu má aj samotná kartotéka členiek. Tieto dokumenty sú v archíve
Miestneho odboru Živena Bratislava.
Spomienky na 20 rokov, prežitých v Miestnom odbore Živeny Bratislava si dali za
cieľ zhrnúť to, čo bolo pre v činnosti miestneho odboru podstatné, poukázať na niektoré skutočnosti a maličkosti, ktoré, i keď neboli nikde písomne zachytené, nemali
by zapadnúť do zabudnutia.
25

Ž EN A

M Á

D U CH A

R O Z VO J A

SCH OPNÉHO

Výlet bratislavským
vláčikom v roku 2010.

Výlet do
Banskej Štiavnice
v roku 2007.

Výlet na Slanický ostrov, 2006.

Výlet do
Dolného Kubína,
Hviezdoslavovo
múzeum, 2006.
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Výlet po Oravskej priehrade v roku 2006.

Výlet do Starej Ľubovne v roku 1993.

Výlet do Tatranskej Lomnice v roku 2003.

Výlet do Lipt. Jána v roku 1994.
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IV. ETAPA (2011  2015)
V januári 2011 si členky zvolili za novú predsedníčku Miestneho odboru Živena
Bratislava Alenu Bučekovú, ktorá sa po doopatrovaní rodičov vrátila k spolkovej činnosti. Na návrh novej predsedníčky odsúhlasila členská schôdza vymenovanie Zory
Breierovej za čestnú predsedníčku Miestneho odboru Bratislava. Nová predsedníčka
predstavila program, ktorý vychádzal zo stanov Živeny a mal štyri ťažiskové body:
1. Nadviazať na činnosť Živeny osvetovou prácou pre širokú verejnosť
2. Poukazovať na súčasnosť, ktorá má korene v práci „historickej“ Živeny
3. Oceňovať a vyzdvihovať prácu zaslúžilých členiek a priateľov Živeny
4. Hľadať spôsoby financovania činnosti Živeny v Bratislave

Nová cesta
Prvý rok novej etapy – rok 2011 bol pokusom pustiť sa na tradičnú cestu modernejšími formami. Ak sme chceli šíriť kultúru a osvetu smerom k verejnosti, bolo
nevyhnutné otvoriť sa jej. Prvou zásadnou zmenou bola preto užšia spolupráca s médiami – s tlačovými agentúrami TASR a SITA, s Rádiom Regina Bratislava, s TV
Bratislava, časopisom InBa a s novinami mestských častí. Prostredníctvom týchto
médií (noviny mestských častí o našu spoluprácu nestáli – česť patrí výnimke Hlasu
Nového Mesta) sme pozývali verejnosť na naše podujatia s odborníkmi. Ku každému
podujatiu sme urobili jednoduchý plagátik, ktorý sme prostredníctvom e-mailových
adries posielali ďalej.

Diskusie, vedené najlepšími odborníkmi
Záber tém bol naozaj široký – o kultúre hovorového prejavu sme diskutovali s hlasovou pedagogičkou Doc. PhDr. Helenou Čertíkovou, PhD; s germanistom a nordistom Doc. Milanom Žitným, CSc. z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie
vied sme sa rozprávali o živote a diele Henrika Ibsena; s literárnym historikom a kritikom, pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV prof. PhDr. Vladimírom Petríkom, CSc. sme preberali nielen tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava, ale aj Hviezdoslavov vzťah k ženám a Živene. V dome Jána Cikkera vo Fialkovom údolí v Bratislave
(kam sme sa vďaka Allii Christe Varkondovej a firme jej manžela Fytofarm odviezli
nádherným poschodovým autobusom) sme sa pri príležitosti 100. výročia narodenia
nášho hudobného velikána zoznámili s jeho tvorbou, atmosférou a predmetmi, ktoré
ho pri tvorbe obklopovali. Nezabudli sme ani na živeniarsku históriu a s bibliografom
a literárnym historikom doc. PaedDr. Milošom Kovačkom, CSc. sme spomínali na
život úplne prvej predsedníčky Živeny (v Martine) Anny Pivkovej. Na tomto podujatí
sme mali aj nečakanú, ale mimoriadne milú návštevu - netere Anny Pivkovej, ktoré
prispeli historkami z rodinného života.
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Za koreňmi Živeny sme sa vybrali aj do samotného Martina a Vrútok (mesta, kde
sa narodila a naveky odpočíva Hana Zelinová, naša prvá predsedníčka obnovnej celoslovenskej Živeny).
Prvou neumeleckou témou pravidelných štvrtkových popoludní v Živene bolo slovenské kúpeľníctvo s reumatologičkou a balneologičkou MUDr. Jankou Zálešákovou,
viceprezidentkou Európskeho zväzu kúpeľov a predsedníčkou Asociácie slovenských
kúpeľov. Hovorili sme o možnostiach liečby aj relaxu, správnom výbere kúpeľov
i o možnostiach financovania takýchto pobytov.
Tém aj výletov za poznaním bolo samozrejme viac. Vďaka propagácii a bezplatnému vstupu na podujatia pre širokú verejnosť prichádzali aj nečlenky a nečlenovia
Živeny.

Ako kukučky
Od obnovenia činnosti Miestneho odboru Živeny v Bratislave v roku 1990 sme
nemali a ani nemáme vlastnú strechu nad hlavou. Z minimálnych členských príspevkov (5 eur ročne), ktoré sotva vystačili na minerálku a kvietok pre prednášateľa,
sme si nikdy nemohli dovoliť zaplatiť nájom. Vždy sme sa niekde (s dovolením majiteľa budovy) usadili ako kukučky a potom sa sťahovali z miesta na miesto, podľa
vývoja situácie a ochoty toho, kto nás prichýlil. Takto sme robili a robíme našu verejnoprospešnú prácu. Vstupné nevyberáme, pracujeme bez nárokov na honoráre.
Nedostatok peňazí sme vyvažovali (a vyvažujeme) nadšením pre (podľa nás) dobrú
vec. Ktovie, dokedy...
Zorka Breierová už popísala naše sťahovania z budovy YMCA do Domu žien
na Štefánikovej, odtiaľ do vtedajšieho Domu zahraničných Slovákov a potom na
Konventnú. Avšak v roku 2011 začali budovu lýcea na Konventnej 15 rekonštruovať a my sme museli začať opäť riešiť zásadný problém – kam ísť. Na vlastné sme
napriek vysokému záujmu verejnosti o program, nemali peniaze, tak sme hľadali
stabilné priestory, ktoré sme chceli „platiť“ bezplatným vstupom verejnosti na náš
program. Blížili sa Vianoce a naše tradičné vianočné posedenie s kultúrnym programom, na ktorom sme chceli po prvý raz udeľovať bratislavské živeniarske ocenenia,
bolo ohrozené. Nebolo kde sedieť, poškodené stoličky sa, vzhľadom na prebiehajúcu
rekonštrukciu, mali nahrádzať až po jej skončení. Chýbajúce stoličky sme nemohli
ani kúpiť, pretože po podujatí nemohli zostať v lýceu. Posledné noci pred podujatím
snáď žiadna členka výboru nespala a dumali sme, čo ďalej, ako situáciu vyriešiť.
V deň podujatia sme tam prišli o pár hodín skôr. A čuduj sa svete! V miestnosti, kde
sme mali mať slávnosť, bol dostatok stolov aj stoličiek!!! Vďaka za to patrí zborovej
farárke ECAV Mgr. Erike Hlačokovej, ktorá sa nad nami zľutovala a dala preniesť
stoličky z detského klubu. Nám sa slávnosť vydarila, za Čestných členov sme pasovali Dr. Miloša Kovačku, CSc. a nášho verného recitátora Mgr. Alfréda Swana.
A deti vraj celkom privítali zmenu sedenia na kobercoch... Ale i tak zostala visieť
nečakaná otázka: „Kam ísť?“ Opäť pomohla náhoda a naše členky.
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Hela Čertíková Slovenčina naša.

Prvé obrázky našich výtvarníčok.

Pred Múzeom
Hany Zelinovej
vo Vrútkach.
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V Horskom parku.

V dome Jána Cikkera.

Siracká.

Na Ventúrskej ulici v Bratislave.
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Knižnica na Pionierskej ulici
Tentoraz pomohla predovšetkým Lála Sedláčková, ktorá prišla s nápadom osloviť Knižnicu Bratislava – Nové Mesto na Pionierskej ulici. Rokovania boli krátke –
hneď sme sa dohodli. Pani riaditeľka knižnice Mgr. Jana Vozníková spoluprácu (my
program, oni priestory) privítala a s návrhom sme zašli aj za pánom starostom Nového Mesta Mgr. Rudolfom Kusým. Našu ponuku veľkoryso prijal a pani riaditeľke
odsúhlasil vytvoriť pre nás podmienky v knižnici. Uvoľnili nám miestnosť pre kanceláriu, z depozitu sme si mohli vybrať nábytok, zaviedli nám internet. Na podujatia sme mali k dispozícii príjemnú spoločenskú miestnosť pre cca 50 ľudí s klavírom
a videotechnikou. Zdalo sa nám to ako sen. Prvé spoločné podujatie v marci 2012,
venované literatúre (prišiel naň aj pán starosta), malo úspech. Aby sme oslovili čo
najširšiu skupinu obyvateľov Nového Mesta a súčasne zachovali živeniarske zameranie, vytvorili sme štyri kluby Živeny – klasický (zameraný na históriu), literárny
(s predstavovaním nových autoriek – v spolupráci s Feminou), diskusný (na osvetové
a športové témy) a memory (tréningy pamäte). Tešili sme sa krátko. Napriek ústretovosti knižnice a obetavej práci organizátoriek podujatí zo Živeny, sa nadšenie začalo
vytrácať. Možno bol problém aj v časoch našich podujatí, ktoré sme robili popoludní
od 15.30 h do 17. h. Takto to malo byť nastavené kvôli študentom a staršej generácii.
Nepomohlo. Navyše, naše staršie členky (ktorých bola v tých časoch drvivá väčšina),
odmietli chodiť na Pioniersku. Vraj je to od hromadnej doprvy ďaleko a veľmi do
kopca. Oni vraj nevládzu. A tak sme podujatia striedali na Pionierskej a na Konventnej. Začiatkom leta 2012 prišlo na podujatie „Bezpečný život seniorov“ iba 5 ľudí.
O podujatie neprejavili záujem ani seniori z okolia knižnice, ktorí sú vraj naučení,
že program príde za nimi do miestnych klubov dôchodcov... Tie staršie dámy, ktoré
na program prišli, boli nadšené... Mestskí policajti, spolu s kpt. JUDr. Patríciou Sikelovou, preventistkou z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III,
ich upozornili na mnohé nástrahy, číhajúce na starších ľudí a naučili ich s barlami
také „finty“, že samé nechceli uveriť, čoho sú schopné. Napriek obrovskej ústretovosti
pána starostu aj pani riaditeľky knižnice spolupráca nefungovala. A tak sme sa radšej
poďakovali a vysťahovali.

Späť v lýceu na Konventnej 15
V roku 2012 sme mali aj viacero veľmi vydarených stretnutí. Už v júni sme mali
stretnutie s rodinou Krčméryovcov. Okrem našej členky libretistky a poetky Jelky
Krčméry Vrteľovej prišiel aj jej syn Ladislav Vrteľ (významný slovenský heraldik),
jej dcéra Hela Čertíková (hlasová pedagogička) a aj Jelkina vnučka - šperkárka Lucia
Čertíková (všetky sú členkami Živeny). Bolo to zaujímavé rozprávanie s rodinou,
kde takmer všetci boli a sú v Živene. Spomenúť treba aj športové témy, o ktoré je
medzi členkami veľký záujem, a to besedu o olympiáde a paralympiáde v Londýne,
o ktorých informovali priami účastníci - bratia Bučekovci - Roman (športový ria32
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diteľ Slovenského olympijského výboru) a Peter (športový komentátor Slovenského
rozhlasu). Ďalším mimoriadne úspešným podujatím bolo stretnutie s horolezcom
a cestovateľom RNDr. Františkom Kelem, CSc. s názvom „Naprieč Slovenskom za
11 dní, naprieč svetom za 11 rokov“. O podujatie bol taký veľký záujem, že mnohí
návštevníci museli stáť. A nedá sa nespomenúť ani cesta Živeniarok za históriou „Po
stopách Milana Rastislava Štefánika“. Navštívili sme Mohylu v Ivanke pri Dunaji,
rodný dom v Košariskách aj Mohylu na Bradle. K tomu sme mali v autobuse i na
pietných miestach odborný výklad s nepublikovanými podrobnosťami o jeho živote
od našej Živeniarky, inak členky správnej rady Nadácie M.R. Štefánika prof. Ing.
arch. Janky Krivošovej PhD.
O podujatia bol stále veľký záujem. Spoločenská sála v lýceu na Konventnej s cca
35 miestami nám už kapacitne nestačila, aj keď bola už opäť v plnej prevádzke. Znovu sme riešili dilemu – ako ďalej?
Koncom roka 2012 sme urobili hĺbkovú revíziu členskej základne. Z aktuálnych
zoznamov do archívu putovali členské karty členiek, ktoré zomreli, oslovili sme členky, ktoré sa už viac rokov nezúčastňovali na žiadnom z podujatí Živeny. Niektoré
obnovili svoje členstvo, niektoré (zväčša kvôli nepriaznvému zdravotnému stavu)
požiadali o zrušenie členstva. Zostalo 58 členiek, ktoré si aj vyrovnali členské do
nadchádzajúceho roku.

Pisztoriho palác na Štefánikovej
Začiatkom roka 2013 vstúpila do Živeny Magda Vášáryová. Na schôdzkovú činnosť bratislavskej Živeny nám ponúkla priestory paláca. Ten zverilo Staré Mesto
mimovládnej organizácii Via cultura (pani Vášáryová je jej predsedníčkou), aby ho
spravovala a dávala do poriadku. Začali sme sa stretávať v knižnici paláca, alebo ako
ju nazývame my – v „okrúhlej miestnosti“ . Opäť sme pokračovali so sociálnymi témami ako „Zmeny v sociálnom zabezpečení seniorov“, ktorú nám aj s prípadmi zo
života predstavila vedúca sociálneho odboru Miestneho úradu Bratislava – Ružinov
Mgr. Henrieta Valková, v zdravotnej osvete sme sa s našou členkou a cvičiteľkou
pamäte Ing. Elenkou Dimitrovou, CSc. zamerali na fungovanie mozgu a formami
uchovania zdravej pamäte. V rámci literárnych tém sme zorganizovali zaujímavé
stretnutie k 105. výročiu narodenia Maši Haľamovej s jej synovcom PhDr. Dušanom
Rollom a susedom, ktorý ku nej chodil ešte ako dieťa. Programov bolo, samozrejme
viac, ale na jeseň nás čakala ďalšia veľká úloha – Valné zhromaždenie spolku Živena
a voľbu novej predsedníčky spolku. Dovtedajšia predsedníčka Ing. Zora Breirová sa
zo zdravotných dôvodov vzdala funkcie. Martinský miestny odbor, ktorý spravoval
jedinú budovu Živeny, si na túto úlohu netrúfal, a tak opäť požiadal bratislavské
Živeniarky, aby sa tejto úlohy zhostili priestorovo aj finančne. S priestormi nám
bezplatne pomohol Ružinovský domov seniorov a za výhodnú cenu sme tam dokázali zabezpečiť aj ubytovanie a obed pre delegátky z celého Slovenska. Naše členky nachystali za svoje vlastné peniaze občerstvenie, vyzdobili miestnosti, pripravili
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a rozoslali pozvánky, organizačne všetko zabezpečili. Členky z miestnych odborov
zo Slovenska priniesli exponáty, prezentujúce ich ručné práce a tie sa stali súčasťou
pripravenej výstavky. A tak sme v piatok 15. novembra 2013 podvečer zvolili Magdu
Vášáryovú za celoslovenskú predsedníčku spolku.

Rok 2014
V roku 2014 sme po výročnej schôdzi začali nový pracovný rok spolu s riaditeľom
Lúčnice pánom Mgr. art. Mariánom Turnerom, seniorkami z Lúčnice a niektorými
našimi členkami krásnym spomínaním na začiatky Lúčnice v Živene. V apríli sme si
spolu s dokumentaristom a scenáristom Fedorom Bartkom pripomenuli 100. výročie
narodenia našej znovuzakladateľky Hany Zelinovej. Premietli sme si aj dokument,
ktorý natočil pán Bartko, prevetrali osobné spomienky a nedočkali sme sa Vierky Mikulášovej Škridlovej, ktorá mala veselo spomínať s nami. Neprišla a nedvíhala telefón.
V ten deň zomrela.
Pripomenuli sme si aj 90. výročie narodenia prvej predsedníčky obnovenej Živeny
v Bratislave Ľuby Pavlovičovej Bakovej. Pri jej pamätnej doske v bratislavskom Krematóriu sme položili venček, pripomenuli si jej život a zaspievali jej (snáď nám jej
krásnou hudbou vycibrený sluch prepáči našu trúfalosť).
Obnovili sme klubovú činnosť. Opäť sme oživili Klasický klub, ktorý začal pod
vedením MUDr. Naďky Kamenickej fungovať v lýceu na Konventnej ulici. Tam sa
najväčšiemu záujmu tešilo rozprávanie o tvorbe gobelínu k 500. výročiu reformácie, ktoré postupne vyšívajú ženy po celom Slovensku. Umeleckou autorkou celého
projektu bola opäť naša členka prof. Ing. arch. Janka Krivošová PhD. Nový bol Klub
priateliek umenia, ktorý vedie Mgr. Baya Nikolajová, ktorá sa stará o naše kultúrne
vyžitie na výstavách, v múzeách a v divadlách. Nový je aj turistický klub pod vedením Milky Mackovej. Jeho úlohou je ukázať miesta v Bratislave a okolí inak, než ich
vnímame v bežnom živote.
Zorganizovali sme ďalšie športové, zdravotné a literárne témy a pripravovali
dve celoslovenské podujatia: Šoltésovej Martin a 145. výročie Živeny. Práve príprava celoslovenskej oslavy 145. výročia bola veľmi náročná. Hľadali sme (Alena
Bučeková, Baya Nikolajová, Božka Václavová) archívne dokumenty a našli množstvo zaujímavých informácií, ktoré boli použité nielen pri tvorbe scenára a videí
k 145. výročiu, ale aj v tejto knižočke. Predsedníčka Miestneho odboru Živena
Bratislava Alena Bučeková sa podieľala na organizácii podujatia, na jeho scenári a asistovala aj televíznemu štábu pri nakrúcaní dokrútok a dokumentov. Pri
hľadaní a pozývaní bývalých členiek, priateľov Živeny i tých, ktorých si vážime
pre ich pomoc Živene, pomáhali všetky bratislavské členky – pamätníčky i nové.
Z najaktívnejších pamätníčok spomeniem Zoru Breierovú, Naďu Kamenickú, Milotku Gambatú, Vlastu Nemcovú, Elenku Šefrankovú. Z najaktívnejších
novších členiek spomeniem Máriu Thurzovú (okrem nej sa zapojila do príprav
aj jej dcéra, ktorá sponzorsky vytlačila pozvánky, manžel poskytoval svoje služby
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a auto, ak sme potrebovali niekoho alebo niečo zaviezť; priatelia jej detí prišli bez
nároku na honorár robiť do divadla hostesing), Božku Václavovú, Milku Mackovú, Bayu Nikolajovú. V divadle Pavla Országha Hviezdoslava, kde bol slávnostný
program, nás bolo cca 600. Boli to milé stretnutia po rokoch a niektoré bývalé
členky sa po ňom do Živeny vrátili. Priamo na podujatí sa hlásili aj ďalšie. Keďže
bolo podujatie opäť v Bratislave, mimobratislavským členkám sme zaistili aj kvalitné, cenovo dostupné ubytovanie v hosteli Petit v centre mesta. Toto novembrové podujatie bolo krásnym vyvrcholením roka, i keď sme mali ešte aj v decembri
vianočný večierok so vzácnou hosťkou – spisovateľkou a viceprimátorkou Petrou
Džerengovou – Nagyovou.

Rok 2015
Rok 2015 sa začal veľkým nástupom členiek nového Klubu výtvarníčok pod vedením Danky Hrtkovej a jej zástupkyne Vierky Pischovej. Prišli s množstvom (nielen výtvarných) nápadov. Utvrdili nás v našom snažení otvárať našu činnosť smerom von (organizovanie výstav, stánok na Bratislavských vianočných trhoch, kde
sme chceli prezentovať naše vlastné výrobky), organizovať kurzy a pod. Aj témy
našich stretnutí sme sa snažili obohatiť o aktuálne. Z tých tradičných spomeniem
marcové rozoberanie tém „Čo čítali ženy kedysi a dnes“ so zaujímavými vystúpeniami našich členiek Bayi Nikolajovej (výber stále aktuálnych článkov z Dennice
a časopisu Živena) a Maji Bacovej (knihovníčky, ktorá rozoberala dnešnú ponuku ženských časopisov, ich obsah a preferencie čitateliek). Aj aprílové stretnutie
k 25. výročiu znovuobnovenia činnosti Živeny v Bratislave bolo „nabité“. Nemohol
chýbať tancujúci a spievajúci detský folklórny súbor Vienok a pani Helenka Jurasovová, spomínajúca na Ľubu Pavlovičovú Bakovú či vystúpenia Vienku v obnovenej Živene. Z novších tém je potrebné spomenúť „Manželstvo bez sobáša“, kde
nám bola odborným garantom advokátska kancelária Zahradník & spol. a ochrana
spotrebiteľa v téme „Nedajte sa oklamať“ s odborným garantom Slovenskou obchodnou inšpekciou.
Navštívili sme miesta posledného odpočinku našich bratislavských predsedníčok,
aby sme im slovom, piesňou a venčekom prejavili našu úctu a vďačnosť.
Rok už tradične končíme slávnostne, v roku 25. výročia obnovenej činnosti bratislavskej Živeny ešte slávnostnejšie, ako inokedy – Ďakovacím večerom, kde aj oceníme 25 ľudí a inštitúcií, ktorí nám počas posledných 25 rokov veľmi pomohli a prirástli
k srdcu.

35

ŽE N A

M Á

D U CH A

R O Z VO J A

SC HOPNÉHO

Donori a projekty
Všetku túto bohatú činnosť by sme z našich členských príspevkov len ťažko dokázali naplniť, predovšetkým tú, kde sme potrebovali zaplatiť autobus, grafiku, tlač
dôležitých materiálov (aj tejto knihy), techniku, či občerstvenie na väčšie podujatia.
Za posledných päť rokov sme okrem získania sponzorských darov od členiek Živeny
predložili 16 projektov. Nie so všetkými sme uspeli. Z tých úspešných spomeniem
projekt „Vedieť, vidieť a naplno žiť v každom veku“, ktorý nám v roku 2011 pomohol
naštartovať novú koncepciu činnosti. Príspevky sa nám podarilo získať aj na oslavu
a knihu k 25. výročiu obnovenia činnosti Živeny v Bratislave. Patrí sa teda poďakovať tým, ktorí nám v priebehu posledných piatich rokov pomohli menšou či väčšou
sumou prostredníctvom grantov (nie sú zoradení podľa výšky pridelených prostriedkov), alebo prácou bez nároku na honorár. Naše poďakovanie patrí týmto subjektom
a osobnostiam:
- Nadácia GSK
- Nadácia Orange
- Bratislavský samosprávny kraj
- Magistrát mesta Bratislavy
- Mestská časť Bratislava Staré Mesto
- Mestská časť Bratislava Dúbravka
- Evanjelická cirkev augsburgského vyznania Staré Mesto
- Cirkevné konzervatórium Bratislava
- Ružinovský domov seniorov
- grafické štúdio Artwell Creative, s.r.o.
- spoločnosť FYTOFARM
- Mgr. Magda Vášáryová, Via Cultura
- Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc.
- Mgr. Alfréd Swan
- Ing. Ján Juráš
- Doc. RNDr. Milica Miadoková, CSc.

Ďakujeme
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V Klube výtvarníčok.

Bratislavské Živeniarky počas podujatia
Šoltésovej Martin 2015.

Vianoce v roku 2014.

Živeniarky v Danubiane.
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Pri hrobe Anny Jesenskej v Martine.
Beseda o Olympiáde v SOČI.

Pri hrobe Ľuby Pavlovičovej Bakovej.

Prednáška Františka Keleho.
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Národný cintorín – p. Bobulová recituje úryvky z tvorby E. M. Šoltésovej.

Pri hrobe Oľgy Kuzmányovej.
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Bratislavčanky na Programovej konferencii Banská
Bystrica, apríl 2015.

Čestné členstvo pre Alliu Christu Varkondovú.
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OSOBNOSTI
„NOVEJ“

ŽIVENY
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tejto časti knižočky sa budeme chváliť. Máme čím. Do bratislavskej Živeny
sa najmä na začiatku jej obnovenia v roku 1990 hlásilo veľa žien rôznych povolaní. Na konci roka 1993 mala 206 členiek. Najpočetnejšie bolo zastúpenie
z oblasti kultúry. Spomenieme aspoň niekoľko známych mien. Medzi našimi členkami boli z oblasti kultúry okrem Hany Zelinovej, Ľuby Pavlovičovej – Bakovej, Jelky
Krčméry - Vrteľovej aj Mária Ďuríčková, Maša Haľamová, Ružena Jamrichová (ktorej
syn Dušan Jamrich nám neraz prišiel recitovať bez nároku na honorár), Libuša Mináčová, Oľga Keltošová, Viera Mikulášová Škridlová (nezabudnuteľné žriedlo energie
a zostavovateľka našej „Pamätnice“), Allia Christa Varkondová, Helena Jurasovová
(ktorá neraz priviedla do Živeny svoj súbor Vienok), Viera Juríčková, Viera Švenková
a mnohé ďalšie.
Aj oblasť zdravotníctva sme mali vždy dobre zastúpenú. Z tejto profesie spomeniem
najskôr našu neúnavnú MUDr. Naďku Kamenickú, ktorá je, ako významní lekári našej histórie aj veľkou obdivovateľkou a propagátorkou literatúry (vďaka nej sme získali
nášho najobľúbenejšieho recitátora Fredyho Swana). Našou členkou bola aj infektologička Doc. MUDr. Sylvia Bazovská CSc.; destská psychiatrička a psychoanalytička
MUDr. Darina Štúrová a ďalšie.
Profesií bolo skutočne veľa – vychovávateľky, učiteľky, výtvarníčky, sprievodkyne
cestovného ruchu, stavbárky, ekonómky, tlmočníčky, chemičky, architektky, laborantky, úradníčky, zdravotné sestry i ženy z domácnosti.
Ak sa pýtate, kde sú muži, ktorí vždy boli v Živene, tak sme mali jedného riadneho
člena – pána Mikuláša Berku, znalca M.R. Štefánika. A máme dvoch čestných členov
– bibliografa Doc. PaedDr. Miloša Kovačku, CSc. - nášho úžasného znalca literárnej
histórie (ďakujeme za skvelé prednášky); a herca Mgr. Alfréda Swana, nášho živenarskeho recitátora, ktorý pridáva literárnym témam punc jedinečnosti, za čo sme mu
nesmierne vďačné. Ale viacero mužov sa k nám vraj chystá. Tak uvidíme...
Rady sa pochválime našimi členkami, ktoré sme za Miestny odbor Živena Bratislava navrhli na ocenenia a ony uspeli vo veľkej konkurencii.
Jela Krčméry – Vrteľová – Výnimočná žena Slovenska
Elena Dimitrová – Seniorka roka
Zora Breierová – Osobnosť Bratislavy
Nielen jednotlivkyne, ale aj Miestny odbor Živena Bratislava získal ocenenia.
V roku 2012 prevzala predsedníčka Miestneho odboru Bratislava pre svoj odbor
„Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva“ v kategórii „Dlhodobá
dobrovoľnícka pomoc“, ktoré udeľuje Národné dobrovoľnícke centrum pod záštitou
ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. Druhé
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ocenenie, ktoré sme získali opäť v roku 2012, bolo „Čestné uznanie“ ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny SR Jozefa Mihála za prácu pre ženy.
Ale sú tu i ďalšie významné členky Miestneho odboru Bratislava, ktoré si zaslúžia
ocenenie, takže ich aspoň spomenieme:
Hana Zelinová
Viera Mikulášová Škridlová
Naďa Kamenická
Janka Krivošová
Členky Miestneho odboru Živena Bratislava schválili v roku 2011 návrhy predsedníčky Aleny Bučekovej na rôzne typy ocenení (Čestná členka/ Čestný člen, Ďakovný
list a Pamätný list).
Osobnosti, ktoré nie sú členkami/členmi Živeny, ale bez nároku na honorár dlhodobo spolupracujú s našim miestnym odborom, oceňujeme udelením titulu Čestná
členka/ Čestný člen.
Toto ocenenie získali:
Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc. (2011)
Mgr. Alfréd Swan (2011)
PhDr. Allia Christa Varkondová (2015)
Ocenenie Ďakovný list je určený pre členky Živeny, ale aj iné osoby a inštitúcie,
ktoré nám v tom ktorom roku výrazne pomohli. Takýchto Ďakovných listov sme udelili od roku 2011 do roku 2015 celkovo 27.
Pri významných životných jubileách našich členiek, ktoré významnou mierou
prispeli k činnosti bratislavskej Živeny, sme zaviedli aj odovzdávanie Pamätného
listu (pri dovŕšení veku 80 alebo 90 rokov). Takéto pamätné listy dostali v rokoch
2011 - 2015 Alžbeta Bučeková (80), Vlasta Nemcová (80), Anna Gábrišová (90),
Elena Šefranková (90), Jela Krčméry Vrteľová (90), Zora Breierová (90) a Elena
Dimitrová (90).
Niektoré vzácne osobnosti predstavíme bližšie.
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ČESTNÝ ČLEN
Alfréd Swan

(*14.10.1950 v Bratislave)
Narodil sa 14. októbra 1950 v Bratislave do rodiny žijúcej
v Malackách, kde bolo umenie každodennou samozrejmosťou.
Jeho otec, syn škótsko-anglických rodičov, bol výborný rozprávač, mamina sestra Terézia Hurbanová bola herečka a sobášom
s ňou sa stal jeho ujom Jožko Kroner. Alfréd odmalička hrával
s bratom divadlo s bábkami, ktoré si vyrobili sami a od desiatich rokov až do dospelosti ochotníčil v Malackách. Okrem divadla tam hrával aj futbal a miloval prírodu.
V roku 1973 vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických
umení. Ešte ako študent debutoval v televíznej inscenácii Pätnásta jar, v roku 1975
nakrútil svoj prvý film Pani Heléne po boku Jany Brejchovej. Diváci ho však väčšinou
identifikujú ako maliara Martina Benku z dvojdielneho televízneho filmu Zastretý
farebný svet z r. 1978. Od roku 1974 bol 27 rokov členom činohry divadla Nová scéna
v Bratislave.
V súčasnosti je slobodným umelcom. Stvárnil množstvo divadelných, filmových, televíznych i rozhlasových postáv, spolupracuje s ochotníckym Divadlom na hambálku v Malackách, ktorého je krstným otcom. Od roku 1991 nahral niekoľko desiatok
zvukových kníh pre nevidiacich. Už od študentských rokov sa venuje aj prednesu
poézie, mnohí si jeho jedinečný prednes pamätajú z televíznych i rozhlasových chvíľok poézie. Jeho prednes bol ocenený udelením Krištáľovej ruže mesta Poděbrady za
celoživotné dielo v prednese poézie a prózy v Čechách a na Slovensku.
Pre nás v Živene je prednes pána Swana sviatkom. Prichádza, aby dal stretnutiam
slávnostný ráz, aby nám priblížil tvorbu literátov. Mali sme to šťastie, že teta jeho
manželky Ľudmily je naša členka Naďka Kamenická. Tá ho priviedla do Živeny a my
sme ho už nepustili. Recitoval nám P. O. Hviezdoslava, A. Sládkoviča, Š. Krčméryho,
E. B. Lukáča aj katolícku modernu. Bez jeho vystúpení by sa nám nerátali ani Vianoce v Živene. Vždy príde dobre naladený, perfektne pripravený. Našu vďaku sme mu
prejavili aspoň tým, že sme ho pasovali za Čestného člena Miestneho odboru Živeny
v Bratislave a je aj nositeľom drôteného „Ž“.
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ČESTNÝ ČLEN
Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc.
(*30.10.1940 v Martine)

Narodil sa 30. októbra v Sklabini (pri Martine). Študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity F. Palackého v Olomouci,
potom slovenčinu a dejepis na Pedagogickom inštitúte v Martine. Po štúdiách bol najskôr učiteľom, potom nastúpil do Matice
slovenskej, kde bol po roku 1989 riaditeľom Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice, súčasne prednášal na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity. Výraznou
mierou prispel k vybudovaniu systému slovenskej národnej bibliografie a jej počítačového spracovania, podieľal sa na elektronickom spracovaní Bibliografie literárnej vedy a umeleckej literatúry na zborník. Ako
editor pripravil na vydanie dielo Janka Matušku, prvé samostatné knižné vydanie poézie P. Kellnera-Záboja Hostinského. Je autorom viacerých monografií, vedeckých štúdií
a statí o osobnostiach z dejín slovenskej literatúry, kultúry a náboženského života. Publikoval v domácich aj zahraničných zborníkoch a odborných periodikách. Pripravil
a vydal zborníky o Ľudovítovi Vladimírovi Riznerovi, Jur Ribayovi, o Fedorovi Ruppeldtovi, Memorialis-e Turčianskej stolice, Rode Révai, Zemianstve v dejinách Slovenska,
Žilinskej synode, Prameňoch k duchovným dejinám Slovenska. S kolektívom autorov
pripravil faksimilné vydanie publikácie Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha. Okrem toho napísal rozhlasové pásma a scenáre dokumentárnych
filmov o P.O. Hviezdoslavovi, Jurovi Janoškovi, Elene Maróthy-Šoltésovej, Fedorovi
Ruppedtovi, o turčianskych pamätníkoch, o protivojnovej poézii slovenských autorov,
pripravil scenáre literárno-múzejných expozícií slovenských spisovateľov a i.
So Živenou, spolkom slovenských žien spolupracuje od jej nového začiatku v roku
1990. Veľmi úzke kontakty má aj s bratislavskou Živenou, kde bol niekoľkokrát prednášať o dejateľkách a milovníkoch Živeny (E. M. Šoltésová, Anna Pivková, Terézia
Vansová, Štefan Krčméry). Vedeckými príspevkami o Živene sa zapojil aj do viacerých
spomienkových podujatí Živeny. Vždy to bolo veľmi zaujímavé a vždy sme dostali odpovede na množstvo našich otázok. Je Čestným členom Miestneho odboru Živeny
v Bratislave a je aj nositeľom drôteného „Ž“.
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VÝNIMOČNÁ ŽENA SLOVENSKA
Jela Krčméry – Vrteľová
(*7.1.1924 v Martine)

Narodila sa 7. januára 1924 v Martine. Jej stará mama Oľga
Krčméry Petian bola dlhoročnou predsedníčkou „starej“ Živeny v Bratislave. Živenou žila od malička a aj sama sa už ako
mladé dievča zapájala do jej činnosti. Preto sa niet čo čudovať,
že sa spolu so spisovateľkou Hanou Zelinovou v roku 1989
zaslúžila o obnovenie Živeny, najstaršieho spolku slovenských žien, založenom ešte v roku 1869 na povznesenie
a vzdelávanie slovenských žien. Od začiatku znovuobnovenej
činnosti až do konca roka 2014 bola členkou výboru Živeny,
Miestneho odboru v Bratislave. Je dušou Živeny a nositeľkou jej odkazu až dodnes.
V roku 2011 ju minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál ocenil titulom Výnimočná žena Slovenska.
Vyštudovala konzervatórium v Bratislave a hudobnú akadémiu Santa Cecilia
v Ríme. V SND bola sólistkou opery a neskôr dramaturgičkou. Je uznávanou libretistkou a prekladateľkou básnických diel klasikov, lektorkou a redaktorkou publikácií,
dramaturgičkou v Československej televízii. Je autorkou libreta k opere Eugena Suchoňa Svätopluk a autorkou libriet pre opery Tibora Andrašovana, Miloslava Kořínka, Milana Dubovského a Ladislava Kupkoviča. Z taliančiny, francúzštiny a nemčiny
tlmočila veršované drámy a opery od svetových autorov. Vydala albumy klasických
a zborových piesní, spolupracovala s rozhlasom, televíziou, Slovenskou filharmóniou,
divadelnými scénami, novinami a časopismi, vydala dve zbierky veršov.
Aj jej deti sa stali významnými osobnosťami. Syn Ladislav Vrteľ je významným heraldikom, spoluautorom komplexného Heraldického registra Slovenskej Republiky.
Dcéra Helena Čertíková je hlasovou pedagogičkou a lektorkou, autorkou mnohých
publikácií a relácií RTVS. Vnučka Lucia Čertíková je umeleckou šperkárkou. Obe sú
tiež členkami Živeny.
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SENIORKA ROKA 2012
Ing. Elena Dimitrová, CSc.
(*9. 4. 1925 v Revúcej)

Narodila sa 9. apríla 1925 v Revúcej. Absolvovala Vysokú školu
sociálnu v Brne, potom pracovala v Štátnom štatistickom úrade v Prahe, učila na Katedre epidemiológie Univerzity Komenského v Bratislave. Počas jej pôsobenia v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied sa podieľala na
založení Registra zhubných nádorov.
Na dôchodku založila Klub obyvateľov domova dôchodcov v Ružinovskom domove seniorov (kde aj žije) a rôzne
ďalšie záujmové krúžky, s ktorými Živena spolupracuje. Jej pýchou je však klub Memory na predchádzanie prejavom Alzheimerovej choroby, ktorý
nielen vedie pre viaceré skupiny, rozdelené podľa stupňa stavu pamäte, ale sama tvorí
testy, programy a aktivačné cvičenia na tréningy pamäte.
Do konca roka 2014 bola mimoriadne aktívnou členkou výboru Miestneho odboru
Živena Bratislava, ale ešte aj dnes prichádza s novými nápadmi, ktoré realizuje, alebo
radí mladším. Stále vedie aj živeniarsky Klub Memory a Klub šikovných rúk (arteterapia pre seniorky).
Elenka Dimitrová bola 10. októbra 2012 v Zrkadlovej sále bratislavského Primaciálneho paláca medzi piatimi ocenenými, ktorí si z rúk primátora Milana Ftáčnika
prevzali „Pamätnú plaketu hl. mesta SR Bratislavy“ a ocenenie „Senior roka 2012“.
Ocenenie získala za aktívnu pomoc a prácu pre mesto a jeho obyvateľov, za prácu pre
ľudí, trpiacich Alzheimerovou chorobou, ako aj za aktívne pôsobenie na poli kultúry
– v Živene, spolku sloveských žien a v Domove sociálnych služieb v Ružinove. A to
nebolo všetko. Jej nesmiernu aktivitu ocenila aj prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová, organizátorka oceňovania Senior roka 2012 za celé Slovensko.
Elenka Dimitrová bola 10. decembra 2012 na Bojnickom zámku medzi dvadsiatkou
ocenených titulom „Senior roka 2012 na Slovensku“.
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OSOBNOSŤ BRATISLAVY
Ing. Zora Breierová
(*13.7.1924 v Nitre)

V roku 2015 oslavovala Živena v Bratislave 25. výročie obnovenia činnosti svojho spolku. Preto sa naše členky rozhodli navrhnúť na toto najvyššie bratislavské ocenenie najdlhšie pôsobiacu predsedníčku Miestneho odboru Živeny Bratislava (1993
– 2011) a predsedníčku Ústredia Živeny (1993 – 2013) Ing.
Zoru Breierovú, na ocenenie „Osobnosť Bratislavy 2015“. Primátor a odborná komisia, ktorá návrhy posudzovala, rozhodli,
že sa stala jednou z piatich osobností, ktoré 24. apríla 2015 ocenil primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca si prevzala krásnu sošku rytiera Rolanda, ktorý sa podľa jednej z povestí ukáže len tým Bratislavčanom, ktorí nikdy nikomu neublížili. Po
slávnostnom akte udeľovania ocenení sa primátor Bratislavy so svojou partnerkou
pristavili pri našej Zorke a rozprávali sa nielen o Živene, ale aj o Lúčnici, ktorej základ
tvorila pri jej vzniku Živena a o tom, že partnerka pána primátora, ako Lúčničiarka,
má k Živene blízko.
Zúčastnila sa aj Slovenského národného povstania, za čo bola niekoľkokrát ocenená
Ministerstvom obrany SR. Naposledy si prevzala vojenské ocenenie „Pamätná medaila k 70. výročiu SNP a skončenia II. svetovej vojny“.
Jej meno je uvedené aj v „Oxford Encyklopedia 2015“ (Veľká Británia).
Má dvoch synov. MUDr. Peter Breier je významným lekárom - psychiatrom, jedným zo zakladateľov občianskeho združenia Liga za duševné zdravie. Druhý syn Pavol Breier je významným fotografom a pedagógom, autorom mnohých fotografických
publikácií. Obaja synovia spolupracovali a Pavol ešte spolupracuje s Miestnym odborom Živena Bratislava.
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NAŠA VÝZNAMNÁ ČLENKA
Hana Zelinová

(*20. 7. 1914, Vrútky – 16. 3. 2004, Bratislava)
Narodila sa 20. júla 1914 vo Vrútkach. V Bratislave vyštudovala učiteľský ústav. V Košiciach pracovala ako redaktorka časopisov Slovenský východ a Novosti, neskôr tu bola riaditeľkou
nakladateľstva Svojeť. Po presťahovaní sa do Bratislavy pracovala v podniku Obnova a v Západoslovenských vodárňach
a kanalizáciách. V roku 1960 sa stala redaktorkou detského časopisu Zornička, kde pôsobila až do odchodu na dôchodok
v roku 1972.
V decembri 1989 uverejnila v denníku Smena výzvu „Vstávaj
Živena, je čas“, adresovanú nielen všetkým bývalým Živeniarkam, ich dcéram a vnučkám, ale aj všetkým ženám, ktoré chcú nadviazať na tradície Živeny. V marci 1990
viedla ustanovujúce valné zhromaždenie Živeny, spolku slovenských žien v Martine,
kde boli prijaté aj stanovy a bola zvolená za predsedníčku obnovenej Živeny, spolku slovenských žien. Tou bola až do roku 1993, kedy kvôli zdravotným problémom
odovzdala funkciu Zore Breierovej. Opäť sa pustila do literárnej tvorby a do Živeny
chodila ako vzácny hosť.
Prvé príspevky v novinách a časopisoch (Slovenka, Život, Svet socializmu, Slovenské pohľady, Zornička, Ohník a i.), ale tiež v rozhlase začala uverejňovať v roku 1933.
Prvá kniha - zbierka poviedok „Zrkadlový most“ jej vyšla v roku 1941. Napísala 27
kníh pre dospelých, 15 kníh pre deti, 3 divadelné hry, 1 bábkovú hru, 8 rozhlasových hier, 10 televíznych hier a dramatizácií. Azda najznámejšou je turčianska trilógia
(Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy), z ktorej prvých dvoch častí vznikol 6-dielny televízny seriál.
V rokoch 1990 - 1992 bola poslankyňou NR SR za Demokratickú stranu.
V roku 1979 jej bol udelený titul zaslúžilá umelkyňa, v roku 2001 najvyššie štátne
ocenenie za celoživotnú tvorbu – Pribinov kríž I. triedy. V rodných Vrútkach má pamätnú izbu, je po nej pomenovaná základná škola aj mestská knižnica.
Scenárista a režisér Fedor Bartko urobil o jej živote a tvorbe dokumentárny film
v rámci televízneho cyklu „Portréty – Hana Zelinová“ a film „O čom je život“.
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NAŠA VÝZNAMNÁ ČLENKA
Mgr. Magda Vášáryová
(* 26. 8. 1948 v Banskej Štiavnici)

Magda Vášáryová sa narodila 26. augusta 1948 v Banskej
Štiavnici. Po maturite na matematicko-fyzikálnom gymnáziu
vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Viac ako 20 rokov pôsobila ako herečka
v divadle, filme a v televízii na Slovensku a v Čechách, ponuky
mala i zo zahraničia.
Po roku 1990 sa začala venovať verejným otázkam a politike.
Bola prvou Slovenkou v histórii, ktorá sa stala veľvyslankyňou
(Rakúsko, Poľsko). V roku 1999 ju mimovládny sektor, ako
prvú ženu na Slovensku, navrhol na post slovenskej prezidentky. Zastávala aj funkciu
štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR. Je poslankyňou Slovenskej národnej rady, kde pracuje ako členka Výboru pre kultúru a médiá a Výboru pre európske záležitosti. Je zakladateľkou a čestnou predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku, založila mimovládnu organizáciu VIA CULTURA, zapojila sa do
projektov na záchranu kultúrnych pamiatok, podporuje malé divadlá. Je spoluzakladateľkou ocenenia Gypsy Spirit. Desať rokov stála na čele českých paralympionikov.
Je autorkou viacerých kníh, založila printové a elektronické časopisy. Je vydatá, má
dve dcéry. Jej manžel, Milan Lasica, známy humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér a riaditeľ divadla L&S, pripravil zaujímavý vtipný scenár k oslavám 145.
výročia Živeny.
Na Valnom zhromaždení Živeny, spolku slovenských žien, v novembri 2013, ju
členky zvolili za celoslovenskú predsedníčku spolku. Zaslúžila sa o prijatie nových
moderných Stanov, nového programu, pracuje na obnove budovy Živeny v Martine.
Snaží sa pretvoriť Živenu na moderný, medzinárodne akceptovaný spolok žien.
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NAŠA VÝZNAMNÁ ČLENKA
Prof. Ing. arch. Janka Krivošová, CSc.
(*9.11.1939 v Dovalove)

Narodila sa 9. novembra 1939 v Dovalove (dnes časť Liptovského Hrádku). Žije a pracuje v Bratislave. Vyštudovala architektúru, potom pracovala v Stavebnom závode Štátnych
lesov; v Československej televízii, štúdiu Bratislava ako scénografka a kostýmová výtvarníčka, bola vedúcou Katedry
teórie a dejín architektúry, kreslenia a modelovania. Stala sa
prvou ženou na Slovensku s vedeckou hodnosťou profesorky
architektúry. Jej pedagogická, výskumná činnosť a odborná
publicistika je zameraná na technické pamiatky ľudovej architektúry, školské, zdravotnícke a sociálne stavby a sakrálnu evanjelickú architektúru. Pod jej vedením vytvorili študenti papierové modely sakrálnych stavieb (prierezovo od románskeho slohu až po súčasnosť) a s výstavou týchto modelov mali úspech
doma i v zahraničí (50 repríz). Svoju vlastnú tvorbu prezentovala na kolektívnych
výstavách pedagógov Fakulty architektúry a klubu textilných výtvarníkov Arttex (ktorého je členkou), individuálne výstavy mala v Liptovskom Hrádku, Bratislave, Dovalove a na ďalších miestach.
Z oblasti architektúry vydala viacero publikácií – „Slovenská ľudová architektúra“,
„Premeny súčasnej architektúry Slovenska“, „Sakrálna architektúra na Slovensku“,
„Evanjelické kostoly na Slovensku“, „Majstri architektúry“, „Architektúra synagóg na
Slovensku“, „Architektúra na Slovensku – stručné dejiny“, podieľala sa aj na tvorbe
veľkej slovenskej všeobecnej encyklopédie Encyclopaedia Beliana.
Jej veľkou láskou je maľba, ktorej sa venuje od 4 rokov, neskôr pridala aj litografiu. Jej chrámové obrazy zdobia evanjelické kostoly v Blatnici, Bratislave (Malý kostol
a Dúbravka), Leštinách, Sliači a Soli. Je tiež výtvarnou autorkou projektu cyklu vyšívaných textilných obrazov – gobelínov k 500. výročiu reformácie.
Členkou Živeny je síce len od roku 2012, ale už pred vstupom do členskej základne
Živeny viac rokov spolupracovala s Miestnym odborom Živena Bratislava ako lektorka. Mimoriadne zaujímavé bolo aj putovanie po stopách M. R. Štefánika, pri ktorom
nám robila odbornú sprievodkyňu a porozprávala také zaujímavé informácie z jeho
života, ktoré nemáme možnosť získať zo žiadnych iných prameňov.
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NAŠA VÝZNAMNÁ ČLENKA
MUDr. Naďa Kamenická
(*23.6.1929 v Leštinách)

MUDr. Naďa Kamenická, rodená Bancíková, sa narodila 23.
júna 1929 v Leštinách (okr. Dolný Kubín) v rodine evanjelického farára. Základnú školu začala navštevovať v rodnej obci, ale
rodina sa presťahovala na stredné Slovensko, kde v návšteve
školy pokračovala. V roku 1940 nastúpila na gymnázium v Tisovci a po vojne v roku 1945 pokračovala v gymnaziálnych štúdiách v Rimavskej Sobote, kde v roku 1949 zmaturovala. Po
maturite išla na Lekársku fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave, kde promovala v roku 1955. Po skončení vysokej
školy dostala umiestnenku do Sniny na východnom Slovensku, kde ako všeobecná
lekárka pracovala 40 rokov. Po skončení štúdia sa vydala za MUDr. Milana Kamenického. Spolu vychovali dve deti. Dcéra Marta je detská lekárka a syn Milan je inžinier.
Po odchode do dôchodku v roku 1994 sa presťahovala do Bratislavy, kde študovala
na univerzite tretieho veku.
V januári 1998 sa zapojila do činnosti spolku Živena, kde sa onedlho stala členkou
výboru a neúnavnou organizátorkou podujatí so zdravotníckou a literárnou témou.
Jej zásluhou Živena získala stáleho recitátora Alfréda Swana, pomoc jeho manželky
Ľudmily a na významné podujatia, ktoré sprevádzali hudobné čísla, aj Cirkevné konzervatórium Bratislava. Podieľala sa aj na organizácii 135. , 140. a 145. výročia Živeny.
V roku 2012 sa stala vedúcou Klasického klubu bratislavskej Živeny, kde organizuje
a moderuje zaujímavé literárne popoludnia s prednesmi Alféda Swana (330. výročie
narodenia Mateja Bella, Zabudnutí katolícki básnici, 200. výročie narodenia Ľudovíta
Štúra a ďalšie...). Koncom roka 2014 sa vzdala funkcie členky výboru Miestneho odboru Živeny Bratislava, ale hneď sa zapojila do práce v Rade poradkýň a pokračuje
v Klasickom klube.
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NAŠA VÝZNAMNÁ ČLENKA
Mgr. Viera Mikulášová – Škridlová
(* 13. 3. 1924 v Ružomberku – † 15. 4. 2014 v Bratislave)

Narodila sa 13.marca 1924 v Ružomberku. Strednú školu - obchodnú akadémiu skončila v Martine. Potom chcela študovať
ekonómiu v Bratislave, ale rodičia ju (bola vojna), nechceli pustiť. Napokon do Bratislavy predsalen odišla. Robila sekretárku
v rozhlase. Jej kamarátka Jela Reimanová (prekladateľka, hlásateľka v Československom rozhlase v Prahe) odchádzala zo svojho miesta a ponúkla ho Vierke. Od 1. februára 1948 sa z nej
stala hlásateľka Československého rozhlasu v Prahe. Do toho
prišiel Február 1948 a nastali problémy. Napokon z Prahy odišla domov do Ružomberka. Opäť nemala prácu. Priatelia jej pomohli získať prácu
v Sklo - porceláne. Odtiaľ odišla do redakcie „ Výstavba Slovenska“, kde ju objavil Ivan
Teren (významný slovenský televízny a rozhlasový režisér, scenárista, dramaturg)
a ponúkol jej prácu v Národnom divadle. Nasledovali preklady hier. Preložila ich cca
50. Diaľkovo vyštudovala Vysokú školu muzických umení - odbor dramaturgia a divadelná veda. Po skončení školy získala miesto dramaturgičky v Slovenskej televízii,
kde zotrvala 22 rokov. Vytvorila tam takmer 40 hier. Jej zásluhou boli úspešnými televíznymi inscenáciami Palárikove hry Geľo Sebechlebský, Inkognito, Dobrodružstvo
pri obžinkoch a ďalšie od Kukučína, či svetových autorov. Ako dramaturgička spracovala celú sériu Alžbetin dvor (podľa knihy Hany Zelinovej, s ktorou veľmi úzko spolupracovala), Bačovu ženu a diela zahraničných autorov. Popri tom prekladala predovšetkým z ruštiny - poéziu, prózu, divadelné hry...
V roku 1990 bola pri znovuzakladaní Živeny. Pre Živenu (bez nároku na honorár)
zostavila „Pamätnicu Živeny“ k 125. výročiu vzniku spolku. Bola autorsky činná až do
svojho skonu. Zomrela 15. mája 2014 v Bratislave.
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Oľga Karolína Valéria Kuzmány, rodená Milcová
(*15. 8. 1880 v Žiline – †12. 10. 1958 v Bratislave)

Narodila sa 15. augusta 1880 v Žiline, v národne orientovanej rodine. Jej matka Oľga
Milcová, rod. Makovická sa angažovala v národnom a ženskom hnutí, bola zakladajúcou členkou Živeny, od roku 1873 členkou spolkového výboru Živeny a od roku 1918
čestnou členkou miestneho odboru Živeny v Žiline. Jej otec Ján Milec bol žilinským
mešťanostom, advokátom, zakladajúcim členom Matice slovenskej a členom vedenia
Slovenskej národnej strany.
Staršia sestra Margita Paulíny – Tóthová prispievala do časopisu Živena, bola jednou zo zakladajúcich členiek Živeny v roku 1896, v roku 1909 podpredsedníčkou
Živeny, vykonávala podsprávcovskú funkciu v živeniarskom účastinárskom družstve LIPA, zaslúžila sa aj o vznik gazdinskej školy Živeny v Martine.
V roku 1901 sa Oľga vydala za Karola Andreja Kuzmányho , syna Karola Kuzmányho, jedného zo zakladajúcich členov a prvého podpredsedu MS. Mali spolu dve dcéry
Tatjanu a Adrienu.
Mať toľko národne orientovaných ľudí okolo seba (rodičia, sestra, manžel, svokor)
muselo ovplyvniť aj mladú Oľgu, ktorá úplne prirodzene pokračovala v práci pre národ a Živenu. Spolu s manželom sa tiež stala jednou zo zakladajúcich členiek Matice
Slovenskej.
V roku 1922 spolu s ďalšími Živeniarkami (Elenou Ivankovou, Oľgou Krčméry
Petian, Annou E. Fabriciusovou, Oľgou Fabry, Štefanou Votrubovou, Lujzou
Rigellovou a ďalšími) založila Živenu v Bratislave. Stala sa jej prvou predsedníčkou
a bola ňou až do konca roka 1924, kedy sa funkcie vzdala.
Zomrela 12.októbra 1958 v Bratislave. Pochovaná je v Bratislave na cintoríne pri
Kozej bráne.

Zdroj:
http://zlatyfond.sme.sk
http://www.geni.com
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Oľga Krčméry, rod. Petian Pétényi
(*17. 8.1868 v Budinej – †24.12.1950 v Bratislave)

Narodila sa 17. augusta 1868 v Budinej, kde žila do roku 1893,
potom žila v Mošovciach (1893 - 1895) a v Jasenovej (1896 –
1907). V roku 1907 sa presťahovala do Bratislavy, kde sa venovala kultúrnej a spoločenskej práci. Už počas prvej svetovej
vojny sa zapájala do práce Živeny a po prvej svetovej vojne bola
spoluzakladateľkou a podpredsedníčkou ženského dobročinného spolku v Bratislave. V roku 1922 bola spoluzakladateľkou
Miestneho odboru Živeny v Bratislave a v rokoch 1925 až 1932
aj jeho predsedníčkou. Popri práci v bratislavskej Živene bola
v rokoch 1929 až 1932 v Živene aj predsedníčkou výboru západného okresu. Venovala sa prednáškovej činnosti, organizovala a nacvičovala ochotnícke divadlo. Článkami
o poslaní a vzdelávaní žien, výchove detí, biografiami významných osobností prispievala do časopisu Živena a Letopisov Živeny. Ako blízka priateľka Timravy uverejňovala o nej spomienkové články v živeniarskych periodikách.
Mala päť detí – syna Štefana Krčméryho (1892 – 1955) a štyri dcéry: Oľgu, Vieru,
Elenu (pracovala v pražskej pobočke Živeny) a Milinu.
Nevesta Hela Krčméry, ktorú slovenské deti poznali predovšetkým z rozhlasových
rozprávok v relácii „Teta Hela rozpráva“, viedla v živeniarskom duchu aj svoju dcéru
Jelu Krčméry – Vrteľovú, ktorá bola pri obnovovaní činnosti Živeny v roku 1990, stala
sa hneď členkou jej výboru a bola ňou až do konca roka 2014, v ktorom sa funkcie
zo zdravotných dôvodov vzdala. Živeniarkami sú aj pravnučka Oľgy Krčméry, Hela
Čertíková (hlasová pedagogička) a jej prapravnučka Lucia Čertíková (šperkárka).
Oľga Krčméry zomrela 24. decembra v Bratislave, pochovaná je na citoríne v Slávičom údolí v Bratislave.

Zdroj:
Lexikon slovenských žien
www.myheritage.sk,
archív Miestneho odboru Živena Bratislava
Foto: rodinný archív
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Anna Jesenská

(* 10.11.1889 v Revúcej – † 14.1.1961 v Bratislave)
Anna Jesenská, rodená Bottová sa narodila 10.novembra 1889
v Revúcej. Vyrastala v rodine, kde bola matka Klementína Bottová – Reussová veľkou Živeniarkou. Ako 18-ročná sa zoznámila so spisovateľom Jankom Jesenským a 31.7.1909 sa za neho
aj vydala vo Veľkej Revúcej. Sobášil ich manžel Terézie Vansovej farár Ján Vansa. Usadili sa v Bánovciach. V roku 1915 sa
presťahovala späť k rodičom do Revúcej. Po prvej svetovej vojne sa v roku 1919 spolu s manželom presťahovala do Rimavskej
Soboty. V roku 1923 sa presťahovala do Nitry, kde v roku 1928,
spolu s Vierou Štefánikovou (manželkou nitrianskeho podžupana), založila Živenu
v Nitre. V roku 1929 sa spolu s manželom presťahovali z Nitry do Bratislavy, kde sa
hneď zapojila do živeniarskej práce a v roku 1932 sa stala aj predsedníčkou Živeny
v Bratislave. Bola ňou až do roku 1952*. V roku 1945 sa stala poslankyňou Slovenskej
národnej rady a bola ňou do roku 1946. Bola tiež členkou Ústredného výboru Zväzu
slovenských žien.
Po smrti manžela (1945) sa zaslúžila o vznik Múzea Janka Jesenského v Bratislave
(1948) na Somolického ulici č. 17, v ktorom spolu s manželom žili. Bolo to prvé literárne múzeum na Slovensku.
Zomrela 14. januára 1961 v Bratislave, pochovaná je spolu s manželom na Národnom cintoríne v Martine.
*To už bola Živena včlenená do novej spoločnej organizácie Živena – Zväz slovenských žien. Práve Anna Jesenská bola iniciátorkou zlúčenia oboch organizácií (1949).

Zdroje:
Lexikón slovenských žien. – Martin : SNK. Národný biografický ústav, 2003.
ĎURIŠKA, Zdenko : Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti. – Martin : Matica slovenská, 2007
http://www.nasaadvokacia.sk/jesensky.html
Osobné spomienky Zory Breierovej (pobyt v Nitre a príchod do Bratislavy)
Foto: z rodinného archívu (kniha o Jankovi Jesenskom)
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Ľuba Pavlovičová – Baková

(*18. marec 1924, Turčianska Štiavnička – † 27. august 1998, Bratislava)
Narodila sa 18. marca 1924 v Turčianskej Štiavničke, ale vyrastala v Köbölkúte (dnes Gbelce). V roku 1943 zmaturovala a začala študovať medicínu, neskôr prestúpila na Filozofickú fakultu – odbor hudobná veda a francúzština. Od roku 1947
pôsobila v Národopisnej skupine Živeny, kde bola speváčkou
a tanečníčkou. Z tejto skupiny vznikla po spojení s odzemkármi nová folklórna skupina, pre ktorú vymyslela názov Lúčnica. Spolupracovala s Československým rozhlasom (ako speváčka, interná redaktorka). Pre spoluprácu s rozhlasom
vytvorila spevácku skupinu Žnica. V roku 1948 spolupracovala s Karolom L. Zacharom na folkloristickom pásme „Rok na dedine“, ktoré upravila aj pre televízny film.
Bola autorkou mnohých dramatizácií, rozhlasových hier a pásiem z oblasti ľudovej
kultúry. Spolupracovala s divadlami, ústrednými, krajskými a okresnými osvetovými
zariadeniami, bola členkou odborných porôt folklórnych festivalov. Zostavila spevníky ľudových piesní.
Vytvorila unikátny súbor 102 bábik vo sviatočných slovenských krojoch, ktorý putoval po mnohých veľkých výstavách a svetových podujatiach.
So Živenou bola spätá už od detstva. Jej mama, zapálená Živeniarka, ju brávala už
ako dieťa nielen na podujatia, ale i na stretnutia s Teréziou Vansovou. V Bratislave sa
ako vysokoškolská študentka zapojila do práce Živeny pod vedením Anny Jesenskej.
Keď ju Hana Zelinová v decembri 1989 oslovila s ponukou obnovenia Živeny, pustila
sa všetkými silami do práce. Prvé schôdzky sa odohrávali v jej byte v centre mesta,
oslovovala priateľky doma i v zahraničí, aby sa pridali do ožívajúcej Živeny. Príspevky
na činnosť Živeny získavala nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Organizovala veľké
hudobno-slovné podujatia, kde mal hlavné slovo folklór. Predsedníčkou Miestneho
odboru Bratislava bola od jeho vytvorenia v roku 1990 do roku1993, keď sa zo zdravotných dôvodov vzdala tejto funkcie.
Zomrela 27. augusta 1998 v Bratislave. Pochovaná je v bratislavskom Krematóriu.

Zdroje:
Lexikón slovenských žien
Osobné spomienky Aleny Bučekovej
Foto: Archív Heleny Jurasovovej alebo rodinný archív
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Ing. Zora Breierová
(*13. júla 1924 v Nitre)

Narodila sa 13. júla 1924 v Nitre. Gymnázium a Vysokú školu
obchodnú vyštudovala v Bratislave. Pracovala v odbore vodného hospodárstva na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva SR. Vo svojej rodine je už treťou generáciou Živeniarok. Jej
stará mama Elena Sláviková bola v roku 1920, spolu s Teréziou
Vansovou, zakladateľkou miestneho odboru Živeny v Banskej
Bystrici. Jej mama, Viera Štefániková, bola v roku 1928 jednou
zo zakladateliek miestneho odboru Živeny v Nitre. Samotná
Zora Breierová stála v roku 1989 spolu s Hanou Zelinovou pri
znovuobnovení činnosti Živeny. Od roku 1993 (po odchode Hany Zelinovej) do novembra 2013 bola predsedníčkou Ústredia Živeny a od roku 1995 do januára 2011
súčasne aj predsedníčkou Miestneho odboru Živeny v Bratislave. Počas jej pôsobenia
ako predsedníčky spolku Živena sa podarilo pre spolok získať späť budovu v Martine
(1997), zorganizovať viaceré významné celoslovenské podujatia (125., 130. a 140. výročie založenia spolku, Šoltésovej Martin). V Živene sa počas jej vedenia začali organizovať spoločné dovolenky bratislavských Živeniarok a ich spoločné vianočné pobyty v horách. Funkcie sa vzdala kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu.
Napriek odchodu z funkcie je v Živene stále aktívna, hoci už „len“ ako čestná predsedníčka spolku, čestná predsedníčka Miestneho odboru Živena Bratislava a predsedníčka Rady poradkýň.
Na návrh členiek Miestneho odboru Živena Bratislava a po schválení primátorom
Ivom Nesrovnalom sa v roku 20145 stala držiteľkou ceny primátora „Osobnosť Bratislavy 2015“ za občiansky, kultúrny a spoločenský rozvoj mesta Bratislavy.

FOTO:
rodinný archív Zory Breierovej
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PhDr. Alena Bučeková
(*8. 4. 1954 v Bratislave)

Narodila sa 8. apríla 1954 v Bratislave. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a City University Bratislava. Bola vysokoškolskou učiteľkou, novinárkou, hovorkyňou
v Hasičskom a záchrannom zbore a mediálnou poradkyňou vo
svojej agentúre „alamedia“.
Medzi Živeniarky ju vtiahla manželova teta Ľuba Pavlovičová – Baková už v roku 1989. Podieľala sa na organizácii
celoslovenských i miestnych podujatí a tlačových besied. Medzi najväčšie podujatia, ku ktorým robila scenár a moderovala
ich patrilo „Mikulášske odpoludnie pre deti“ (Bratislava, 1990); kultúrny program
k publikácii o Živene „Pamätnica“ (Bratislava, 1996); slávnostný program k 130. výročiu založenia spolku Živena (Bratislava, 1999); 2. ročník celoslovenského literárneho podujatia Šoltésovej Martin (Martin 2001). Ako predsedníčka Miestneho odboru
Živeny Bratislava oslovuje sponzorov, zabezpečuje priestory, vypracováva projekty,
spoluvytvára program... V roku 2014, po zvolení Magdy Vášáryovej za predsedníčku
spolku, bola zvolená aj za tajomníčku Ústredia. Spolupracovala na tvorbe nových Stanov, Rukoväte spolku, projektov a podujatí Ústredia.
Pracuje aj v ďalších mimovládnych organizáciách: založila a bola predsedníčkou
„Klubu publicistiek píšucich o ženách“ (1999 – 2002), občianskeho združenia „Seniorhelp“ (2012 – doteraz). Je členkou občianskeho združenia „Labuť“ v Malom Záluží (2014 – doteraz).
Za aktivity v prospech žien na poste redaktorky a za činnosť v mimovládnych organizáciách, bola na návrh Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva, národnosti
a postavenie žien zapísaná do ročenky „International Who´s Who Of Professionals
and Business Women 2001“ (USA) a do Who is Who v Slovenskej republike (2013).
Jej manžel Peter Buček je rozhlasovým reportérom a pre Živenu pripravuje témy so
športovou tematikou. Má dvoch synov. Starší Peter má grafické štúdio a pre Živenu po
jej obnovení urobil bez nároku na honorár viaceré gafické práce, napr. nové logo, nové
tlačoviny, grafický návrh časopisu Živena, pozvánky... Syn Michal je profesionálny
športovec a tréner.

FOTO: rodinný archív
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Záver
Miestny odbor Živena Bratislava má už vo svojom meste trvalé miesto. Aj keď s pohyblivou a nie vlastnou strechou nad hlavou. Táto knižočka sa snažila zachytiť udalosti, ktoré sa nám zdali byť podstatné, alebo v nás zanechali výrazné spomienky. Celých
25 rokov bolo vlastne hľadaním cesty k bohatšiemu životu našich žien. Zažili sme
pocty i odmietanie. A to nielen zvonku. Aj vo vnútri hľadáme cestu, ktorou sa vydať
ďalej, ocitáme sa na križovatkách, na ktorých sa treba rozhodnúť. Aj dnes stojíme na
jednej z nich. Cítime, že musíme ísť ďalej a bez peňazí to nepôjde. Ani prostredníctvom grantov už nemôžeme počítať s tým, že nám pomôžu realizovať naše živeniarske
sny tak, ako by sme chceli. Niektoré sny sme prestali snívať a radšej bdieme. Rozhodli
sme sa, že zapojíme všetky svoje sily, všetky mozgové závity roztočíme naplno a nájdeme cestu, na ktorú vykročiť. Veríme, že sa pozeráme dobrým smerom, kde sú deti,
seniori, aj ostatná široká verejnosť. Pridávajú sa k nám mladé ženy. Členská základňa
sa zo 68 zo začiatku roka 2011 dostala v októbri 2015 na číslo 122. A to zaväzuje.
Máme pripravené nové formy práce (podnikateľské aktivity) a veríme, že sa budú páčiť aj novým členkám, ktoré sa zapoja, aby mohli pomáhať iným. Verím, že nás nové
aktivity budú napĺňať tak, ako sa naše mysle napĺňali radosťou pri ich formulovaní.
Tak nám držte palce. Ideme ďalej, aj keď trochu inak.
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POĎAKOVANIE

Slovenskému národnému archívu v Bratislave, menovite riaditeľovi PhDr. Radoslavovi Ragačovi, PhD. a pracovníčkam v bádateľni Mgr. Božene Slezákovej a Mgr. Márii Zsigmondovej za mimoriadne ústretový prístup pri
našej bádateľskej činnosti a spracovávaní dokumentov.
Za pomoc pri bádaní v archíve patrí tiež poďakovanie členke Miestneho odboru Živeny v Bratislave Božke
Václavovej, Zorke Breierovej za poskytnutie archívu fotografií z obdobia úplných začiatkov Živeny (Národopisná
skupina Živeny, Anna Jesenská) a z obdobia 1993 – 2010.
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Text: Alena Bučeková a Zora Breierová (história Miestneho odboru Živena Bratislava 1990 – 2010)
Zostavovateľ: Alena Bučeková
Foto: archív Živeny, Slovenský národný archív v Bratislave a súkromné archívy členiek Živeny
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Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto knihy sa nesmie reprodukovať ani šíriť v nijakej forme bez
uvedenia zdroja: „Žena má ducha rozvoja schopného“ – vydal Miestny odbor Živena Bratislava 2015.
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