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Svätopluk Štúr – filozof, historik, vysokoškolský pedagóg 

* 24. I. 1901, Hodslavice 

† 12. II. 1981, Bratislava 

Profesor filozofie Svätopluk Štúr patril k popredným predstaviteľom filozofie života a 

moderného racionalizmu. Venoval sa aj dejinám filozofie, hudbe, výtvarnému umeniu a 

kritickému mysleniu najmä u mladej generácii. Titul doktor filozofie získal v roku 1936 

obhajobou práce K logickým problémom súčasnej filozofie. O dva roky neskoršie sa 

úspešne habilitoval za docenta filozofie prácou Problém transcendentna v súčasnej 

filozofii. Pre svoje názory bol počas trvania vojnovej Slovenskej republiky donútený 

opustiť miesto pedagóga na univerzite a živil sa ako úradník v Slovenskej banke. V roku 

1948 bol menovaný riadnym profesorom filozofie. Vydal ďalšie vedecké monografie – 

Rozprava o živote a Zmysel slovenského obrodenia. Zároveň koncipoval prácu Marxisticko-

leninská vôľa k moci. Toto dielo však mohlo vyjsť až v roku 1991. Počas nástupu a žiaľ 

krátkeho trvania Pražskej jari mu vyšla práca Nemecká vôľa k moci. Po nástupe 

normalizácie sa profesor Svätopluk Štúr opäť stal pre nový vládnuci systém nepohodlný a 

musel odísť z univerzity. V roku 1991 mu bol udelený prezidentom ČSFR Václavom 

Havlom Rad T. G. Masaryka in memoriam I. triedy. 

Svätopluk Štúr – a philosopher, historian and university lecturer 

* 24. I. 1901, Hodslavice 

† 12. II. 1981, Bratislava 

Professor of Philosophy Svätopluk Štúr was one of the leading representatives of the 

lebensphilosophie and modern rationalism. He focused on the history of Philosophy, he 

also paid his attention to music, visual arts and to critical thinking, mostly among the young 

generation. In 1936, he earned a Doctor of Philosophy degree by defending his work „K 

logickým problémom súčasnej filozofie”. Two years later he successfully habilitated as an 

Associate Professor in Philosophy with his work „Problém transcendentna v súčasnej 

filozofii”. During World War II he was forced to leave the university because of his opinions 

and to make a living as a clerk at the Slovak Bank. In 1948, he was appointed a Professor 

of Philosophy. He published scientific monographs „Rozprava o živote” and „Zmysel 

slovenského obrodenia”. At the same time he worked on „Marxisticko-leninská vôľa k 

moci” though it could not be published until 1991. During the Prague Spring, unfortunately 

so short, his work „Nemecká vôľa k moci” was released. After the beginning of the 

„normalization” period in April 1969, Professor Svätopluk Štúr´s opinions were not 

acceptable by the new government and he was, yet again forced to leave the university. In 

1992 he was awarded, in memoriam, the Order of Tomáš Garrigue Masaryk, class I, by 

President of the Czech and Slovak Federative Republic Václav Havel. 
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ÚVOD K INVENTÁRU 

Svätopluk Štúr sa narodil 24.I.1901 v Hodslaviciach, okres Nový Jičín v Čechách. Otec 

Antonín (Anton) Štúr1 bol evanjelickým farárom, matka Rozina, rodená Rýdlová ženou 

v domácnosti. Otec pochádzal z vlasteneckej a buditeľskej rodiny Štúrovcov; jeho otec Samuel 

Štúr bol mladší brat národovca Ľudovíta Štúra. Svätopluk Štúr mal štyroch súrodencov, bratov 

Ľudovíta a Svetozára a sestry Oľgu a Elenu.2 

V rokoch 1907 – 1912 navštevoval základnú školu v Hodslaviciach. V rokoch 1912 – 1917 

nemeckú štátnu reálku v Novom Jičíne. V roku 1919 maturoval s vyznamenaním na českej 

zemskej štátnej reálke v Hodoníne. 

Po maturite začal študovať na Vysokej škole technickej v Prahe, odbor pozemné staviteľstvo. 

Zo štúdií však ešte v zimnom semestri odišiel. V tom istom období, teda v rokoch 1919 – 1920 

študoval aj na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 1920 – 1921 

absolvoval jednoročný Abiturienský kurz pre absolventov stredných škôl pri Československej 

obchodnej akadémii v Bratislave. Zároveň pracoval ako úradník na Ministerstve s plnou mocou 

pre správu Slovensku. V rokoch 1921 – 1937 pôsobil v Slovenskej banke v Bratislave. 

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal študovať ako mimoriadny 

študent v roku 1932. Riadnym študentom sa stal v roku 1934. Hlavným študijným odborom 

bola filozofia, vedľajším dejiny umenia. Navštevoval aj prednášky z literatúry, estetiky, dejín 

umenia a dejín hudby. Prednášajúcimi boli napr. profesori Josef Tvrdý, Josef Král, František 

Žákavec, alebo docent Jan Mukařovský a iní. Svoje vedomosti si doplnil študijnými pobytmi 

v Drážďanoch, Berlíne a Hamburgu. Už v tomto období mal pomerne značnú publikačnú 

činnosť; publikoval v Prúdoch, Slovenskom denníku, Lidových novinách a inde. Patril 

k propagátorom hnutia Sokol, ktoré zdôrazňovalo jednotu fyzickej sily a sily ducha. Často 

prednášal v telovýchovných jednotách v Prahe, alebo Bratislave. V roku 1936 získal po 

úspešnej obhajobe práce K logickým problémom súčasnej filozofie titul PhDr. Zároveň sa stal 

vedeckým tajomníkom Učenej spoločnosti Šafárikovej v Bratislave, v ktorej pôsobil až do jej 

faktického zániku v roku 1940. V roku 1938 sa Svätopluk Štúr habilitoval na docenta pre odbor 

filozofia na Slovenskej univerzite v Bratislave prácou Problém transcendentna v súčasnej 

filozofii. Po nástupe ľudáckeho režimu opustil univerzitnú pôdu a v rokoch 1941 – 1942 bol 

opäť na bývalom úradníckom mieste v Slovenskej banke. Z ideologických dôvodov mu bolo 

odopreté potvrdenie získanej docentúry. Spravodlivosti sa dočkal až po ukončení II. svetovej 

vojny v roku 1945, kedy mu Povereníctvo SNR pre školstvo a osvetu titul docenta filozofie 

svojim výnosom č. 110.271/A/V-1945 z 30.V.1945 potvrdilo.3 

                                                 
1 Literatúra, ale aj archívne pramene uvádzajú tvary Anton, aj Antonín; pokiaľ bol otec na Slovensku, tak používal 

tvar Anton, inak Antonín. 
2 Životopisné údaje, ako aj údaje o diele sme čerpali: Slovenský biografický slovník, V. zväzok; heslo Štúr, 

Svätopluk; Martin, Neografia Martin, 1988, s. 536, ISBN 80-7090-216-7; Ústredný archív SAV (ďalej ÚA SAV), 

f. Štúr, Svätopluk - osobný fond, sign. III.A., i. č. 166; sign. III.B., i. č. 167; sign. III.C., i. č. 168; sign. III.D., i. č. 

169; sign. III.E., i. č. 170; sign. III.F., i. č. 171-173; arch. kr. 13; sign. VI., i. č. 226, 227; sign. VI., i. č. 231-234; 

arch. kr. 15; Filozofia č. 9, rok 2001, ISSN 25 85-7061. 
3 ÚA SAV, f. Štúr, Svätopluk - osobný fond, sign. III.F., i. č. 172, Odpis výnosu Povereníctva SNR pre školstvo 

a osvetu o potvrdení uznesenia profesorského zboru UK v Bratislave o udelení venia docendi, arch. kr. 13. 
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Napriek nepriazni doby bol Svätopluk Štúr mimoriadne aktívny. Písal recenzie na divadelné 

predstavenia, koncerty alebo výstavy výtvarných umelcov, články, štúdie. Prednášal v Živene, 

prípadne Kuzmányho spolku evanjelickej mládeže. 

V roku 1948 bol prezidentom republiky menovaný do funkcie riadneho profesora filozofie na 

Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (neskôr opäť Univerzita Komenského) 

s účinnosťou od 1.VII.1946.4 Viedol Filozofický seminár kde pútavo prednášal dejiny filozofie 

a filozofického myslenia a ich vplyvu na jednotlivca a spoločnosť. Poslucháči filozofie 

spoznávali nielen dielo T. G. Masaryka, ale aj H. Bergsona, B. Croceho, I. Kanta, B. Russella 

a iných mysliteľov. V komplexnom pohľade im Svätopluk Štúr približoval problematiku napr. 

nemeckej filozofie, fašizmu, nacizmu, mravnosti v živote, politike, tradícií a pod. Zaoberal sa 

vzťahmi Čechov a Slovákov a to nielen v minulosti, ale aj s výhľadom do spoločnej budúcnosti; 

nadväzoval na národnú obrodeneckú tradíciu slovenských dejín. Práve v tomto čase vydal 

ďalšie svoje kľúčové vedecké monografie – Rozprava o živote (1946) a Zmysel slovenského 

obrodenia (1948). Zároveň koncipuje aj ďalšie nosné dielo Marxisticko-leninská vôľa k moci, 

ktoré však mohlo uzrieť svetlo sveta až v roku 1991. Plodné pedagogické a vedecké pôsobenie 

Svätopluka Štúra trvalo však krátko. Rozhodnutím Akademického senátu Slovenskej univerzity 

č. 93/1949-50 z 28.IV.1950 mu bola s okamžitou platnosťou zastavená pedagogická a 

akákoľvek iná činnosť na Slovenskej univerzite.5 Niet akýchkoľvek pochýb, že hlavným 

dôvodom odstavenia profesora Štúra najmä od pedagogickej a verejnej činnosti bol nástup 

„ľudovej“ moci, nového totalitného systému v ČSR. Človek, ktorý bol nepohodlný politickému 

systému vojnovej Slovenskej republiky začal byť opäť nepohodlný novej „ľudovej 

demokracii“. 

Pôsobiskom Svätopluka Štúra sa v rokoch 1950 – 1961 stala Univerzitná knižnica v Bratislave. 

Opäť písal odborné články, štúdie, recenzie koncertov, výstav, divadelných predstavení a 

neúnavne študoval, vzdelával sa. Neskôr mu bolo umožnené vystúpiť v televízii a rozhlasovom 

vysielaní. Počas krátkeho času politického uvoľnenia mu v roku 1967 vyšla monografia 

Nemecká vôľa k moci.6 V septembri 1968 sa zúčastnil medzinárodného filozofického kongresu 

vo Viedni. 

Koncom roku 1968 bol na základe rozhodnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave rehabilitovaný a ako dôchodcovi mu bolo umožnené opäť, síce len 

na krátky čas, sa zapojiť do pedagogického procesu.7 Pracovný pomer na univerzite trval do 

30.IX.1970.8 

Od roku 1930 žil v harmonickom manželstve s doktorkou medicíny Boženou Štúrovou-

Kuklovou. Mali tri deti, dcéry Božicu a Alenu a syna Ivana. Doktorka Božena Štúrová-Kuklová 

patrila k priekopníčkam boja proti infekčnej tuberkulóze na Slovensku. Bola prvou ženou, ktorá 

                                                 
4 ÚA SAV, f. Štúr, Svätopluk - osobný fond, sign. III.F., i. č. 173, Oznámenie povereníka školstva a osvety L. 

Novomeského o rozhodnutí prezidenta republiky menovať S. Štúra za riadneho profesora filozofie, arch. kr. 13. 
5 ÚA SAV, f. Štúr, Svätopluk - osobný fond, sign. III.C., i. č. 168, Pracovné doklady; oznámenie dekana 

Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity A. Mráza o zastavení pedagogickej činnosti a odovzdaní pracovne, arch. 

kr. 13. 
6 Rukopis monografie vznikal ešte koncom 30. rokov. Počas vojnových udalostí sa jedna časť stratila a musela byť 

v neskoršej dobe autorom rekonštruovaná a opätovne napísaná. 
7 ÚA SAV, f. Štúr, Svätopluk - osobný fond, sign. III.C., i. č. 168, Pracovné doklady; opätovné začatie 

pedagogickej činnosti na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a januári 1969, arch. kr. 13. 
8 ÚA SAV, f. Štúr, Svätopluk - osobný fond, sign. III.C., i. č. 168, Pracovné doklady; oznámenie Dekanstva 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave o ukončení pracovného pomeru pôvodne k 1.III.1970, 

predĺžené k 30.IX.1970, arch. kr. 13. 
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sa v roku 1928 habilitovala a získala v odbore patológia a liečba chorôb vnútorných titul docent 

na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1934 bola opäť ako prvá 

žena v republike menovaná mimoriadnou profesorkou špeciálnej patológie a liečby chorôb 

vnútorných.9 Dcéra Božica Vilikovská pracovala ako redaktorka a prekladateľka z anglického 

jazyka, dcéra Alena Štruplová bola lekárka a syn Ivan bol vysokoškolský profesor, detský 

psychológ. Profesor Svätopluk štúr zomrel 12.II.1981 v Bratislave. 

V roku 1991 bol profesorovi Svätoplukovi Štúrovi udelený prezidentom ČSFR Václavom 

Havlom Rad T. G. Masaryka in memoriam I. triedy.10 

Archívne dokumenty, ktorých pôvodcom bol Svätopluk Štúr sa dostali do Ústredného archívu 

SAV v lete roku 2018. Pôvodne bola prevzatá pozostalosť po synovi Ivanovi Štúrovi (spis 

o prevzatí č. CSČ ÚA-56/2018 z 16. júla 2018), z ktorej sa následne vyčlenili dokumenty, 

ktorých pôvodcom bol syn Ivan Štúr, otec Svätopluk Štúr a matka Božena Štúrová-Kuklová. 

Dokumentov neostalo veľa; cca 3 banánové krabice dokumentov. Prevzaté dokumenty boli 

neusporiadané, bez akýchkoľvek pomocných zoznamov. 

Pri tvorbe štruktúry usporiadania sme vychádzali zo zaužívanej štruktúry usporiadania 

archívnych dokumentov tvoriacich osobné fondy osobností uložených v Ústrednom archíve 

SAV. Štruktúra usporiadania zodpovedá vecnému hľadisku. Tvorí ju osem fondových oddelení, 

(napr. I. Materiály z vedeckej činnosti, II. Materiály z funkcií a pod.). 

Prvé tri fondové odddelenia sú členené na fondové pododdelenia (napr. I.A. Vedecké práce, 

II.A. Pedagogické funkcie, III.C. Pracovné doklady a pod.). Zostávajúce fondové oddelenia nie 

sú ďalej členené. Štruktúra usporiadania archívneho fondu je nasledovná: 

 I. Materiály z vedeckej činnosti 
 I.A. Vedecké práce 

 I.B. Odborné posudky 

 I.C. Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce 

 I.D. Vedecká dokumentácia, poznámky, výpisky, fragmenty, pramene 

 II. Materiály z funkcií 
 II.A. Pedagogické funkcie 

 III. Biografické materiály 
 III.A. Osobné doklady 

 III.B. Školské doklady 

 III.C. Pracovné doklady 

 III.D. Životopisy 

 III.E. Súpisy prác 

 III.F. Vedecké hodnosti 

 III.G. Vyznamenania a ceny 

 IV. Korešpondencia 

 V. Fotografie 

 VI. O pôvodcovi fondu 

 VII. Práce iných autorov 

 VIII. Materiály rodiny 

                                                 
9 Bližšie o Božene Štúrovej-Kuklovej pozri úvod k inventáru Štúrová-Kuklová, Božena - osobný fond, autor J. 

Hučko, Ústredný archív SAV Bratislava 2019, s. 5-9. 
10 https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nositelů_Řádu_Tomáše_Garrigua_Masaryka 
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Jazykom dokumentov je slovenčina a čeština, niektoré dokumenty sú v nemčine, francúzštine 

a angličtine. 

Inventárnu jednotku tvorí jeden samostatný archívny dokument alebo súbor archívnych 

dokumentov príbuzného obsahu v zachovanom časovom období. Časový údaj uvedený 

v lomenej zátvorke je určený na základe obsahovej analýzy. Platí to aj v prípade, kedy sme si 

neboli istí menom. V okrúhlej zátvorke v regeste je uvedený zdrojový dokument, napr. časopis, 

alebo zborník, v ktorom bola štúdia, alebo článok uverejnený. V hranatej zátvorke za regestom 

je údaj či sa zachovalo napr. celé číslo prípadne išlo o rukopis, alebo separátny výtlačok. Ak 

išlo o text, ktorý nebol v slovenčine, alebo češtine údaj o jazyku dokumentu je uvedený tak isto. 

Pri korešpondencii je uvedený štát v oficiálne používanom tvare. Časový údaj v okrúhlej 

zátvorke na titulnej strane inventára vyjadruje presah rozpätia archívneho fondu. 

Prvé fondové oddelenie I. Materiály z vedeckej činnosti je členené do štyroch fondových 

pododdelení dokumentov: I.A. Vedecké práce, I.B. Odborné posudky, I.C. Vystúpenia, 

rozhovory, prednášky, príležitostné práce, I.D. Vedecká dokumentácia, poznámky, 

výpisky, fragmenty, pramene. V prvom fondovom pododdelení I.A. Vedecké práce sa 

nachádzajú zachované vedecké štúdie, články a monografie Svätopluka Štúra. Niektoré z jeho 

kľúčových vedeckých prác ako napr. Zmysel slovenského obrodenia, Zápasy a scestia 

moderného človeka, alebo Hovory s mládeží sú zachované v rukopisoch. Toto fondové 

pododelenie ohraničuje obdobie rokov 1930 – 1999. V nasledujúcom fondovom pododdelení 

I.B. Odborné posudky sú uložené odborné posudky, ktoré vypracoval Svätopluk Štúr ako 

pedagóg Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave na dizertačné práce napr. Jána 

Bodnára, Vojtecha Filkorna, alebo Michala Bartka. Sú z roku 1948, niektoré sú nedatované a 

posudok na prácu Štefan Polakoviča „O pojem filozofie“ je pravdepodobne z roku 1944. 

V treťom fondovom pododdelení dokumentov I.C. Vystúpenia, rozhovory, prednášky, 

príležitostné práce sú uložené texty prednášok, prejavov, ktoré sa uskutočnili napr. v Župnej 

osvetovej škole v Bratislave, Klube priateľov umenia pri Matici slovenskej v Leviciach, 

Biskupiciach, ale aj v Slovenskom rozhlase a inde. Tematický záber je široký. Išlo o napr. 

moderné trendy vo výtvarnom umení, hodnotenie úrovne hudobného života v Bratislave, 

o zdôraznenie duchovných hodnôt v československom hnutí Sokol, význame kultúrneho 

spolubytia a spolužitia Čechov a Slovákov, slovanskej vzájomnosti a pod. Články, ktoré sú 

najmä z obdobia tesne po skončení II. svetovej vojny sú venované novej nádeji na 

znovuvytvorenie demokratickej ČSR na princípoch duchovného, kultúrneho a sociálneho 

spolužitia našich národov. Mnohé boli publikované v novinách Demokratickej strany Čas. 

Svätopluk Štúr pútavou formou približoval osobnosti ako bol napr. Rembrandt van Rijn, 

Leonardo da Vinci, ale aj Jean Jacques Rousseau a iní velikáni umenia, kultúry a vzdelanosti. 

V tomto fondovom pododdelení sú uložené aj prednášky, ktoré sa zachovali z jeho 

pedagogickej činnosti na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Časový 

rozsah dokumentov tvoria roky 1927 – 1979. Do štvrtého fondového pododdelenia 

I.D. Vedecká dokumentácia, poznámky, výpisky, fragmenty, pramene sú zaradené napr. 

poznámky z oblasti dejín filozofie, futurológie, psychológie, dejín výtvarného umenia a pod. 

Zachované archívne dokumenty sú príkladom systematického a neustáleho bádania a štúdia 

Svätopluka Štúra. Značnú časť dokumentov tvoria poznámky a komentáre k zahraničnej 

odbornej literatúre, ku ktorej mal profesor Štúr v čase pôsobenia v Univerzitnej knižnici 

prístup. Časové ohraničenie fondového pododdelenia je tvorené rokmi 1906, 1910 – 1980. 

Druhé fondové oddelenie II. Materiály z funkcií tvorí jedno fondové pododdelenie 

II.A. Pedagogické funkcie, v ktorom sa nachádzajú napr. správy o činnosti Filozofického 

seminára Slovenskej univerzity v Bratislave, ktoré viedol Svätopluk Štúr a zasielal na 
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Povereníctvo SNR pre školstvo a osvetu. Taktiež sa tu nachádzajú programy zasadnutí 

profesorského zboru Filozofickej fakulty. Fondové pododdelenie je ohraničené rokmi 

1945 – 1949. 

Nasledujúce tretie fondové oddelenie III. Biografické materiály je členené do siedmych 

fondových pododdelení archívnych dokumentov III.A. Osobné doklady, III.B. Školské 

doklady, III.C. Pracovné doklady, III.D. Životopisy, III.E. Súpisy prác, III.F. Vedecké 

hodnosti a III.G. Vyznamenania a ceny. Archívne dokumenty uceleným spôsobom približujú 

biografické údaje o Svätoplukovi Štúrovi. Nachádzajú sa tu napr. odpisy krstného listu, školské 

vysvedčenia, maturitné vysvedčenie, vysokoškolské indexy a pod. Ďalej sú tu uložené 

zachované životopisy, súpisy vedeckých prác, článkov, úvah a príspevkov, doklady 

preukazujúce dosiahnuté vedecké hodnosti a iné. Dokumenty ohraničuje obdobie rokov 

1908 – 1971. 

Štvrté fondové oddelenie IV. Korešpondencia tvoria listy súkromných osôb a inštitúcií. Listy 

sú usporiadané abecedne, bez rozdelenia na listy prijaté a odoslané. Nachádza sa tu 

korešpondencia napr. s filozofom Josefom Králom, advokátom a politikom Ivanom Dérerom, 

filológom a prekladateľom Jaroslavom Ludvíkovským, alebo skladateľom a dirigentom 

Jaroslavom Křičkom. Toto fondové oddelenie ohraničujú roky 1899 – 1981. 

Do nasledujúceho fondového oddelenia V. Fotografie sme zaradili albumy čiernobielych 

fotografií európskych miest Berlín a Mníchov. Albumy sú z roku 1922. Ďalej je tu uložených 

osem kusov čiernobielych portrétnych fotografií Svätopluka Štúra, ktoré nie sú datované. 

V šiestom fondovom oddelení VI. O pôvodcovi fondu sa nachádzajú dokumenty, ktoré svojim 

obsahom dopĺňajú komplexný pohľad na osobnosť Svätopluka Štúra. Zaradili sme sem napr. 

rukopisy jeho básní venované najmä deťom, prírode, ale aj reflektujúce dianie života, výňatky 

jeho prác a bibliografie, ale aj články a spomienky jeho žiakov (Michal Bartko, Elena 

Várossová, Marta Zágoršeková). Toto fondové oddelenie je ohraničené rozpätím rokov 

1938 – 2002. 

V nasledujúcom fondovom oddelení VII. Práce iných autorov sa nachádzajú napr. vystúpenia 

spisovateľov a publicistov (Dominik Tatarka, Pavel Kohout, Ludvík Vaculík) na IV. zjazde 

československých spisovateľov 27.-29.VI.1967 v Prahe. Cenným je samizdat – spomienky 

vtedajších disidentov (napr. Václav Havel, František Kriegel ) na prvú obeť štátneho násilia po 

vzniku Charty 77 filozofa, vedca a pedagóga Jana Patočku. Časový rozsah archívnych 

dokumentov spadá do obdobia rokov 1939 – 1977. 

V poslednom fondovom oddelení VIII. Materiály rodiny sú uložené obsahom pútavé 

dokumenty približujúce osudy príbuzných Svätopluka Štúra. Je tu zaradený napr. rozkaz 

rakúskeho cisára a uhorského kráľa Ferdinanda I. k zatknutiu Ľudovíta Štúra, Michal Miloslava 

Hodžu a Jozefa Miroslava Hurbana z roku 1848, vokátorský spis otca Antonína (Antona) Štúra 

pre pôsobenie v obci Lubina, opisy rodných listov starých rodičov, rodičov, sestry Oľgy a iné. 

Ďalej sú tu napr. vysvedčenia sestry Eleny zo škôl v Hodslaviciach, Hodoníne, Novom Jičíne a 

Brne, oznámenia o úmrtí brata Ľudovíta a sestry Oľgy ako aj korešpondencia patriaca rodičom. 

Archívne dokumenty tvoriace toto fondové oddelenie spadajú do rokov 1848, 1882, 

1900 – 1960. 

Rozsah osobného fondu Svätopluka Štúra je stredne veľký, skôr menší. Tvorí ho pätnásť 

archívnych krabíc s 264 inventárnymi jednotkami. Časový rozsah spadá do obdobia rokov 
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(1848) 1901 – 1981 (2002). Čísla vľavo pri regeste označujú inventárne jednotky a čísla vpravo 

archívne krabice. Pri spracúvaní sme vyradili len duplikáty tlačovín, prázdne papiere, obaly a 

nečitateľné poznámky. 

Archívne dokumenty tvoriace osobný fond v komplexnom obraze približujú nielen životné 

osudy ale aj bohatú profesijnú činnosť filozofa, pedagóga, kultúrneho pracovníka Svätopluka 

Štúra. Mnohé archívne dokumenty budú sprístupnené verejnosti po prvý krát. Sú prínosom 

nielen pre bádateľov zaoberajúcimi sa dejinami filozofie a filozofického myslenia na 

Slovensku, ale budú inšpiratívne aj pre historikov dejín výtvarného umenia, divadelnej kritiky, 

psychológie, prípadne bádateľov mapujúcich vývoj pomerov na Slovensku napr. v období po 

druhej svetovej vojne. 

Archívny fond spracoval zamestnanec Ústredného archívu SAV Mgr. Ján Hučko v roku 2019 

a sprístupnil bádateľskej verejnosti pod názvom Štúr, Svätopluk – osobný fond, evidenčné číslo 

SK_1213_39018. 
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INVENTÁR 

I. Materiály z vedeckej činnosti 

I.A. Vedecké práce 

1 I.A. 1930 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Skladateľ J. B. Foerster sedemdesiatročný (Prúdy, 1930, roč. XIV, 

č. 1). [ xerokópia článku ] 

  

2 I.A. 1930 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Národnosť ako problém (K debate) (Prúdy, 1930, roč. XIV, č. 5). 
[ xerokópia článku ] 

  

3 I.A. 1930 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Pozdrav zo Slovenska k šesťdesiatinám Vítězslava Nováka (Prúdy, 

1930, roč. XIV, č. 10). [ xerokópia článku ] 

  

4 I.A. 1930 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Hudba v Bratislave (Prúdy, 1930, roč. XIV, č. 10). [ xerokópia 
článku ] 

  

5 I.A. 1931 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Zápas o tóny (Prúdy, 1931, roč. XV, č. 4). [ xerokópia článku ]   

6 I.A. 1931 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Zápas o tvar (Výstava moderného franc. výtvarného umenia 

v Prahe) (Prúdy, 1931, roč. XV, č. 7). [ xerokópia článku ] 

  

7 I.A. 1931 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Zápas o tvar (Francúzska výstava v Prahe) II. (Prúdy, 1931, 

roč. XV, č. 8-9). [ xerokópia článku ] 

  

8 I.A. 1932 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Amerika vo svetle európskom (G. Duhamel hovorí o Amerike) 

(Prúdy, 1932, roč. XVI, č. 1). [ xerokópia článku ] 

  

  



i. č. signatúra časový rozsah krabica 
  názov inventárnej jednotky   

  popis inventárnej jednotky   

 

- 13 - 

 

9 I.A. 1932 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Teleologia ako forma vedeckého poznania? (Poznámky ku knihe Dr. 

K. Engliša) I. (Prúdy, 1932, roč. XVI, č. 3). [ xerokópia článku ] 

  

10 I.A. 1932 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Teleologia ako forma vedeckého poznania? (Poznámky ku knihe Dr. 

K. Engliša) II. (Prúdy, 1932, roč. XVI, č. 4). [ xerokópia článku ] 

  

11 I.A. 1932 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Tyršov odkaz I. (Prúdy, 1932, roč. XVI, č. 7). [ xerokópia 
článku ] 

  

12 I.A. 1932 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Tyršov odkaz II. (Prúdy, 1932, roč. XVI, č. 8). [ xerokópia 
článku ] 

  

13 I.A. 1933 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Zrada života (Prúdy, 1933, roč. XVII, č. 7). [ xerokópia 

článku ] 

  

14 I.A. 1933 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Umenie v Bratislave (Prúdy, 1933, roč. XVII, č. 7). [ xerokópia 
článku ] 

  

15 I.A. 1936 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: K logickým problémom súčasnej filozofie (Knižnica Prúdov, Novina 

Bratislava, 1936, zväzok č. 9). [ celý výtlačok ] 

  

16 I.A. 1937 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: T. G. Masaryk odchádza (Prúdy, 1937, roč. XXI, č. 7). 
[ rukopis ] 

  

17 I.A. 1937 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Pohledy do dílny umělecké (Lidové noviny, 1937). [ rukopis ]   

18 I.A. /1937/ 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Žákavcův seminář. [ rukopis ]   
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19 I.A. 1938 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Problém transcendentna v súčasnej filozofii (Spisy Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského, Universum Bratislava, 1938, č. XXVII). 
[ celý výtlačok ] 

  

20 I.A. 1940 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Ty se již nevrátíš... In Memoriam Antonína Drašara (Grafika, 

Tlačiarenské podniky v Plzni, 1940). [ celý výtlačok ] 

  

21 I.A. /1941/ 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Henri Bergson (1859 – 1941). [ rukopis ]   

22 I.A. 1944 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Smysel slovenského obrodenia. [ rukopis ]   

23 I.A. 1946 1 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Obrodenská koncepcia Ľudovíta Štúra (Philosophica Slovaca, 

1946). [ celý výtlačok ] 

  

24 I.A. 1946 2 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Rozprava o živote (Spisy Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity, 

Litografia K. Jaroň a spol. Bratislava, 1946, č. XXXIII). [ rukopis + celý 
výtlačok ] 

  

25 I.A. 1949–1950 3 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Marxisticko-leninská „vôľa k moci“. [ rukopis ]   

26 I.A. s.d. 3 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Nemecká „vôľa k moci“. [ rukopis ]   

27 I.A. 1967 3 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Nemecká vôľa k moci (Obzor, vydavateľstvo kníh a časopisov, n. p. 

Bratislava, 1967). [ celý výtlačok ] 

  

28 I.A. 1966 3 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Ľudský vývin a dnešná mládež (Kultúrny Život, 1966, roč. XXI, 

č. 19) [ rukopis + celé číslo ] 
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29 I.A. 1968 3 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Problematika dnešného človeka a úlohy našej doby (Filozofia, 1968, 

roč. XXIII, č. 1). [ separátny výtlačok + celé číslo ] 

  

30 I.A. 1969 3 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Československá filozofia dejín (Filozofia, 1969, roč. XXIV, č. 1). 
[ rukopis + separátny výtlačok + celé číslo ] 

  

31 I.A. 1969 3 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Protipóly umenia dvadsiateho storočia (Filozofia, 1969, roč. XXIV, 

č. 3). [ separátny výtlačok + celé číslo ] 

  

32 I.A. 1969–1970 3 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Človek a kultúra (Životné prostredie, Revue pre teóriu a tvorbu 

životného prostredia, 1970, roč. IV, č. 2). [ rukopis + celé číslo ] 

  

33 I.A. 1999 4 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Struggles, swings and wrong ways (Human Affairs, 1999, roč. 9, 

č. 2). [ separátny výtlačok + celé číslo ] 

  

34 I.A. s.d. 4 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Zápasy a scestia moderného človeka. [ rukopis ]   

35 I.A. s.d. 4 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Hovory s mládeží. [ rukopis ]   

36 I.A. s.d. 5 
  Vedecké práce   

  Štúr, S.: Replika na náb. problém. [ rukopis ]   

I.B. Odborné posudky 

37 I.B. /1944/ 5 
  Odborné posudky   

  Posudok práce Štefana Polakoviča O pojem filozofie.   

38 I.B. 1948 5 
  Odborné posudky   

  Posudok práce Ľudovíta Bakoša Štúrova filozofia dejín.   
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39 I.B. 1948 5 
  Odborné posudky   

  Posudok dizertačnej práce Vojtecha Filkorna Mnohohodnotové logiky.   

40 I.B. 1948 5 
  Odborné posudky   

  Posudok dizertačnej práce Štefana Kazimíra Vývin britského socializmu.   

41 I.B. 1948 5 
  Odborné posudky   

  Posudok dizertačnej práce Imricha Šarišského Slovenský vývin a hlasizmus.   

42 I.B. s.d. 5 
  Odborné posudky   

  Posudok dizertačnej práce Michala Bartka Existencializmus.   

43 I.B. s.d. 5 
  Odborné posudky   

  Posudok dizertačnej práce Jána Bodnára Anglo-americký moderný realizmus 

a Whiteheadova organistická filozofia. 

  

44 I.B. s.d. 5 
  Odborné posudky   

  Posudok dizertačnej práce Maximiliána /Durcua/ Vývin práva z úpadku 

mravnosti. 

  

45 I.B. s.d. 5 
  Odborné posudky   

  Posudok štátnej práce Alexandra Murína Nietzsche a nacizmus.   

46 I.B. s.d. 5 
  Odborné posudky   

  Posudok práce Jozefa Takáča Locke a anglický empirizmus.   

I.C. Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce 

47 I.C. 1927 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Dnešek a idea – prednáška v Župnej osvetovej škole v Bratislave, jeseň 

1927. 

  

48 I.C. /1927/ 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Estetický problém v Sokolstve – príspevok, neskôr publikovaný v Prúdoch, 

1927, roč. XI, č. 8. 
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49 I.C. 1928 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Perspektívy – prednáška v Župnej osvetovej škole v Bratislave, jar 1928.   

50 I.C. 1928 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Pri smrti Kukučínovej – príspevok venovaný pamiatke a dielu M. Kukučína, 

máj 1928. 

  

51 I.C. 1928 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Duch dejín – prednáška v Župnej osvetovej škole v Bratislave 29.XI.1928.   

52 I.C. 1929 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prednáška v Župnej osvetovej škole v Bratislave venovaná Sokolstvu a 

aktuálnym problémom doby 23.-24.XI.1929. 

  

53 I.C. /1930/ 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Hudba v Bratislavě – príspevok venovaný 10. výročiu založenia SND.   

54 I.C. 1932 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Príspevok venovaný analýze práce Zdeňka Smetáčka Kozák, Rádl, 

Hromádka – O náboženskej otázke v našej súčasnej filozofii. 

  

55 I.C. 1936 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Karel Nedbal v Bratislave – príspevok venovaný 25. výročiu pôsobenia 

K. Nedbala vo funkcii riaditeľa opery SND v Bratislave. 

  

56 I.C. 1937 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prednáška v Klube priateľov umenia pri Matici slovenskej v Leviciach 

13.II.1937 venovaná problematike súčasného umenia. 

  

57 I.C. 1937 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prednáška v Biskupiciach 10.VI.1937 venovaná národnostnej problematike.   

58 I.C. 1938 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Naše cesta – príspevok zdôrazňujúci pozitíva spoločnej existencie Slovákov 

a Čechov v 1. ČSR. 
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59 I.C. 1938 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Les tendances de style dans la musique tchécoslovaque – prednáška 

venovaná problematike moderných trendov v československej hudbe. 
[ francúzsky ] 

  

60 I.C. 1940 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  /Filozofia života/ – prednáška v Kuzmányho kruhu evanjelických 

akademikov v Bratislave 6.XII.1940. 

  

61 I.C. 1941 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prednáška v Umeleckej akadémii evanjelickej mládeže v Bratislave 

15.XII.1941 venovaná umeleckému odkazu Antonína Dvořáka. 

  

62 I.C. 1943 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prednáška v spolku Živena 21.II.1943 venovaná princípom a podstate 

výstavby kategórie umenia. 

  

63 I.C. 1944 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Janko Alexy – prednáška v spolku Živena 25.V.1944 venovaná 50. výročiu 

narodenia umelca. 

  

64 I.C. 1944 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Etický dualizmus európskej kultúry – prednáška v Kuzmányho kruhu 

evanjelických akademikov v Bratislave, apríl 1944. 

  

65 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Význam Francúzskej revolúcie – príspevok pre Slovenský rozhlas 

k 14.VII.1945. 

  

66 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Diskusný príspevok na zjazde umeleckých a vedeckých pracovníkov 

v Banskej Bystrici 27.-28.VIII.1945 pri príležitosti výročia SNP venovaný 

problematike súžitia Čechov a Slovákov. 

  

67 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Do nového života – článok venovaný povojnovému smerovaniu 

Československa (Čas, 1945, roč. II, č. 26). 
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68 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Očista duchovná – článok venovaný riešeniu otázok mravných 

v povojnovom období (Čas, 1945, roč. II, č. 59). 

  

69 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Jednota sveta – článok venovaný nutnosti spojenia demokratických síl pre 

mier (Čas, 1945. roč. II, č. 98). 

  

70 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Životná výstavba – článok venovaný základným atribútom budovania štátu 

v nových pomeroch (Čas, 1945, roč. II, č. 115). 

  

71 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Stále živý – článok venovaný pamiatke T. G. Masaryka (Čas, 1945, roč. II, 

č. 121). 

  

72 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Kolektivizmus – článok venovaný viere v intelekt a ľudského ducha (Čas, 

1945, roč. II, č. 132). 

  

73 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Modra – článok venovaný Ľ. Štúrovi a myšlienke Slovanstva (Čas, 1945, 

roč. II, č. 144). 

  

74 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Jednota ducha – článok venovaný sebareflexii vlastných dejín (Čas, 1945, 

roč. II, č. 156). 

  

75 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Demokracie – článok venovaný nutnosti presadzovania demokratických 

ideálov (Čas, 1945, roč. II, č. 167). 

  

76 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Svetovosť – článok venovaný nutnosti mravnej obrody povojnového sveta 

(Čas, 1945. roč. II, č. 185). 

  

77 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Mládeži na nové cesty – článok venovaný významu a prínosu mladej 

generácie pre spoločnosť (Slovo Mladých, 1945). 
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78 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Slovanské umenie s hľadiska európskeho – prednáška v Obchodnej komore 

pri príležitosti Dňa študentov 9.XI.1945. 

  

79 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Kríza európskeho ducha – prednáška vysokoškolákom.   

80 I.C. 1945 5 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prednášky vysokoškolákom o gréckej filozofii.   

81 I.C. 1946 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Naša úloha v povojnovej Európe – prednáška v Kuzmányho kruhu 

evanjelických akademikov v Bratislave 14.II.1946. 

  

82 I.C. 1946 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Kríza európskeho ducha – prednáška pre osvetových inšpektorov 

v Piešťanoch 4.III.1946. 

  

83 I.C. 1946 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Význam T. G. M. – prejav pred Sokolmi v Bratislavskej Redute 6.III.1946.   

84 I.C. 1946 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Devín – vystúpenie na Devíne 22.V.1946 venované československej 

historickej vzájomnosti. 

  

85 I.C. 1946 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Smysl československých moderních dějin – prednáška pre Československú 

spoločnosť a Filozofickú jednotu na Karlovej univerzite v Prahe 29.XI.1946. 

  

86 I.C. 1946 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Filozofický podklad umenia – príspevok pre Slovenský rozhlas 21.XII.1946.   

87 I.C. 1946–1947 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Úvodná prednáška vysokoškolákom pri otvorení školského semestra 

venovaná základným atribútom štúdia filozofie. 
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88 I.C. 1947 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  T. G. M. – slávnostný prejav v TJ Sokol v Bratislave venovaný 95. výročiu 

narodenia T. G. Masaryka. 

  

89 I.C. 1947 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Slovenská koncepce obrozenecká a dnešní – prednáška v Prahe venovaná 

národnej jednote Čechov a Slovákov 16.V.1947. 

  

90 I.C. 1947 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Dr. Eduard Beneš: Bojovník demokracie – prednáška pred Sokolmi 

28.V.1947. 

  

91 I.C. 1947 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Slávnostný príhovor pred vystúpením Moravského kvarteta venovaný 

významu spolužitia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte 28.X.1947. 

  

92 I.C. 1947 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Rodin a nasledovníci – príhovor k výstave „Od Rodina po dnešok“ 

7.XI.1947. 

  

93 I.C. 1947 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Děvín – článok venovaný duchovnému odkazu T. G. Masaryka (Svobodné 

Noviny, 1947). 

  

94 I.C. 1947 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Pohled a smích – článok venovaný prínosu T. G. Masaryka humanistickej 

filozofii života (Svobodné Noviny, 1947). 

  

95 I.C. 1947–1948 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Úvodná prednáška vysokoškolákom pri otvorení školského semestra 

venovaná pozitívnemu obrazu života. 

  

96 I.C. 1947–1948 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Filozofia praktickej tvorby – prednáška vysokoškolákom.   

97 I.C. 1948 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Česko slovenská filozofia dejín – prednáška na Masarykovej univerzite 

v Brne 26.V.1948. 
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98 I.C. 1948 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Dvaja bojovníci za ľudskosť. Tryzna za Dr. Eduarda Beneša – 

neuskutočnený prejav. 

  

99 I.C. 1948–1949 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Dvaja bojovníci za ľudskosť – úvodná prednáška vysokoškolákom pri 

otvorení školského semestra venovaná T. G. Masarykovi a E. Benešovi. 

  

100 I.C. 1948–1949 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Dejiny filozofie IV. Filozofia v poslednom storočí – prednáška 

vysokoškolákom. 

  

101 I.C. 1952 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Lionardo da Vinci – prednáška v Univerzitnej knižnici 11.IV.1952.   

102 I.C. 1953 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prednáška venovaná dielu J. J. Rousseaua.   

103 I.C. 1954 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Poznámky o lásce a manželství – práca venovaná svojim deťom v deň 

plnoletosti syna Ivana 27.VII.1954. 

  

104 I.C. 1956 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prejav pri príležitosti otvorenia Univerzitnej knižnice v Bratislave 14.-

15.IX.1956. 

  

105 I.C. 1958 6 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Víťazný Február 1948 – prejav venovaný 10. výročiu celospoločenských 

zmien v Československu. 

  

106 I.C. 1958 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prejav z 30.IV.1958 venovaný historickým koreňom prvomájových osláv.   

107 I.C. 1959 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Výstava drážďanskej galérie – prednáška v Univerzitnej knižnici 

v Bratislave venovaná dielu Rembrandta van Rijn z januára 1959. 
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108 I.C. 1961 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Rozlúčkový prejav pri odchode z Univerzitnej knižnice v Bratislave 

16.VI.1961. 

  

109 I.C. 1963 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prejav na promócii Vladimíra Košinára v novembri 1963.   

110 I.C. 1965 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Hudba, jej vnímanie, jej základné štýly – vystúpenie na seminári 

v Univerzitnej knižnici v Bratislave 15.III.1965. 

  

111 I.C. 1965 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Umenie 20. storočia. Kritické hodnotenie – vystúpenie na Hudobnom 

seminári v Univerzitnej knižnici v Bratislave 10.V.1965. 

  

112 I.C. 1965 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Príspevok pre Slovenský rozhlas z 19.V.1965 venovaný kategóriám 

ponímania modernej hudby. 

  

113 I.C. 1965 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Umenie 20. storočia. Kritické hodnotenie – príspevok pre Slovenský rozhlas 

z 3.VI.1965. 

  

114 I.C. 1966 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Kritické pripomienky k besede o ľudskom vývine z 13.VII.1966 adresované 

redakcii Kultúrneho života. 

  

115 I.C. 1966 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Vystúpenie v Slovenskom rozhlase 13.XII.1966 venované analýze knihy 

Rok medzi gorilami. 

  

116 I.C. 1966 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Redakciou Kultúrneho života odmietnutý článok Problematika dnešného 

človeka a úlohy našej doby. 

  

117 I.C. 1966 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Henrik Ibsen 1906 – 1966 – článok venovaný dielu nórskeho dramatika 

(Kultúrny život, 1966, roč. XXI, č. 30). 
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118 I.C. 1966 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Sexuálne vzťahy – rozhovor o problémoch mladej generácie (Kultúrny život, 

1966, roč. XXI, č. 31). 

  

119 I.C. 1967 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Úlohy našej doby. Problematika dnešného človeka – prednáška v Slovenskej 

filozofickej spoločnosti pri SAV 29.IX.1967. 

  

120 I.C. 1967 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné   

  Príspevok pre Československú televíziu z 5.XII.1967 venovaný významu 

chápania kategórie umenia. 

  

121 I.C. 1968 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Diskusný príspevok z novembra 1968 venovaný filozofii dejín.   

122 I.C. 1969 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Príspevok pre Československú televíziu z 1.II.1969 venovaný 50. výročiu 

existencie opery SND v Bratislave. 

  

123 I.C. 1969 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Moderné umenie 20. storočia z filozofického hľadiska – prednáška 

v Slovenskej filozofickej spoločnosti pri SAV 28.V.1969. 

  

124 I.C. 1969 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  O obrode v nás – rozhovor pre Mladú tvorbu (Mladá tvorba, 1969, roč. XIII, 

č. 6). 

  

125 I.C. /1969/ 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Filozofický zjazd – vystúpenie pravdepodobne na III. zjazde slovenských 

filozofov venované významu filozofického myslenia v súčasnosti. 

  

126 I.C. 1969–1970 7 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prednášky vysokoškolákom venované najmä filozofii dejín.   

127 I.C. 1970 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prečo máte rád divadlo? – príspevok pre Slovenský rozhlas z februára 1970 

venovaný 50. výročiu založenia SND v Bratislave. 
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128 I.C. 1970 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Vyjadrenie pre anketu časopisu Slovenská hudba z 31.III.1970 k dielu 

Ludwiga van Beethovena. 

  

129 I.C. 1974 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Pripomienky k programu Slovenskej filharmónie z 24.XII.1974 na sezónu 

1975/1976. 

  

130 I.C. 1979 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Vyjadrenie pre anketu Slovenskej filharmónie z marca 1979 o dôležitosti 

výchovnej úlohy hudby. 

  

131 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prednáška venovaná súladu duchovného a fyzického v Sokolstve.   

132 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Dnešek – príspevok venovaný hľadaniu harmonického ideálu v živote.   

133 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Duch dejín – prednáška venovaná odkazu M. Tyrša.   

134 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Naša ideológia – prednáška venovaná duchovnému svetu súčasnosti.   

135 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  L`exposition des Artistes Musicalistes – článok o výstave „Umelci 

muzikalisti“. 

  

136 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Richard Strauss a jeho opera Ariadna na Naxosu – príspevok venovaný 

svetoznámej opere. 

  

137 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Slovenské národné divadlo – poznámky a glosy – reakcia na článok Václava 

Mauleho o smerovaní SND v Bratislave. 

  

138 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Kořeny našeho umění – fragment článku.   
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139 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Príspevok venovaný problematike dejinného vývoja Čechov a Slovákov.   

140 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Nová Europa v Tatranské Lomnici – článok o stretnutí demokratických a 

pokrokových síl v Tatranskej Lomnici. 

  

141 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Príspevok venovaný kritickej sebareflexii vlastných dejín.   

142 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Ľudský vývin – prednáška pre vysokoškolákov.   

143 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Dnešný životný názor – prvá časť cyklu prednášok pre Slovenský rozhlas.   

144 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Neúplná prednáška venovaná komplexnosti pochopenia bytia.   

145 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Životná výstavba – príspevok venovaný nutnosti rozumnej existencie 

jednotlivca v štáte. 

  

146 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Naše dnešné myšlienkové úlohy – prednáška venovaná odkazu humanizmu.   

147 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prednáška venovaná ideovému zápasu kritického racionalizmu a mystického 

iracionalizmu v kultúrnom prostredí Európy. 

  

148 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Na předelu dějin – fragment príspevku venovaný analýze duchovna, ktoré 

vyústilo do vzniku II. svetovej vojny. 

  

149 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Fragment príspevku venovanému analýze príčin historických zlyhaní 

v Európe. 
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150 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Prednáška venovaná kultúrnemu súžitiu Čechov a Slovákov. [ nemecky ]   

151 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Vystúpenie pred zástupcami Povereníctva školstva, vied a umení venované 

pracovníkom slovenských knižníc. 

  

152 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Noetika. Prehľad fyzikálny – prednášky vysokoškolákom.   

153 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Systematický úvod do filozofie – časť prednášok vysokoškolákom.   

154 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Morálna filozofia v strede storočia – prednáška vysokoškolákom.   

155 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Ateizmus – prednáška vysokoškolákom.   

156 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Klerikalizmus – prednáška vysokoškolákom.   

157 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Bertrand Russell o náboženstve – prednáška vysokoškolákom.   

158 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Štruktúra našich funkcií a poznávacích možností – prednáška 

vysokoškolákom. 

  

159 I.C. s.d. 8 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Logika – prednášky vysokoškolákom.   

160 I.C. s.d. 9 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Estetické kapitoly – prednášky vysokoškolákom.   
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161 I.C. s.d. 9 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Renesancia a systémy XVII. storočia. Renesancia a reformácia – prednášky 

vysokoškolákom. 

  

162 I.C. s.d. 9 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Etika a jej dejiny IV. – prednášky vysokoškolákom.   

163 I.C. /1930–1970/ 10 
  Vystúpenia, rozhovory, prednášky, príležitostné práce   

  Výstrižky článkov z dobovej tlače venované umeniu, filozofii, 

spoločenským a kultúrnym otázkam, ktorých autorom bol S. Štúr. 

  

I.D. Vedecká dokumentácia, poznámky, výpisky, fragmenty, 

pramene 

164 I.D. 1906, 1910–1980 11–12 
  Vedecká dokumentácia, poznámky, výpisky, fragmenty, pramene   

  Die Glocke – nemecký ilustrovaný rodinný týždenník evanjelických 

veriacich; poznámky k futurológii; výpisky a poznámky zo zahraničnej 

odbornej literatúry z oblasti filozofie, kultúrnej antropológie, modernej 

drámy, sociológie, psychológie vývinu človeka, dejín, výtvarného umenia a 

hudby; novinový archív S. Štúra venovaný vojnovej Slovenskej republike a 

povojnovej situácii v Československu a vo svete. 

  

II. Materiály z funkcií 

II.A. Pedagogické funkcie 

165 II.A. 1945–1949 13 
  Pedagogické funkcie   

  Správy o činnosti Filozofického seminára Filozofickej fakulty Slovenskej 

univerzity v Bratislave vedeného S. Štúrom zasielané na Povereníctvo SNR 

pre školstvo a osvetu za školské roky 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 

1948/1949; programy zasadnutí profesorského zboru Filozofickej fakulty 

Slovenskej univerzity v Bratislave – 22.X.1947, 23.I.1948, 28.I.1948, 

3.III.1948, 11.VI.1948, 20.X.1948, 15.XII.1948, 8.IV.1949, 18.V.1949, 

24.V.1949, 15.VI.1949, 24.VI.1949, 1.VII.1949; témy klauzúrnych prác 

niektorých poslucháčov filozofie – december 1947, jún 1947, december 1948 

a jún 1949. 
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III. Biografické materiály 

III.A. Osobné doklady 

166 III.A. 1921, 1930, 1933–1956 13 
  Osobné doklady   

  Odpisy krstných listov; domovský list; osvedčenie o nemožnosti vykonávať 

vojenskú službu; odpis osvedčenia o štátnom občianstve; svedectvo 

o uzavretí sobáša s Boženou Kuklovou; sobášny list; svedectvo mravnosti; 

odpis svedectva o štátnom občianstve; preukaz člena Dočasného národného 

výboru; osvedčenie o národnej, štátnej a ľudovodemokratickej spoľahlivosti; 

osvedčenie o československom štátnom občianstve; policajné prihlášky. 

  

III.B. Školské doklady 

167 III.B. 1908–1922, 1932, 1934–1936 13 
  Školské doklady   

  Písanky z obecnej školy v Hodslaviciach; školské správy z obecnej školy 

v Hodslaviciach; vysvedčenia z reálnej a Českej vyššej zemskej reálnej školy 

v Novom Jičíne a Hodoníne; osvedčenie o absolvovaní Abiturienskeho 

kurzu Československej štátnej obchodnej akadémie v Bratislave; výkaz 

o majetkových pomeroch rodičov pre Vysokú školu technickú v Prahe; 

imatrikulačný list Českej vysokej školy technickej v Prahe; vysvedčenie 

o prospechu v zimnom semestri školskom roku 1919/1920; vysvedčenie 

o absolvovaní telovýchovných kurzov Prahe; zoznam prednášok poslucháča 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; doklad 

o absolvovaní vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

  

III.C. Pracovné doklady 

168 III.C. 1919, 1937, 1938, 1943, 1946–1970 13 
  Pracovné doklady   

  Legitimácia zamestnanca Ministerstva s plnou mocou pre Slovensko; 

menovací dekrét člena slovenského výboru Ústavu pre ľudovú pieseň 

v Prahe; menovacie dekréty k výuke na Československej štátnej 

pedagogickej akadémii v Bratislave; poverenia Dekanstva Filozofickej 

fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave ohľadom výuky filozofie, 

posudzovania dizertačných prác a skúšania na rigoróznych skúškach; 

stanovenie služobných požitkov riadneho vysokoškolského profesora; 

oznámenie dekana Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity Andreja Mráza 

o zastavení pedagogickej činnosti a odovzdaní pracovne; opätovné začatie 

pedagogickej činnosti na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave v januári 1969; oznámenie Dekanstva Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave o ukončení pracovného pomeru 

pôvodne k 1.III.1970, predĺžené k 30.IX.1970. 
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III.D. Životopisy 

169 III.D. 1946, 1971 13 
  Životopisy   

  Životopisy S. Štúra.   

III.E. Súpisy prác 

170 III.E. s.d. 13 
  Súpisy prác   

  Súpisy knižných prác, článkov, úvah, statí a príspevkov S. Štúra za roky 

1924–1970. 

  

III.F. Vedecké hodnosti 

171 III.F. 1936 13 
  Vedecké hodnosti   

  Kópia diplomu doktora filozofie udeleného Univerzitou Komenského 

v Bratislave. 

  

172 III.F. 1945, 1946 13 
  Vedecké hodnosti   

  Odpis výnosu Povereníctva SNR pre školstvo a osvetu o potvrdení uznesenia 

profesorského zboru Univerzity Komenského v Bratislave o udelení venia 

docendi pre odbor pre odbor filozofia z 24.XI.1938 a 14.VI.1939. 

  

173 III.F. 1948 13 
  Vedecké hodnosti   

  Oznámenie povereníka školstva a osvety L. Novomeského o rozhodnutí 

prezidenta republiky z 30.V.1948 menovať S. Štúra za riadneho profesora 

filozofie na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave 

s účinnosťou od 1.VII.1946. 

  

III.G. Vyznamenania a ceny 

174 III.G. 1970 13 
  Vyznamenania a ceny   

  Oznámenie riaditeľa SND v Bratislave I. Turzu o udelení pamätnej medaile 

pri príležitosti 50. výročia jubilea SND. 

  

IV. Korešpondencia 

175 IV. 1908 13 
  Korešpondencia   

  Adelka – Holíč (Slovenská republika). [ 1 fol. ]   
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176 IV. 1965 13 
  Korešpondencia   

  Benešová, Hana – Sezimovo Ústí (Česká republika). [ 2 fol. ]   

177 IV. 1968, 1969 13 
  Korešpondencia   

  Dérer, Ivan – Praha (Česká republika). [ 3 fol. ]   

178 IV. 1946 13 
  Korešpondencia   

  Elena, sestra – Praha (Česká republika). [ 1 fol. ]   

179 IV. 1947 13 
  Korešpondencia   

  Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne – Brno (Česká republika). 
[ 2 fol. ] 

  

180 IV. 1970 13 
  Korešpondencia   

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Bratislava 

(Slovenská republika). [ 1 fol. ] 

  

181 IV. 1935 13 
  Korešpondencia   

  Gašparíková, Anna – Lány (Česká republika). [ 2 fol. ]   

182 IV. 1978 13 
  Korešpondencia   

  Havlíček, Vlastimil – Praha (Česká republika). [ 2 fol. ]   

183 IV. 1938 13 
  Korešpondencia   

  Hendrich, Josef – Praha (Česká republika). [ 1 fol. ]   

184 IV. 1936 13 
  Korešpondencia   

  Jirák, K. B. – Praha (Česká republika). [ 1 fol. ]   

185 IV. 1943 13 
  Korešpondencia   

  Jonáš, Josef – Vinařice (Česká republika). [ 1 fol. ]   

186 IV. 1968 13 
  Korešpondencia   

  Koordinačný výbor kultúrnych fondov – Praha (Česká republika). 
[ 4 fol. ] 

  

  



i. č. signatúra časový rozsah krabica 
  názov inventárnej jednotky   

  popis inventárnej jednotky   

 

- 32 - 

 

187 IV. 1945 13 
  Korešpondencia   

  Kopal, J. – Praha (Česká republika). [ 2 fol. ]   

188 IV. 1932 13 
  Korešpondencia   

  Kraus, Jozef – Nové Mesto nad Váhom (Slovenská republika). [ 2 fol. ]   

189 IV. 1972 13 
  Korešpondencia   

  Král, Josef – Praha (Česká republika). [ 1 fol. ]   

190 IV. s.d. 13 
  Korešpondencia   

  Křička, Jaroslav – Praha (Česká republika). [ 4 fol. ]   

191 IV. 1946 14 
  Korešpondencia   

  Kvapil, Jaroslav – Praha (Česká republika). [ 1 fol. ]   

192 IV. 1981 14 
  Korešpondencia   

  Ludvíkovský, Jaroslav – Brno (Česká republika). [ 1 fol. ]   

193 IV. 1934 14 
  Korešpondencia   

  Masaryková, Alice – Praha (Česká republika). [ 1 fol. ]   

194 IV. 1945, 1947 , 1948 14 
  Korešpondencia   

  Ministerstvo školstva a osvety – Praha (Česká republika). [ 3 fol. ]   

195 IV. 1936 14 
  Korešpondencia   

  Nedbal, Karel – Bratislava (Slovenská republika). [ 2 fol. ]   

196 IV. 1969 14 
  Korešpondencia   

  Nelly – s.l. [ 1 fol. ]   

197 IV. 1966, 1970 14 
  Korešpondencia   

  Nováková, Jiřina – Brno (Česká republika). [ 2 fol. ]   

198 IV. 1947, 1952 14 
  Korešpondencia   

  Novotný, F. – Brno (Česká republika). [ 4 fol. ]   
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199 IV. 1930, 1940 14 
  Korešpondencia   

  Orel, Dobroslav – Praha (Česká republika). [ 3 fol. ]   

200 IV. 1946 14 
  Korešpondencia   

  Povereníctvo informácií – Bratislava (Slovenská republika). [ 5 fol. ]   

201 IV. 1950 14 
  Korešpondencia   

  Pražák, Albert – Praha (Česká republika). [ 3 fol. ]   

202 IV. 1950 14 
  Korešpondencia   

  Reis, Vladimír; Kintnerová, Jirka – Praha (Česká republika). [ 3 fol. ]   

203 IV. 1936 14 
  Korešpondencia   

  Rotnágl, Josef – Praha (Česká republika). [ 3 fol. ]   

204 IV. 1967 14 
  Korešpondencia   

  Slovenská filozofická spoločnosť pri SAV – Bratislava (Slovenská 

republika). [ 1 fol. ] 

  

205 IV. 1947 14 
  Korešpondencia   

  Slovenská národná rada – Bratislava (Slovenská republika). [ 2 fol. ]   

206 IV. 1921 14 
  Korešpondencia   

  Slovenská občianska beseda – Holíč (Slovenská republika). [ 1 fol. ]   

207 IV. 1971 14 
  Korešpondencia   

  Slovenský literárny fond – Bratislava (Slovenská republika). [ 2 fol. ]   

208 IV. 1971 14 
  Korešpondencia   

  Šalda, F. X. – Praha (Česká republika). [ 2 fol. ]   

209 IV. 1899, 1901, 1935 14 
  Korešpondencia   

  Štúr, Antonín – Hodslavice (Česká republika). [ 3 fol. ]   

210 IV. 1945, 1955, 1956, 1967 14 
  Korešpondencia   

  Štúr, Svätopluk – Bratislava (Slovenská republika). [ 13 fol. ]   
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211 IV. 1928 14 
  Korešpondencia   

  Telocvičná jednota Sokol Bratislava I. – Bratislava (Slovenská republika). 
[ 2 fol. ] 

  

212 IV. 1948 14 
  Korešpondencia   

  Tempo Kníhtlačiareň – Liptovský Mikuláš (Slovenská republika) 
[ 1 fol. ] 

  

213 IV. 1941 14 
  Korešpondencia   

  Tvorba – Mesačník pre literatúru a kultúrny život – Bratislava (Slovenská 

republika). [ 1 fol. ] 

  

214 IV. 1939 14 
  Korešpondencia   

  Tvrdý, Josef – Brno (Česká republika). [ 8 fol. ]   

215 IV. 1937 14 
  Korešpondencia   

  Učená spoločnosť Šafárikova – Bratislava (Slovenská republika). 
[ 2 fol. ] 

  

216 IV. 1949 14 
  Korešpondencia   

  Vysokoškolská rada Zväzu slovenskej mládeže – Bratislava (Slovenská 

republika). [ 1 fol. ] 

  

V. Fotografie 

217 V. 1922 14 
  Fotografie   

  Albumy čiernobielych fotografií miest Berlín a Mníchov. [ 2 kusy ]   

218 V. s.d. 14 
  Fotografie   

  Čiernobiele portrétne fotografie S. Štúra. [ 8 kusov ]   

VI. O pôvodcovi fondu 

219 VI. 1938, 1946, 1949, 1967, 1985 14 
  O pôvodcovi fondu   

  Výstrižky z dennej tlače kritík a recenzií prác S. Štúra.   

220 VI. 1945–1945, 1953 14 
  O pôvodcovi fondu   

  Duše a tanec – rukopisy básní S. Štúra. [ 2 kusy ]   
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221 VI. 1951 14 
  O pôvodcovi fondu   

  Príhovor brata Ľudovíta venovaný oslave 50. narodenín S. Štúra.   

222 VI. 1961 14 
  O pôvodcovi fondu   

  Fragmenty a bibliografia – výňatky z prác a bibliografie S. Štúra.   

223 VI. 1967 14 
  O pôvodcovi fondu   

  Zágoršeková, Marta: Kriticko-realistická filozofia Svätopluka Štúra 

(Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra filozofie, 

Bratislava 1967). [ exemplár diplomovej práce ] 

  

224 VI. 1970 14 
  O pôvodcovi fondu   

  Zágoršeková, Marta: Versuch einer strukturalischen Konzeption des 

Menschen bei Svätopluk Štúr (Zborník Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského Philosophica, 1970, roč. XI). [ celé číslo ] 

  

225 VI. 1981 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Oznámenie o úmrtí S. Štúra. [ 1 kus ]   

226 VI. 1981 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Oznámenie o úmrtí S. Štúra (Večerník, 1981, roč. XXVI, č. 32). [ celé 
číslo ] 

  

227 VI. 1992 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Sojková, Zdenka: Svätopluk Štúr ( Tvorba T, 1992, roč. II, č. 3). [ čistopis 
+ celé číslo ] 

  

228 VI. 1993 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Bartko, Michal: Svätopluk Štúr, alebo Analytik koreňov iracionality 

(Literárny týždenník, 1993, roč. VI, č. 22). [ celé číslo ] 

  

229 VI. 1995 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Nechajte sa pozvať... – spomienka syna Ivana na otca. [ rukopis ]   

230 VI. 2001 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Storočnica filozofa – krátka spomienka syna Ivana na otca. [ rukopis ]   
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231 VI. 2001 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Pozvánka na pracovný seminár Svätopluk Štúr (1901 – 1981) usporiadaný 

pri príležitosti 100. výročia narodenia a 20. výročia úmrtia Filozofickým 

ústavom SAV v Bratislave 17.V.2001. 

  

232 VI. 2002 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Várossová, Elena: V premenách času žil dôstojne a bez poškvrny (Mosty, 

2002, roč. XI, č. 2). [ celé číslo ] 

  

233 VI. 2002 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Čarnogurská, Marína: Post scriptum I. (Literárny týždenník, 2002, roč. XV, 

č. 5). [ celé číslo ] 

  

234 VI. 2002 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Čarnogurská, Marína: Post scriptum II. (Literárny týždenník, 2002, roč. XV, 

č. 6). [ celé číslo ] 

  

235 VI. 2002 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Várossová, Elena: Žil životom dôstojným a bez poškvrny (Verejná správa, 

2002, roč. LVII, č. 13). [ celé číslo ] 

  

236 VI. s.d. 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Korešpondenčný list s adresou S. Štúra. [ 1 kus ]   

VII. Práce iných autorov 

237 VII. 1939 15 
  Práce iných autorov   

  Matouš, L.: Bedřich Hrozný článok venovaný 70. narodeninám českého 

orientalistu. 

  

238 VII. 1947 15 
  Práce iných autorov   

  Potúček, Milanko: Boh je láska prednáška na biblickej hodine.   

239 VII. 1967 15 
  Práce iných autorov   

  Tatarka, Dominik: Nie som členom predsedníctva Zväzu slovenských 

spisovateľov článok pre Kultúrny život č. 34, 1967, 25.VIII.1967. 
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240 VII. 1967 15 
  Práce iných autorov   

  Solženicyn, Alexander: List IV. zjazdu sovietskych spisovateľov (namiesto 

prejavu). 

  

241 VII. 1967 15 
  Práce iných autorov   

  Príspevok Pavla Kohouta na IV. zjazde československých spisovateľov 27.-

29.VI.1967 v Prahe venovaný udalostiam v Európe a konfliktu na Blízkom 

východe. 

  

242 VII. 1967 15 
  Práce iných autorov   

  Výzva účastníkov IV. zjazdu československých spisovateľov 27.-

29.VI.1967 v Prahe požadujúca právo slobody slova a kritiky a skoncovania 

s osobnou perzekúciou. 

  

243 VII. 1967 15 
  Práce iných autorov   

  Príspevok Ludvíka Vaculíka na IV. zjazde československých spisovateľov 

27.-29.VI.1967 v Prahe kritizujúci mocenské pomery v krajine. 

  

244 VII. 1967 15 
  Práce iných autorov   

  Príspevok Karla Kosíka na IV. zjazde československých spisovateľov 27.-

29.VI.1967 v Prahe o nutnosti voľby medzi pravdou a ničotou. 

  

245 VII. 1977 15 
  Práce iných autorov   

  Jan Patočka – První skica k podobizně časť spomienok na filozofa Jana 

Patočku od príslušníkov disentu (František Kriegl, Václav Havel, Ludvík 

Vaculík a iní). 

  

246 VII. s.d. 15 
  Práce iných autorov   

  Král, Josef: Humanitizmus alebo humanizmus? príspevok venovaný týmto 

pojmom. 

  

247 VII. s.d. 15 
  Práce iných autorov   

  Macdonald, Margaret: Prof. Ryle o pojmu mysle rozbor publikácie prof. 

Ryleho. 
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VIII. Materiály rodiny 

248 VIII. 1848 15 
  Materiály rodiny   

  Rozkaz Ferdinanda I., rakúskeho cisára a uhorského kráľa k zatknutiu 

Hurbana, Hodžu a Štúra z 20.IX.1848. [ 1 kus ] 

  

249 VIII. 1882 15 
  Materiály rodiny   

  Vokátor pre Antona Štúra od evanjelického farára Gustáva Holubyho 

z Lubiny osvedčený evanjelickým seniorom Jánom Leškom. [ 1 kus ] 

  

250 VIII. 1900 15 
  Materiály rodiny   

  Prosbopis Antonína Štúra, Dušana Jurkoviča, Mateja Bencúra a iných 

drobných predstaviteľov slovenského národného života o udelenie milosti 

Matúšovi Dulovi, Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému, Blažejovi Bullovi a 

iným adresovaný Františkovi Jozefovi I., rakúskemu cisárovi a uhorskému 

kráľovi. [ 1 kus ] 

  

251 VIII. 1940 15 
  Materiály rodiny   

  Opis rodného a krstného listu Samuela Štúra, starého otca S. Štúra. 
[ 1 kus ] 

  

252 VIII. 1940 15 
  Materiály rodiny   

  Opis rodného a krstného listu Rozálie Karolíny Štúrovej, rod. Klonkayovej, 

starej matky S. Štúra. [ 1 kus ] 

  

253 VIII. 1940 15 
  Materiály rodiny   

  Opis úmrtného listu Rozálie Štúrovej, starej matky S. Štúra. [ 1 kus ]   

254 VIII. 1940 15 
  Materiály rodiny   

  Opisy rodného a krstného listu Antona Štúra, otca S. Štúra. [ 2 kusy ]   

255 VIII. 1940 15 
  Materiály rodiny   

  Opis krstného listu Roziny Štúrovej, rod. Rýdlovej, matky S. Štúra. 
[ 1 kus ] 

  

256 VIII. 1940 15 
  Materiály rodiny   

  Opisy svadobného listu Antonína Štúra a Roziny Rýdlovej, rodičov S. Štúra. 
[ 2 kusy ] 
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257 VIII. 1939 15 
  Materiály rodiny   

  Opis krstného listu Oľgy Štúrovej, sestry S. Štúra. [ 1 kus ]   

258 VIII. 1902–1917 15 
  Materiály rodiny   

  Školské správy a vysvedčenia Eleny Štúrovej, sestry S. Štúra zo škôl 

v Hodslaviciach, Hodoníne, Novom Jičíne a Brne. [ 8 kusov ] 

  

259 VIII. 1893, 1919, 1924 15 
  Materiály rodiny   

  Korešpondencia patriaca Antonínovi a Rozine Štúrovým, rodičom S. Štúra: 

Bencúr, Matej – Praha (Česká republika) [ 9 fol. ]; Kálal, Karel – Praha 

(Česká republika) [ 1 fol. ]; Obecný úrad v Hodslaviciach – Hodslavice 

(Česká republika) [ 1 fol. ]. Turková, Emilie – Hodslavice (Česká republika). 

[ 1 fol. ]. 

  

260 VIII. /1937/ 15 
  Materiály rodiny   

  Památce br. Antonína Štúra, bývalého českobratského ev. faráře 

v Hodslavicích – spomienka na zomrelého s básňou Josefa Tomana Odešel.... 
[ 2 kusy ] 

  

261 VIII. 1951 15 
  Materiály rodiny   

  Oznámenie o úmrtí Oľgy Štúrovej, sestry S. Štúra. [ 1 kus ]   

262 VIII. 1960 15 
  Materiály rodiny   

  Oznámenie o úmrtí Ľudovíta Štúra, brata S. Štúra. [ 1 kus ]   

263 VIII. 1924 15 
  Materiály rodiny   

  Potvrdenia policajných prihlášok miesta pobytu v Bratislave pre S. Štúra a 

jeho rodičov. [ 2 kusy ] 

  

264 VIII. s.d. 15 
  Materiály rodiny   

  Program Akadémie speváckeho združenia Sokola v Hodslaviciach.   

 

 


