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ÚVOD 

 

História rodu Prónai  

  Šľachtický rod Prónai patrí medzi najstaršie turčianske rody. Ich majetky sa 

nachádzali najmä v Slovenskom Pravne a v Blatnici. Najvyšší šľachtický titul, ktorý 

dosiahli bol titul barónov.
1
 Slúžili najvýznamnejšiemu rodu stolice – Révaiovcom.

2
 

Pôvodne boli katolíci. Neskôr sa hlásili medzi evanjelikov. Nevieme presne odkedy, ale 

začiatkom 18. storočia už určite evanjelikmi boli, pretože  Ladislav Prónai dal v roku 

1707 opravovať kamenný Kostol sv. Barbory v Jazernici, ktorý do roku 1709 patril 

evanjelikom.
3
 Okrem toho už Ladislavov otec Matej sa hlásil k evanjelickej viere,

4
 

ktorá sa v rodine dedila až po Štefana mladšieho.  

 

 Podľa Ivána Nagya bol najstarším dôležitým predkom istý Comes Rechk,
5
 ktorý 

žil v dobe kráľa Bela IV.
6
 Od kráľa dostal v roku 1279 darom alebo výmenou Slovenské 

Pravno (terra Prauna).
7
 Jeho synovia Pavol Chouda a Tomáš zvaný Serafil získali 

v roku 1293 od kráľa Ondreja III. na základe svojich zásluh a vernosti preukázanej 

kráľovi pri nástupe na trón novú donáciu. Pavol a Serafil sa zúčastnili bitiek o hrad 

Prodatin, kde ich brat Ján zomrel hrdinkou smrťou. Zároveň dostali majetky za pomoc 

kráľovi v bitkách s Rakúšanmi pri obliehaní mesta Viedeň.
8
 Išlo o majetky Rudno, 

Liešno, Medziház, Dubové, Borcovú a Blážovce. 
9
 

 Synovia Pavla – Beke a Andrej, Bekeho synovia Benedek a Jakub a Andrejovi 

synovia Benedek a Pavol II. a ďalej Serefilov syn Ján a toho syn Pavol II.  si v roku 

1343 rozdelili Slovenské Pravno, Lesnú, Rudnú a Medziház. Pavol II. a jeho synovia 

Andrej  a Mikuláš v tom istom roku stratili rodinné dokumenty a na základe toho 

nemohli preukázať svoj nárok na majetky. Ďalší nástupcovia Serafila ale dostali 

                                                           
1
 NAGY, Iván. Magyarorszák csládai, czimerekkel és nemzékrendi táblákkal zväzok P. Pest: Kiadja ráth 

múr, 1862, 914 s.  
2
 NOVÁK, J. Turčianske rody. (Súpis turčianskych rodov z 18. storočia) In : Kmetianum. 

Vlastivedny zbornik Turčianskeho muzea Andreja Kmeťa IV. Martin: Osveta, 1976. s. 75 – 109. 
3
 ŠIKURA, Ján. Miestopisné dejiny Turca. Bratislava: SAV, 1944, s. 9. 

4
 MV SR, Slovenský národný archív (ďalej SNA),  fond (ďalej f.) Rod Prónai zo Slovenského Pravna 

a Blatnice, inventárne číslo (ďalej inv. č.) 52, číslo škatule (ďalej č. šk.) 3. 
5
 Okrem literatúry dokladajú najstaršieho predka Comesa Rechka aj dokumenty vo fonde – ref. 38.  

6
 NAGY, ref. 1, s. 486. 

7
 ŠIKURA, ref .3, s. 73. 

8
 NAGY, ref. 1, s. 487. 

9
 ŠIKURA, ref. 3, s. 73. 
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usadlosti v Slovenskom Pravne a tak to pretrvalo do polovice 16. storočia.
10

 Avšak ešte 

v 15. storočí sa zmenili v pravnianskom panstve pomery a to v neprospech priamych 

potomkov zakladateľa rodu – dcéry sa vydávali a s nimi prechádzalo dedičné právo na 

cudzie rody.
11

   

 O ďalšie majetky rod prišiel tak, že ich niektorí členovia rozpredali. V roku 1505 

Pavol Cherubín, vnuk Jána Serafila predal svoje majetky za 2000 zlatých. Posledný 

mužský potomok serafilovskej rodiny, Krištof Serafil, sa roku 1526 zúčastnil bitky pri 

Moháči. Pred odchodom na bojisko odovzdal svoj majetok a listiny svojmu príbuznému 

Mikulášovi Turócimu. Z vojny sa vrátil živý a zdravý a dožadoval sa navrátenia svojich 

majetkov, ale Mikuláš mu listiny ani majetky nechcel vydať. Krištof sa nemohol 

dovolať spravodlivosti, lebo bol na strane Jána Zápoľského. Až keď sa prihlásil 

k Ferdinandovi I., dostal aspoň časť majetku, ale keď sa znova pridal na stranu Jána 

Zápoľského, odňali mu majetky znova a už natrvalo. Krištofom vymreli Serafilovci po 

meči a majetky sa dostali do rúk cudzích rodov. Až v roku 1571 boli majetky navrátené 

zákonitým dedičom Serafila. Majetok si rozdelili dve Krištofove dcéry Margita 

a Kristína. Margita bola vydatá za Urbana Kereškéniho a Kristína najprv za Lukáša 

Baloga a po jeho smrti za Jána Töröka. 
12

 

 Odvtedy sa pravnianske majetky ešte niekoľkokrát delili medzi množstvo iných 

turčianskych rodov. Až v roku 1735 sa Prónaiovci, potomkovia Rechkovho rodu, 

dostali opäť k majetkom v Slovenskom Pravne.
13

 

 Podľa Ivána Nagya – Krištofov syn Matej (Matyás Literatus de Tót-Próna) si 

začal odvodzovať svoj prídomok na základe starých majetkov. Napokon Matej a jeho 

brat Michal získali 16. júna 1563 od Ferdinanda I. dedičné právo na šľachtický titul a to 

bolo v Turčianskej stolici verejne vyhlásené v roku 1574.
14

 Nagy sa z listín, ktoré mal 

k dispozícií, domnieval, že Matej Literát bol v Turčianskej stolici notárom. Za 

manželku mal Kristínu Fejerpatakovú, s ktorou mal syna Mateja II.
15

 

 

                                                           
10

 NAGY, ref. 1, s. 487. 
11

 ŠIKURA, ref. 3, s. 73. 
12

 ŠIKURA, ref. 3, s. 74. 
13

 ŠIKURA, ref. 3, s. 75. 
14

 Odpis publikačnej formulky sa nachádza na okraji veľkej genealogickej tabuľky (inv. č. 52) rodu 

Prónai a tiež v NAGY, ref. 1, s. 488. 
15

 NAGY, ref. 1, s. 488. 
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 Na základe genealogickej tabuľky z fondu vieme načrtnúť ďalší rodinný vývoj. 

Iván Nagy poskytuje o niektorých nasledujúcich členoch len veľmi sporadické alebo 

vôbec žiadne informácie, pretože sa zameriaval hlavne na iných členov rodu, ktorých sa 

táto práca netýka (barónska vetva). Predmetom tejto práce sú hlavne tí členovia rodu, 

z produkcie ktorých sa zachovali dokumenty v archívnom fonde. 

 Zemianska vetva 

 Matej II. sa narodil v septembri 1569 a zomrel 17. novembra 1630. Jeho 

manželkou bola Margaréta Turanská (Thuransky). Mali spolu deti: Žofiu,
16

 Mikuláša, 

Magdalénu, Zuzanu, Štefana, Žofiu, Margarétu, Mateja.
17

  

 Štefan, Matejov syn, sa narodil v roku 1592 a zomrel v roku 1666. V rámci 

Turčianskej stolice zastával funkciu odvolacieho sudcu (judex appellationum) 

a kráľovského vyberača daní (dicator regius). Za ženu mal Máriu Juštovú (Justh), 

s ktorou mal deti: Zuzanu, Helenu, Máriu, Andreja, Magdalénu, Mikuláša, Imricha, 

Alžbetu, Evu.
18

 

 Mikuláš, Štefanov syn, sa narodil v roku 1643 a zomrel v roku 1710. 

V Turčianskej stolici zastával v rokoch 1690 až 1691 a potom v roku 1699 funkciu 

podžupana. Okrem toho od roku 1700 bol odvolacím sudcom (judex appellationum). Za 

manželku mal Zuzanu
19

 a s ňou mal syna Juraja. Po jej smrti sa oženil s Evou Barovou 

(Baar) a s ňu mal deti: Melichara, Kláru, Julianu, Tomáša, Mateja.
20

 

 Matej, Mikulášov syn, sa narodil 29. mája 1694 a zomrel v roku 1740. Bol 

prísažným prísediacim Turčianskej stolice. Za manželku mal Annu Rakšániovú 

(Raksányi) (cca 1705 – 1771) a s ňou mal deti: Zuzanu, Gabriela, Jána, Ladislava, 

Juraja. 

 Ladislav, syn Mateja, sa narodil roku 1736 a zomrel 27. júna 1818. Bol 

tabulárnym sudcom v Turčianskej stolici a hlavným účtovníkom (general cassa 

perceptor) a prísažným prísediacim.
21

 Za manželku mal Katarínu Rakovskú (Rakovsky) 

s ktorou mal deti: Daniela, Jozefa, Janu, Antona, Annu, Juraja. 

                                                           
16

 Zomrela v rannom veku. 
17

 SNA, ref. 4. 
18

 Tamže. 
19

 Jej priezvisko nevieme identifikovať, pretože sa nachádza napísané v zhybe papiera, ktorý je na tom 

mieste poškodený. 
20

 SNA, ref. 4. 
21

 MV SR, SNA, f. Rod Prónai zo Slovenského Pravna a Blatnice, inv. č. 13, č. šk. 1. 
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 Gabriel, syn Mateja, sa narodil 12. mája 1730, ale jeho dátum úmrtia je 

neznámy. Bol právnikom. Za manželku mal Barboru Juštovú (Justh) a s ňou mal deti: 

Petra, Gabriela.
22

 

 Jozef, Ladislavov syn, sa narodil v roku 1766 a zomrel 23.apríla 1829.
23

 Bol 

prísažným prísediacim súdnej tabule v Turčianskej stolici, pomocným účtovníkom 

Turčianskej stolice a nižším úradníkom v Gemerskej stolici (cancellista)
24

 Za manželku 

mal Katarínu Kostolániovú (Kostolányi) a s ňou mal deti: Jozefínu, Karolínu, Štefana.
25

  

 Štefan starší, Jozefov syn, sa narodil 30. apríla 1806 v Jazernici, pokrstený bol 

v evanjelickom kostole v Ivančinej 4. mája 1806.
26

 Zomrel ráno 23. novembra 1876 na 

následky srdcovej porážky a pochovaný bol 25. novembra 1876 v rodinnej hrobke vo 

Vrbovom. Na základnú školu chodil v Ivančinej, potom navštevoval lýceum a 

neskôr právnickú akadémiu v Bratislave.
27

 Bol prísažným prísediacim súdnej tabule 

v Nitrianskej stolici a hlavným evanjelickým inšpektorom vo Vrbovom. V roku 1831 sa 

presťahoval do Vrbového na majetky svojej prvej manželky Kataríny Nezbudovej 

(Nezbud), s ktorou mal deti: Štefana Jozefa Ladislava, Kolomana, Imricha, Alberta. 

V roku 1838 jeho prvá manželka zomrela a už v roku 1839 sa oženil s Otíliou 

Latkóciovou (Lattkóczi), s ktorou mal deti: Gabriela, Bertu, Štefana Antona Ota, 

Alžbetu.
28

  

 Štefan mladší (Štefan Anton Oto), syn Štefana staršieho, sa narodil vo Vrbovom 

18. decembra 1844. Podobne ako jeho otec vyštudoval právnickú akadémiu v Bratislave 

a absolvoval množstvo právnických a politologických kurzov. Taktiež praxoval 

u viacerých advokátov. Jeho štúdiá a kariérny postup dokumentuje bohatý súbor 

vysvedčení, osvedčení, dekrétov a potvrdení zo škôl, praxe a práce.
29

 V Nitre pôsobil 

ako kráľovský sudca a kráľovský podnotár.
30

 Jeho manželku a potomkov nie je možné 

na základe prameňov a dostupnej literatúry identifikovať.  

                                                           
22

 SNA, ref. 4. 
23

 SNA, ref. 4. 
24

 MV SR, SNA, f. Rod Prónai zo Slovenského Pravna a Blatnice, inv. č. 18, č.šk. 1. 
25

 SNA, ref. 4. 

 
26

SNA, ref. 4. 
27

 MV SR, SNA, f. Rod Prónai zo Slovenského Pravna a Blatnice, inv. č. 22, č.šk. 2. 

 
28

SNA, ref. 4. 
29

 MV SR, SNA, f. Rod Prónai zo Slovenského Pravna a Blatnice, inv. č. 30 - 32, č.šk. 2. 
30

MV SR, SNA, f. Rod Prónai zo Slovenského Pravna a Blatnice, inv. č. 35, č.šk. 2. 
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Barónska vetva 

 Ladislav, Gabrielov syn a Michalov vnuk, sa narodil 28. 10. 1735 a zomrel 

v roku 1808. Po štúdiách pôsobil v správe Novohradskej stolice, v roku 1763 bol jej 

druhým podžupanom a v rokoch 1765 – 1770 jej prvým podžupanom. V roku 1770 sa 

stal kráľovským radcom a v roku 1787 sa stal skutočným vnútorným tajným radcom. 

V rokoch 1785 – 1790 pôsobil ako komisár Banskobystrického dištriktu a v rokoch 

1790 – 1808 bol županom Čanádskej stolice. Aj s bratom Gabrielom boli horlivými 

prívržencami Jozefa II. a jeho reforiem, za čo si v roku 1784 vyslúžili titul barón.
31

 Za 

manželku mal Rozáliu Radvanskú s ktorou mal deti: Alexandra, Ľudovíta, Kolomana, 

Šimona, Agnešu, Honorátu, Prisciu.  

 Gabriel, Ladislavov brat, sa narodil v roku 1748 a zomrel 29. 9. 1811. Študoval 

na gymnáziu v Bratislave. Po štúdiu cestoval po Taliansku, slúžil v armáde, hospodáril 

na rodovom majetku v Ácsi. V rokoch 1785 – 1791 bol hlavným inšpektorom škôl 

v Bratislavskom dištrikte, v rokoch 1791 – 1810 bol županom Gemerskej stolice, od 

roku 1808 strážcom uhorskej koruny a skutočným vnútorným tajným radcom. Zaujímal 

sa o prírodné vedy, najmä o botaniku a o poľnohospodárstvo. Na svojich majetkoch 

rozvíjal záhradníctvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo.
32

 Za manželku mal Karolínu 

Podmanickú a s ňou mal deti: Jozefa, Žigmunda, Antóniu, Jozefu, Ľudovíku, Teréziu.
33

 

 Jozef, Gabrielov syn, sa narodil v roku 1776 a zomrel v roku 1824. Bol cisársko-

kráľovským komorníkom.
34

 Za manželku mal Rozáliu Kubíniovú, s ktorou mal deti: 

Barboru, Žofiu, Gabriela.
35

 

 Dezider Prónai, Gabrielov syn a Jozefov vnuk, sa narodil roku 1848 v Pešti 

a zomrel roku 1940 v Ácsi. Vysokú školu navštevoval v Bratislave a Budapešti, neskôr 

pôsobil na univerzite v Berlíne a Lipsku. V roku 1874 sa stal mestským poslancom za 

Vrbové. Neskôr sa stal členom politickej strany Kolomana Ghicziho. Od roku 1883 do 

roku 1817 pôsobil ako okresný dozorca luteránskej cirkvi. V roku 1927 sa stal členom 

Hornej snemovne, ale krátko na to odišiel z politickej scény.
36

    

                                                           
31

 NAGY, ref. 1, s. 492. 

KOLEKTÍV AUTOROV. Slovenský bibliografický slovník IV. zväzok M-Q. Martin : Matica slovenská, 

1900, s. 550. 
32

 KOLEKTÍV AUTOROV, ref. 66, s. 549 a NAGY, ref 35, s. 493. 
33

 SNA, ref. 4. 
34

 NAGY, ref .35, s.  493.  
35

 SNA, ref. 4. 
36

 VÉGVÁRY, Ferenc. Sturm-FéleLE országgyülési almanach 1910-1915. Budapešť, 1910,  s. 49.  

[online] [cit. 2014-03-15]. Dostupné na: http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al910_15/49.htm  

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al910_15/49.htm
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História fondu 

Predtým, než sa archívny fond Rod Prónai zo Slovenského Pravna a Blatnice 

dostal do vtedy Štátneho slovenského ústredného archívu sa naposledy nachádzal 

v starej zemianskej kúrii u  Antónie a Evy Sieberových v Koniarovciach.  Tie archívu 

poskytli materiál v rozsahu 4 škatule archívnych dokumentov a knihy, z ktorých bolo 42 

vybraných titulov, ktoré doplnili archívnu knižnicu. Dňa 10. februára 1983 bol materiál 

prevzatý a prevezený do ŠSÚA, kde bol predbežne usporiadaný a pripravený na 

ohodnotenie hodnotiacou komisiou. V tejto dobe bol tiež určený aj názov fondu Rod 

Prónai – jezernická vetva.
37

 Fond bol v archíve zaevidovaný 10. mája 1983 pod 

prírastkovým číslom 852. 

Prónaiovci získali Slovenské Pravno ako dedičný majetok ešte v 13. storočí, no 

i keď oň  neskôr prišli, šľachtický prídomok si od neho stále odvodzovali. Rod pôvodne 

po stáročia sídlil v Blatnici a Jazernici (členovia barónskej vetvy sa presťahovali do 

iných uhorských stolíc už skôr). Až v roku 1831 sa člen rodiny Štefan Prónai 

presťahoval do Vrbového, na majetok svojej prvej manželky Kristíny Nezbudovej. 

S druhou manželkou Otíliou Latkóciovou získal ďalšie majetkové diely na území 

čachtického panstva (najmä v Novom Meste nad Váhom). Preto sa vo fonde nachádzajú 

dokumenty rodu Nezbud a Latkóci. 

Matkou Štefana Prónaia bola Katarína Kostolániová. Štefanov strýko Daniel mal 

za manželku Konštanciu Majténiovú. To vysvetľuje, prečo sa vo fonde nachádzajú 

písomnosti aj iných rodov, ktoré boli so Štefanom Prónaiom spriaznené.  

Teodor Majténi mal dcéru Adrienu a tá bola vydatá za Gejzu Gyürkiho. 

Posledný držiteľ všetkých týchto písomností, advokát Gyürki, sa po druhej svetovej 

vojne po vysťahovaní z Nitry ubytoval u Siebertovcov v Koniarovciach.
38

 Takto, 

celkom náhodne, sa tam tento súbor písomností dostal. 

 

 Po podrobnejšom preskúmaní fondu sme zmenili  jeho názov na Rod Prónai zo 

Slovenského Pravna a Blatnice. Prónaiovci určitú dobu bývali aj v Jazernici, ale tá 

nebola natoľko dôležitá, aby mohla predstavovať pomenovanie celej vetvy. Časť rodu 

sídlila v Blatnici, a potom v 19. storočí sa zemianska vetva presťahovala do Vrbového 

                                                           
37

 Úradný záznam o preberaní archívneho fondu do archívu podpísaný vedúcim oddelenia feudalizmu 

ŠSÚA PhDr. Františkom Sedlákom a neskoršou vedúcou tohto oddelenia, PhDr. Martou Melníkovou. 
38

 Tamže 
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a barónska vetva do maďarského Áču. Názov Jazernická vetva či línia by nebol 

správny, pretože nie všetci členovia rodu Prónai, ktorých dokumenty sa vo fonde 

nachádzajú, pochádzajú z Jazernice. Takmer všetci si však pri mene ešte v  19. storočí 

uvádzali de Tóth Próna et Blatnicza a aj v literatúre sú označovaní ako Prónaiovci zo 

Slovenského Pravna a Blatnice (tótprónai és blatniczai Prónay család), a preto je 

navrhovaný názov fondu vhodnejší. 

Pôvodná štruktúra fondu 

Pôvodne boli písomnosti roztriedené do 3 hlavných skupín – písomnosti rodu 

Prónai (so vzťahom na majetky a činnosť členov rodu v Turčianskej stolici, so vzťahom 

na majetky a činnosť Prónaiovcov vo Vrbovom v Nitrianskej stolici a iných lokalitách 

čachtického panstva, rôzne prónaiovské písomnosti); písomnosti iných rodov (Kostoláni 

zo Zemianskych Kostolian, Majthényi zo Sivého Kameňa a z Novák, Nezbud 

z Nezbudskej Lúčky, Rod Gyürki);  a rôzne.  

Tieto skupiny sa ďalej delili na podskupiny buď podľa diplomatických kategórií 

alebo podľa príslušnosti k jednotlivým majetkom.  
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Nová štruktúra usporiadania 

1 Prónaiovské písomnosti  

 

1.1 Zemianska vetva 

1.1.1. Štefan Prónai najstarší 

1.1.2 Mikuláš Prónai 

1.1.3 Matej Prónai a  manželka Anna Rakšániová 

1.1.4 Gabriel Prónai 

1.1.5 Ladislav Prónai 

1.1.6 Jozef Prónai a manželka Karolína Kostolániová 

1.1.7 Štefan Prónai starší s manželkou Otíliou Latkóciovou 

 1.1.7.1 Osobné dokumenty Štefana Prónaia a Otílie Latkóciovej 

 1.1.7.2 Korešpondencia Štefana Prónaia 

 1.1.7.3 Písomnosti Štefana Prónaia zo správy vlastných majetkov 

1.1.8 Štefan Prónai mladší 

 1.1.8.1 Osobné dokumenty Štefana Prónaia mladšieho 

 1.1.8.2 Korešpondencia Štefana Prónaia mladšieho 

 1.1.8.3 Dokumenty z verejnej činnosti Štefana Prónaia mladšieho 

1.1.8.4 Dokumenty Štefana Prónaia mladšieho týkajúce sa držby      

a hospodárenia s vlastným majetkom 

1.1.8.5 Tlačoviny 

   

1.2 Barónska vetva 

1.2.1 Barón Gabriel Prónai 

1.2.2 Barón Ladislav Prónai 

1.2.3 Barón Jozef Prónai a  manželka Rozália Kubíniová 

1.2.4 Barón Dezider Prónai  

    

1.3 Iné prónaiovské písomnosti 

   

2 Písomnosti iných rodov 

 

2.1 Spríbuznené rody a rodiny 

2.1.1 Karol Latkóci s manželkou Kristínou Latkóciovou, rodenou 

Barošovou 

2.1.2 Rod Majténi 

2.1.3 Rod Nezbud 

2.2 Nespríbuznené rody 

 2.2.1 Rod Gyürki 

2.3 Genealogické písomnosti rôznych rodov 

 

3  Rôzne cudzie písomnosti 
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Dokumenty vo fonde sme usporiadali do troch skupín. Do prvej sme zaradili 

písomnosti týkajúce sa jednotlivých členov rodu. Do tejto skupiny sme ďalej začlenili aj 

súbory dokumentov rodu Prónai, ktoré sa nedali priradiť ku konkrétnym členom rodu a  

tvoria samostatné inventárne jednotky. Druhú skupinu tvoria písomnosti iných rodov, 

rodinne spriaznených s Prónaiovcami. V tretej skupine sa nachádzajú do 

predchádzajúcich skupín nezaraditeľné dokumenty rôzneho pôvodu a obsahu. 

 

Členovia rodu Prónai sú rozdelení na zemiansku a barónsku vetvu a v nej sú potom 

členovia línií radení chronologicky. V tejto fáze usporadúvania sa vyskytlo niekoľko 

problémov.  

Bratia Ladislav (1736 – 1818) a Gabriel (1730 - ?) zo zemianskej línie žili 

v rovnakej dobe ako bratia Ladislav (1735 – 1808) a Gabriel (1748 – 1811) z barónskej 

vetvy. Dokumenty, v ktorých bol pri podpise aj titul barón, sa vyčlenili ľahko. Ostatné 

sa podarilo identifikovať podľa mien manželiek.  

Ďalší problém nastal pri posledných dvoch členoch zemianskej línie. V pôvodnej 

štruktúre usporiadania boli dokumenty priradené len k jednej osobe menom Štefan 

Prónai. Po bližšom preskúmaní sme však zistili, že ide o 2 osoby, ktoré majú rovnaké 

meno Štefan – otec (1806 – 1876) a syn (1844 - ?). Štefan starší mal dvoch synov 

Štefanov. S prvou manželkou Katarínou Nezbudovou mal syna, ktorý sa volal Štefan 

Jozef Ladislav. Ten však zomrel ešte v dojčenskom veku. S druhou manželkou, Otíliou 

Latkóciovou, mal syna, ktorý sa volal Štefan Anton Otto. No v dokumentoch bol 

podpisovaný len ako Štefan Prónai. V niektorých dokumentoch boli rozlíšení ako Štefan 

starší a mladší. Súbor písomností sme nakoniec rozdelili tak, že dokumenty k správe 

majetkov a iných rodinných záležitostí datované pred smrťou Štefana staršieho sme 

priradili k nemu, pretože bežnou praxou bolo, že tieto záležitosti spravoval starší člen 

rodiny. Po jeho smrti správa pripadla manželke a synom. Jeho manželka dva roky na to 

tiež zomrela a správy sa ujali synovia. Väčšie množstvo písomností sa však zachovalo 

len po synovi Štefanovi Antonovi Ottovi. Písomnosti jeho bratov sa vo fonde 

nezachovali. K Štefanovi Prónaiovi mladšiemu sme priradili dokumenty vydané po 

smrti Štefana staršieho, ale aj dokumenty spred jeho úmrtia. Išlo hlavne o školské 

vysvedčenia a dekréty k praxi a zamestnaniu, ktoré podľa datovania logicky skôr patria 

k 20-ročnému Štefanovi mladšiemu ako 60-ročnému Štefanovi staršiemu.  
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V štyroch prípadoch (Matej, Jozef, Štefan Prónaiovci zo zemianskej vetvy a Jozef 

Prónai z barónskej vetvy)  sme do názvu skupiny pridali aj mená ich manželiek, pretože 

v mnohých dokumentoch figurovali mená oboch manželov, po smrti manžela 

vystupovala vdova v dokumentoch samostatne. 

Majetkovoprávne pokonanie medzi bratmi Ladislavom a Gabrielom z barónskej 

vetvy a Ladislavom zo zemianskej vetvy sme priradili ku Gabrielovi, pretože on bol 

hlavným iniciátorom deľby majetku. 

Radenie písomností v druhej skupine sme ponechali takmer tak isto, ako bolo 

v pôvodnej štruktúre. Zmenili sme len poradie jednotlivých spríbuznených rodov, ktoré 

sme zoradili abecedne. Okrem toho sme pridali jeden úplne nový súbor dokumentov, 

Karola Latkóciho a manželky Kristíny Latkóciovej, rodenej Barošovej, pretože tie 

pôvodne boli zaradené v súbore Štefan Prónai starší, kam však provenienčne nepatria, 

pretože to je pozostalosť po príbuzných. Súbor Kostoláni zo Zemianskych Kostolian 

sme do štruktúry nezahrnuli a  z fondu sme ho vyradili a priradili k ostatným 

písomnostiam Kostolániovcov, ktorých fondy sa v Slovenskom národnom archíve 

nachádzajú a ku ktorým je vytvorený združený inventár. Rody Majténi a Nezbud zatiaľ 

ostávajú súčasťou fondu, ale nie je vylúčené, že v budúcnosti by mohli byť presunuté.  

Rod Gyürki nie je s Prónaiovcami rodinne spriaznený, a preto je v skupine Iné rody. 

Ako sme na začiatku tejto kapitoly uviedli, advokát Gyürki bol posledným držiteľom 

súboru všetkých písomností, ktoré tvoria fond. Keďže písomností Gejzu a Valentína 

Gyürkiovcov nie je mnoho, ponechávame ich vo fonde. V druhej skupine, Písomnosti 

iných rodov, sme vytvorili podskupinu spríbuznených rodov a rodín, v ktorej sú potom 

rody radené abecedne.  

V podskupine 2.1.1 Karol Latkóci s manželkou Kristínou Latkóciovou, rodenou 

Barošovou sme našli dokumenty, ktoré tam nepatria, a preto sme ich vyčlenili. Išlo o 

dokumenty rodiny Kaanovcov (Matilda Kaanová, rodená Majténiová), ktoré sme mohli 

zaradiť troma možnými spôsobmi - buď k Štefanovi Prónaiovi staršiemu, ktorý bol 

pravdepodobne ich právnym zástupcom alebo by bolo možné vytvoriť samostatnú 

podskupinu písomností rodiny Kaanovcov. Zvolili sme tretiu možnosť a podľa 

rodinného princípu sme ich priradili k Majténiovcom, keďže Matilda pôvodne 

pochádzala z tohto rodu. Pri tvorbe inventárnych jednotiek z dokumentov rodov Majténi 

a Nezbud sme sa inšpirovali rozčlenením z dočasnej archívnej pomôcky a jednotlivé 

záznamy sme upravili len minimálne. 
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V podskupine 2.3 Genealogické písomnosti rôznych rodov sa nachádzajú 

genealogické písomnosti k trinástim šľachtickým rodom, z toho jeden je neznámy, 

pretože obsahuje iba krstné mená. 

V skupine Rôzne cudzie dokumenty sa nachádzajú také písomnosti, ktoré nebolo 

možné zaradiť do žiadnych predošlých skupín. Oproti pôvodnej štruktúre sa počet 

dokumentov rozšíril, pretože pri podrobnejšom preskúmaní fondu sme našli chybne 

zaradené súbory dokumentov, ktoré nenesú žiadne známky indikujúce príslušnosť 

k rodu Prónai alebo iným spríbuzneným rodom.  

 

Keďže ide o fragmentárny fond a v každej skupine dokumentov sa nachádza iný 

počet a iné typy písomností, museli sme k tvorbe inventárnych jednotiek pristupovať 

v každom prípade jednotlivo, na základe množstva a charakteru písomností tej ktorej 

skupiny. V rámci skupiny sú potom jednotlivé inventárne jednotky radene týmto 

spôsobom: osobné dokumenty, osobná korešpondencia, dokumenty z verejnej činnosti, 

majetkovoprávne dokumenty, tlačoviny a i. Ak sa majetkovoprávne dokumenty týkajú 

celého rodu alebo vetvy, tak sú predsunuté na začiatok. Avšak väčšina majetkovo-

právnych dokumentov sa týka narábania s vlastným majetkom a nie s majetkom rodu. 

V prípade prvých šiestich členov rodu (Štefan až Jozef) sme v rámci skupiny 

nevytvárali ďalšie podskupiny, ale rovno inventárne jednotky z každého súboru 

písomností podobného charakteru. V prípade siedmej a ôsmej skupiny sme vytvorili aj 

podskupiny, pretože množstvo písomností narástlo, čo umožnilo súbory dokumentov 

viac rozčleniť.  

Sporná sa môže zdať otázka korešpondencie, ktorú sme sa napriek zaužívanej 

metodike rozhodli usporiadať inak. Prijatú osobnú korešpondenciu sme ponechali ako 

jednu inventárnu jednotku a nečlenili sme ju ďalej podľa odosielateľov, pretože vo 

väčšine prípadov sa zachoval každý list od iného odosielateľa. Ak by sme pre každého 

odosielateľa vytvárali osobitnú inventárnu jednotku, nemuselo by to prospieť 

zrozumiteľnosti štruktúry, ktorá by bola príliš zahltená. Ďalej v prípade baróna Gabriela 

Prónaia sme jeho odoslané listy ponechali pri pisateľovi, pretože adresát je neznámy. 

Nie sú to koncepty ani odpisy, ale ide o originály. Predpokladáme, že boli adresované 

niekomu z jeho rodiny, a preto sa zachovali v tomto fonde.  

V skupine 1.3 Iné prónaiovské písomnosti sme nevytvárali ďalšie podskupiny, ale 

priamo inventárne jednotky, ktoré sú tématicky radené tak ako v predošlej 
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časti. Inventárne jednotky tvoria zväčša jednotliviny, ktorých pôvodcovia sú ďalší 

menej významní členovia rodu, pre ktorých sme nevytvárali samostatné skupiny. Ide 

hlavne o osobné dokumenty, korešpondenciu a úmrtné oznámenia. Zvyšné inventárne 

jednotky v tejto skupine tvoria majetkovoprávne, sporové a genealogické dokumenty, 

ktoré sa týkajú viacerých členov rodu, a preto sa nedali jednoznačne priradiť len 

k jednému z členov v predošlej skupine.  

V druhej skupine, 2. Písomnosti iných rodov sme vytvárali a radili inventárne 

jednotky tak, ako sme postupovali v prípade Prónaiovcov. Pri ich tvorbe sme sa 

inšpirovali už predtým vytvorenou pomôckou a len sme doplnili niektoré údaje.  

Inventárne jednotky v tretej skupine, 3.  Rôzne cudzie písomnosti, sme vytvárali na 

základe diplomatickej príslušnosti. Radené sú potom podľa dôležitosti. Na prvom 

mieste sú dokumenty s najväčšou právnou silou -  donácie, mandáty, nariadenia. Na 

druhom mieste registratúrne súpisy a záznamy o majetkovoprávnych dokumentoch, 

týkajúcich sa turčianskych rodov a majetkov. Potom nasledujú náboženské záležitosti, 

spory v majetkovoprávnych a právnych záležitostiach, pozemkovoknižné dokumenty, 

korešpondencia, fragment rodinného archívu a nakoniec ilustračný materiál.  

 

Z diplomatického hľadiska je fond pomerne rôznorodý. Sú v ňom zastúpené viaceré 

diplomatické kategórie: listiny, listy, účtovné písomnosti, spisy, fragmenty úradných 

kníh, sporadicky mapy, tlačoviny a pod. Listiny sú predovšetkým novovekého 

charakteru. Všetky okrem jednej sú vyhotovené na papieri, overené sú pritlačenými 

pečaťami, neskôr odtlačkami gumových pečiatok a podpismi. Z obsahového hľadiska sa 

tu vyskytujú vysvedčenia, rodné listy, testamenty, úmrtné oznámenia, menovacie 

dekréty, ale aj klasická donácia na pergamene.  

Listy tvoria v usporiadaní fondu samostatnú podskupinu – korešpondencia. Nie je 

príliš početná. Najčastejším typom sú úmrtné oznámenia v podobe listu, z nich časť je 

v rukopisnej a časť v predtlačenej forme. Špecifickým druhom korešpondencie sú 

telegramy – prúžky papiera s textom nalepené na predtlačenom formulári.  

Účtovné písomnosti sú početne málo zastúpené – sú to skôr jednotliviny, ktoré 

nevytvárajú systematický obraz o hospodárení rodu. Väčšinou ide o osobné účtovné 

dokumenty, napr. daňové knižky, dlžobné úpisy a kvitancie. Rodové hospodárenie 

reprezentuje výťah z provizorského účtu.  
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Spisy sa viažu najmä k majetkovo-právnym záležitostiam rodu a vyskytujú sa iba 

sporadicky. Neregistratúrny typ tohto fondu to ani nepredpokladá. Spisy sa týkajú 

majetkovo-právnych sporov, jeden z nich má netradičnú formu a totiž knižnú. Ide o 

odpis súdneho spisu týkajúceho sa sporu Júlie Maršovskej proti Ignácovi Korontálymu 

o pozemky v dedine Sotina. 

Úradné knihy reprezentujú fragmenty pozemkových kníh rôznych lokalít. 

S úradnými knihami súvisia aj pomocné knihy, ktoré napriek neveľkému počtu 

predstavujú významný zdroj informácií. Sú to parciálne elenchy a tematické súpisy 

dokumentov uložených v archívoch hodnoverných miest. 

Ilustračný a pomocný materiál obsahuje viaceré cenné, ale ťažko zaraditeľné 

dokumenty. Genealogické písomnosti poskytli nepostrádateľný zdroj informácií 

k dejinám rodu a rodovým súvislostiam. Bez nich by bolo takmer nemožné 

zrekonštruovať rodinné vzťahy a vytvoriť štruktúru fondu. Kuriozitou sú papierové 

makety rakúskych a uhorských radov a vyznamenaní, ktoré sú zaujímavým 

faleristickým prameňom.  

 

Jazyk písomností je rôzny, v závislosti na type dokumentu a období jeho 

vyhotovenia. Vyskytuje sa tu 6 jazykov: latinčina, maďarčina, slovenčina, nemčina, 

francúzština a čeština. Majetkovoprávne svedectvá vydané stolicou sú zväčša písané 

v latinčine, účtovné potvrdenky a testamenty v slovenčine, korešpondencia a úmrtné 

oznámenia v maďarčine. Od druhej polovice 19. storočia sú takmer všetky súkromné aj 

úradné dokumenty v maďarskom jazyku. 

Fyzický stav dokumentov je vo väčšine prípadov dobrý, takmer všetky 

problematické kusy boli zreštaurované.  

 

Archívny fond Rod Prónai zo Slovenského Pravna a Blatnice je uložený v 5 

archívnych škatuliach, jeho rozsah je 0,625 bm. Dokumenty sú roztriedené do 79 

inventárnych jednotiek. Každý inventárny záznam obsahuje inventárne číslo, číslo 

ukladacej jednotky, opis inventárnej jednotky, vymenovanie niektorých významnejších 

typov dokumentov v inventárnej jednotke, jazyk písomností podľa frekventovanosti 

a časový rozsah. Počet kusov sa uvádza len pri korešpondencií a úmrtných 

oznámeniach. 
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Možnosti využitia fondu  

Napriek tomu, že fond je rozsahom malý, obsahuje množstvo rozmanitých 

dokumentov, ktoré sú využiteľné pre skúmanie rodu Prónaiovcov a s ním spriaznených 

i nespriaznených rodov ( napr. Majténi, Nezbud, Latkóci, Gyürki), či k štúdiu 

regionálnych dejín Turčianskej a Nitrianskej stolice.  Ďalej môže poslúžiť pri štúdiu 

genealógie (veľká genealogická tabuľka rodu Prónai, menšie genealogické tabuľky 

rôznych rodov ako Jezernický, Jušt, Latkóci, Majténi a iné), ďalej je vhodný pre 

historickú demografiu a štatistiku, archontológiu, heraldiku, sfragistiku a pre štúdium 

majetkových pomerov jednotlivých šľachtických rodov a rodín.  

Pri štúdiu rodu Prónai je vhodné preskúmať aj fragment fondu rodu Prónai, 

nachádzajúci sa v Štátnom archíve v Bytči. Fond je súčasťou súboru fondov „Rodové 

archívy (1334 – 1964)“. Rozsah fragmentu je 2 archívne škatule. Dokumenty 

pochádzajú z rokov 1751 – 1848. Inventarizovaný je v združenom inventári, ktorý bol 

vyhotovený pre celý súbor fondov. 

 Okrem toho sa v Maďarskom národnom archíve (Magyar Országos Levéltár) 

nachádza fragment fondu Prónaiovcov (Prónay tótprónay és blatniczai család nemesi 

ága). Rozsah fondu je 0,14 bežného metra a časovo je ohraničený rokmi 1792 – 1942. 

Evidenčné číslo fondu je P 2022. 

 

 

Pri citovaní treba uviesť názov archívu, názov fondu, číslo ukladacej jednotky 

a inventárne číslo.  

 Pri objednávaní dokumentov na štúdium treba uviesť názov fondu, číslo 

ukladacej jednotky a inventárne číslo. 

 

 Fond spracovala v rokoch 2013 - 2014 Bc. Michaela Holíková, poslucháčka 

archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Inventár vyhotovili v roku 

2014 Bc. Michaela Holíková a Mgr. Erika Javošová PhD., pracovníčky oddelenia 

starších fondov Slovenského národného archívu.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A ZNAČIEK 

 

č. škat. – číslo škatule 

inv. č. – inventárne číslo  

ks – počet kusov  

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

SNA – Slovenský národný archív 

ŠSÚA – Štátny slovenský ústredný archív 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚPIS INVENTÁRNYCH ZÁZNAMOV 

  



17 

 

1 Prónaiovské písomnosti  

 

1.1 Zemianska línia 

 

1.1.1 Štefan Prónai najstarší  

 

inv.č. obsah, jazyk, časový rozsah            č.škat. 
 

1            1 

Dokumenty z verejnej činnosti Štefana Prónaia (publico-politica) – 

Dokumenty týkajúce sa výberu daní v Turčianskej stolici z titulu 

funkcie Štefana Prónaia ako výbercu daní (dikátora). 

Latinsky, maďarsky 

1638 – 1659 

 

  1.1.2 Mikuláš Prónai  

 

2            1

 Dokumenty z verejnej činnosti Mikuláša Prónaia (publico-politica)  -  

Svedectvo Mikuláša Prónaia, podžupana Turčianskej stolice, o vyplatení  

dlžnej sumy peňazí.  

Latinsky 

 1700 

 

3            1 

 Svedectvá majetkovoprávnej povahy Mikuláša Prónaia vo vlastných sporoch. 

 Latinsky 

 1700 – 1708 

 

4            1

 Účtovné písomnosti Mikuláša Prónaia zo správy vlastných majetkov –  

kvitancie na prijaté a vydané peniaze. 

Slovensky  

1701 - 1705 

 

 

1.1.3 Matej Prónai a jeho manželka Anna Rakšániová 

 

5            1 

Testament Mateja Prónaia z 5.3.1740 a jeho manželky Anny Prónaiovej,  

rodenej Rakšániovej zo 14.10.1770. 

 Slovensky 

 1740, 1770 

 

6            1 

Osobná korešpondencia Mateja Prónaia – 4 kusy prijatých listov od Gabriela  

Prónaia a Pavla Prónaia a jeden koncept odoslaného listu neidentifikovanému 

adresátovi.  

 Maďarsky 

 1723 – 1738 
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7            1 

Dokumenty z verejnej činnosti Mateja Prónaia (publico-politica)  ako  

prísažného prísediaceho Turčianskej stolice – odpisy kongregačných  

protokolov, svedectvá o právnych pokonaniach, prípis Zadunajského 

dištriktuálného súdu adresovaný Matejovi Prónaiovi. 

Latinsky 

1723 – 1736 

 

8            1 

Svedectvá majetkovoprávnej povahy Mateja Prónaia v záležitostiach iných 

šľachtických rodov – odpisy dokumentov vydaných Turčianskym konventom, 

Turčianskou stolicou, súkromnými vydavateľmi. 

Latinsky, maďarsky 

1719 – 1757 

 

9            1 

Majetkovoprávne dokumenty Mateja Prónaia týkajúce sa držby a hospodárenia 

s vlastným majetkom – deľba majetku, svedectvo o prepustení z poddanstva 

(manumisia), dlžobné úpisy, svedectvá v  majetkovoprávnych záležitostiach,  

a iné.  

Slovensky, latinsky 

1709 - 1746 

 

1.1.4 Gabriel Prónai 

 

10            1 

Majetkovoprávne a súdne dokumenty Gabriela Prónaia – svedectvá v právnych 

pokonaniach, dokumenty o nájme, potvrdenka o vyplatení peňazí a iné. 

Latinsky, slovensky, maďarsky 

1734 – 1774, nedatované 

 

 

1.1.5 Ladislav Prónai 

 

11            1 

Testament Ladislava Prónaia z 25.11.1816, potvrdený prsteňovými pečaťami  

siedmich svedkov (poznámka o publikácií z 22.3.1820), s vykonávacími  

dokumentmi v jeho pozostalostných záležitostiach. 

Slovensky, latinsky 

1816 -1823 

 

12         

Osobné dokumenty právneho charakteru Ladislava Prónaia – splnomocnenia  

od Jozefa Jezernického.  

Latinsky 

1774 
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13            1 

Prijatá osobná korešpondencia Ladislava Prónaia – 5 kusov listov od členov  

rodu Prónai a iných šľachticov (barón Pavol Révai). 

Latinsky, maďarsky 

1764 – 1782, nedatované 

 

14            1 

Úmrtné oznámenia rôznych šľachticov a šľachtičien adresované  

Ladislavovi Prónaiovi – 6 kusov, rukopisné, tlačené. 

Maďarsky  

1801 – 1817 

 

15            1 

Dokumenty z verejnej činnosti Ladislava Prónaia (publico-politica)  ako  

prísažného prísediaceho a pokladníka Turčianskej stolice (perceptor)  -  

podania a svedectvá v majetkových záležitostiach stoličnej šľachty,  

výpisy zo stoličných protokolov a iné. 

 Latinsky, maďarsky  

 1778 - 1816 

 

16            1 

Majetkovoprávne dokumenty Ladislava Prónaia týkajúce sa držby a  

hospodárenia s vlastným majetkom – účtovný výkaz peňažných príjmov,  

svedectvo o zálohovaní majetku, nájomná zmluva na pozemky, a iné.  

Latinsky, maďarsky 

1768 - 1818 

 

1.1.6 Jozef Prónai s manželkou Karolínou Kostolániovou 

 

17           1 

Osobné dokumenty právneho charakteru Jozefa Prónaia a jeho  

manželky Karolíny Prónaiovej, rodenej Kostolániovej – delenie  

majetku, splnomocnenia a iné právne poverenia. 

Latinsky, slovensky 

1802 – 1836, nedatované 

 

18           1 

Prijatá osobná korešpondencia Jozefa Prónaia od členov rodu Prónai 

(Daniel, Ján, Mikuláš, Anton) a iných príbuzných (Karol Rutkai) – 5  

kusov. 

Latinsky, maďarsky 

1790 – 1826 

 

19           1 

Úmrtné oznámenia rôznych šľachticov a šľachtičien adresované  

Jozefovi Prónaiovi – 5 kusov, rukopisné, tlačené. 

Maďarsky 

 1826 - 1836 
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20           1 

Dokumenty z verejnej činnosti Jozefa Prónaia (publico-politica)  ako  

nižšieho úradníka Gemerskej stolice (cancellista), prísažného  

prísediaceho a pokladníka Turčianskej stolice – žiadosť, svedectvo. 

Latinsky 

1790, 1823 

21           1 

 Majetkovoprávne dokumenty Jozefa Prónaia týkajúce sa držby a  

hospodárenia s vlastným majetkom – vykúpenie zálohovaného  

majetku, poukázanie peňazí príbuznému. 

 Latinsky 

 1818, 1824 

 

 

1.1.7 Štefan Prónai starší s manželkou Otíliou Latkóciovou 

 

   1.1.7.1 Osobné dokumenty Štefana Prónaia a Otílie Latkóciovej 

 

22           2 

Osobné dokumenty Štefana Prónaia a Otílie Latkóciovej - školské  

vysvedčenia Štefana Prónaia z gymnázia v Banskej Štiavnici,  

Evanjelického lýcea v Bratislave a z Kráľovskej právnickej akadémie  

v Bratislave, menovací dekrét za kráľovského prokurátora pre Štefana  

Prónaia, úmrtné oznámenie Štefana Prónaia, úmrtné oznámenie Otílie  

Latkóciovej. 

Latinsky, maďarsky 

1817 - 1876 

 

23           2 

Iné dokumenty k štúdiu a kariérnemu postupu Štefana Prónaia - 

Potvrdenie o prijatí do školy, potvrdenia o absolvovaní praxe a splnení 

kvalifikačných predpokladov. 

 Latinsky 

1814 - 1829 

 

24           2 

 Makety radov – papier, farebné; Štefan Prónai pravdepodobne nebol  

ich nositeľom. 

 

   1.1.7.2 Korešpondencia Štefana Prónaia 

 

25           2 

Prijatá korešpondencia adresovaná Štefanovi Prónaiovi – 6 kusov od  

rôznych odosielateľov (Gabriel Ujheli, Karol Hulei, Anton Keviacky?, 

 ,,strýko Koloman“). 

 Maďarsky 

1854 – 1876 
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26           2 

 Úmrtné oznámenia rôznych šľachticov a šľachtičien adresované  

Štefanovi Prónaiovi – 13 kusov, jedno z nich dvojmo, tlačené aj  

rukopisné. 

Maďarsky 

1827 – 1854 

 

27           2 

 Koncepty odoslanej korešpondencie Štefana Prónaia – 10 kusov. 

 Maďarsky 

 1854 – 1874 

 

  1.1.7.3 Písomnosti Štefana Prónaia zo správy vlastných majetkov 

 

28           2 

 Majetkovoprávne dokumenty Štefana Prónaia týkajúce sa držby a  

hospodárenia s vlastným majetkom v Blatnici (Turčianska stolica) - 

dlžobný úpis, súpis majetku poddaného, ohodnotenia majetku,  

podklady pre určenie dávok a poplatkov, zálohovanie majetku a iné. 

Latinsky, maďarsky 

1830 – 1839 

 

29           2 

 Majetkovoprávne dokumenty Štefana Prónaia týkajúce sa držby a  

hospodárenia s manželkiným majetkom vo Vrbovom (Nitrianska  

stolica) – segregačný výkaz, dlžobné úpisy, účtovné výkazy,  

písomnosti patronátnej agendy, pozemkovo-knižné písomnosti,  

potvrdenky o zaplatení peňazí, upomienky, vyúčtovanie s dokladmi,  

daňové knižky a iné písomnosti daňovej agendy, platobný príkaz,  

pomocné výpočty účtovného charakteru, a iné. 

Maďarsky, nemecky, slovensky 

1857 – 1889, nedatované 

 

1.1.8 Štefan Prónai mladší 

  

  1.1.8.1 Osobné dokumenty Štefana Prónaia  

 

30           2 

Doklady Štefana Prónaia mladšieho týkajúce sa štúdia – žiacke knižky,  

štvrťročné vysvedčenia zo základnej školy, doklady o štúdiu na  

Kráľovskej právnickej akadémii v Bratislave – absolutórium  

(originál + overený odpis Nitrianskej stolice), semestrálne vysvedčenia 

z jednotlivých predmetov. 

Nemecky, latinsky, maďarsky 

1853 – 1867 
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31           2 

Menovací dekrét cisára Františka Jozefa I., ktorým Štefana Prónaia  

menuje za advokáta + overený odpis Kráľovského súdu v Nitre. 

Maďarsky 

1867, 1869 

 

32           2 

Doklady k pracovnému zaradeniu a kariérnemu postupu Štefana  

Prónaia – doklady o absolvovaní praxe, o uznaní praxe, žiadosti o  

zvýšenie platu, odpovede nadriadených a iné. 

Maďarsky, latinsky, slovensky  

1865 – 1919, nedatované 

 

33           2 

 Osvedčenie o konfirmácii Štefana Prónaia. 

 Nemecky 

 24.5.1857 

 

 1.1.8.2 Korešpondencia Štefana Prónaia 

 

34           2 

Úmrtné oznámenia členov rodu Prónai (Aurel, Koloman), nekrológ za  

Aurela Prónaia (autor Ľudovít Kern). 

Maďarsky 

1880, 1887 

 

 1.1.8.3. Dokumenty z verejnej činnosti Štefana Prónaia  
35           2 

Dokumenty z verejnej činnosti Štefana Prónaia mladšieho  

(publico-politica) ako nitrianskeho kráľovského podnotára a sudcu  

kráľovského súdu – prázdne spisové obaly, pomocné evidenčné  

písomnosti (tematický súpis spisových značiek) a iné. 

Maďarsky, nemecky 

1865 – 1900, nedatované 

 

 1.1.8.4 Dokumenty Štefana Prónaia týkajúce sa držby a  

hospodárenia s vlastným majetkom 

 

36           2 

 Dokumenty Štefana Prónaia mladšieho týkajúce sa hospodárenia s  

vlastným majetkom – potvrdenka o prevzatí peňazí, prázdny spisový  

obal k rodinnému majetkovému sporu. 

Maďarsky 

1874 - 1877 
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 1.1.8.5 Tlačoviny 

 

37           2 

 Tlačoviny – dvojlist z novín s inzerciou, politický propagačný leták. 

 Maďarsky 

 1875, 1919 

 

1.2 Barónska línia 

 

1.2.1 Barón Gabriel Prónai 

 

38           2 

Majetkovoprávne pokonanie medzi Gabrielom a Ladislavom  

Prónaiovcami z barónskej vetvy a Ladislavom Prónaiom zo  

zemianskej vetvy vo veci rodového majetku v Blatnici – originál  

dohody, svedectvo Turčianskej stolice, komunikácia s stoličným  

geometrom vo veci vymeriavania predmetného pozemku, mapa  

pozemkov v Blatnici, vyhotovená geometrom Jurajom Rakšánim  

ml. v roku 1796, a iné. 

Latinsky 

1796 – 1802 

 

 

 

39           2 

Korešpondencia baróna Gabriela Prónaia – čistopisy listov baróna  

Gabriela Prónaia  adresovaných bližšie neurčenému generálnemu  

pokladníkovi („generalis perceptor“), 9 kusov. 

Latinsky 

1800 - 1810 

 

  1.2.2 Barón Ladislav Prónai 

 

40            2 

Korešpondencia Ladislava Prónaia – 1 čistopis listu  

neidentifikovateľnému adresátovi. 

 Latinsky 

 1804 

 

 

1.2.3 Barón Jozef Prónai s manželkou Rozáliou Kubíniovou 

 

41           2 

Majetkovoprávne a sporové písomnosti týkajúce sa držby  

prónaiovských majetkov, kde Rozália Prónaiová vystupuje ako vdova  

a poručníčka ich spoločných detí – svedectvá o delení majetku,  

susedskom spore, zálohovaní majetku. 

Latinsky, slovensky 

1825 – 1831 
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42           2 

 Korešpondencia Jozefa Prónaia – 1 čistopis listu neidentifikovateľnému  

adresátovi. 

 Maďarsky 

 1801  

 

 

  1.2.4 Barón Dezider Prónai 

 

43            2 

Predvolebný leták Dezidera Prónaia ako kandidáta na politickú funkciu,  

tlačený. 

 Maďarsky, slovensky 

 1873 

 

 1.3 Iné prónaiovské písomnosti 

  

44           3 

Osobné a rodinné dokumenty rôznych členov rodu Prónai – výpis z  

matriky (Eva Jozefína), dokumenty v sirotských a poručníckych  

záležitostiach (Amália), osvedčenie o štúdiu na gymnáziu (Alexander). 

Latinsky, nemecky, maďarsky 

1805, 1824, nedatované 

 

45           3 

 Majetkovoprávne dokumenty Prónaiovcov týkajúce sa držby a  

hospodárenia s vlastným majetkom – spor o zálohovanie a výmeny  

zálohu majetkového dielu Prónaiovcov – spis + prílohy. 

Maďarsky, latinsky, slovensky 

1705 – 1858 

 

 

 

46           3 

 Majetkovoprávne dokumenty Prónaiovcov týkajúce sa držby a  

hospodárenia s vlastným majetkom – neoverený súpis dokumentov k  

majetku Hloža, dedičstvo po Gabrielovi Prónaiovi, synovcovi Štefana  

Prónaia najstaršieho, splnomocnenie Mikuláša Prónaia pre Karola  

Zátureckého, prenájom prónaiovského majetku v Železnohradskej  

stolici, spor o zálohovaný majetok. 

Latinsky, slovensky, maďarsky 

1750 – 1830, nedatované 

 

47           3 

 Korešpondencia – 2 kusy listov adresované Prónaiovcom  

(Daniel, Šarlota). 

 Latinsky, nemecky 

1807, 1833 

 

48           3 
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Korešpondencia – 6 kusov listov Prónaiovcov neidentifikovateľným  

adresátom (Michal, Alexander, Mikuláš, Ján, Ľudovít Prónai) 

Latinsky, slovensky 

1707 - 1824 

 

49           3 

 Úmrtné oznámenia – 2 ks 

 Maďarsky 

 1807, 1833 

 

50           3 

 Výťah z provizorského účtu majetku Blatnica z roku 1792. 

 Latinsky 

 1797 

 

51           3 

Rôzne ďalšie prónaiovské dokumenty – prípis Turčianskej stolice vo  

vojenskej záležitosti, poštová poukážka. 

Maďarsky 

1799, nedatované  

 

52           3 

Genealógie rodu Prónai - veľká genealogická tabuľka vyhotovená  

Štefanom Prónaiom (1855), menšie genealogické tabuľky slúžiace  

ako pomôcky pri tvorbe veľkej genealogickej tabuľky, 21 ks. 

Maďarsky 

 1855, nedatované 
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2 Písomnosti iných rodov 

 

   2.1 Spríbuznené rody a rodiny 

 

2.1.1 Karol Latkóci s manželkou Kristínou Barošovou 

 

53            3 

 Majetkovoprávne a účtovné dokumenty Latkóciovcov týkajúce sa 

hospodárenia s vlastným majetkom – súpisy, účtovné výkazy, odpisy  

úradných dokumentov a iné. 

Maďarsky, nemecky 

1869 – 1873, nedatované  

 

   2.1.2 Rod Majténi  

 

54            3 

Majetkovoprávne písomnosti so vzťahom na panstvo Nováky, najmä na  

lokality Horná Ves, Radobica a iné lokality – čiastkový inventár majetku, 

svedectvá, kvitancie a iné.  

Latinsky, maďarsky  

(1650) 1707 – 1827 

 

55            3 

Majetkovoprávne, pozemkovoknižné a súdne písomnosti so vzťahom na  

dediny panstva Nováky: Horná Ves, Radobica, Bystričany, Podhradie a iné – 

fragmenty a výpisy z pozemkových kníh, vyúčtovania, výťah z richtárskeho  

účtu dediny Dolné Lelovce, prípisy pozemkovoknižného úradu a iné. 

Maďarsky, nemecky 

1858 – 1910, nedatované 

 

56            3 

Majetkovoprávne písomnosti so vzťahom na majetok v dnešnej dedine  

Podhorany v okrese Nitra (Sokolníky, Mechanice, Badice) – majetkovoprávne 

svedectvá, kvitancie, účtovné doklady a iné. 

Latinsky, maďarsky 

(1743) 1766 – 1817 

 

57            3 

Novodobé majetkovoprávne písomnosti so vzťahom na majetok v  

Podhoranoch, okr. Nitra (Sokolníky, Mechanice, Badice) – majetkovoprávne 

svedectvá, účtovné dokumenty a iné. 

Maďarsky 

1881 – 1899, nedatované 

 

58            3 

Dokumenty rodiny Kaanovcov (Matilda Kaanová, rodená Majténiová) – 

majetkovoprávne a účtovné písomnosti. 

Nemecky, maďarsky 

1860 – 1876, nedatované 
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59            3 

Parciálne elenchy a zoznamy dokumentov so vzťahom na majetky Sivý Kameň-

Nováky, majetok Zavar v Bratislavskej, Šok-Selice a Báb v Nitrianskej stolici 

(nachádzajúcich sa v archívoch konventov a kapitúl ako hodnoverných miest). 

Latinsky 

Nedatované 

 

 

  2.1.3 Rod Nezbud 

 

60            4 

Majetkovoprávne a osobné písomnosti rodu Nezbud a spríbuznených rodov 

(Madary, Baroš, Latkóci, Valovič, Ježovič, Ghyczy, Saluha) so vzťahom na 

majetky vo Vrbovom – fragment z rodinnej kroniky Nezbudovcov, dišpenz 

k sobášu, zoznam dokumentov rodu Latkóci so vzťahom na Latkovce a i. 1685, 

žiadosť o udelenie erbu Jurajovi Nezbudovi, 1700 – 1828. 

 Latinsky, slovensky 

1685 – 1829, nedatované 

 

61            4 

 Úmrtné oznámenia rôznych šľachticov – 10 kusov. 

 Maďarsky 

 1769 – 1830 

 

62            4 

Rôzne (s problematickým zaradením medzi Nezbudovské písomnosti) -  

mandát krajinského sudcu Štefana Báthoryho na opravenie chýb v listine  

týkajúcej sa sporu Barbory, dcéry Martina Szentpéteriho a Anny manželky  

Baltazára Tarnóciho proti Františkovi Nádaždymu o zemiansku kúriu v  

Čachticiach a majetkový diel v Bzinciach; svedectvo Františka Paréniho o  

prenájme pôdy v Nozdrkovciach; svedectvo Mikuláša Illešházyho a Juraja 

Trstianskeho, fiškála mesta Trenčína, o dohodu pri deľbe majetkov  

spravovaných tútorkou Zuzanou Prečinskou, vdovou Jána Rajmanusa;  

svedectvo Františka Beňovského o predaji jemu patriacich lesných dielov  

vo Vrbovom; mandát Márie Terézie na jednoročné odročenie procesov proti 

Adalbertovi Šándorovi, ktoré po jeho smrti prešli na vdovu Justínu Galbán. 

Latinsky, maďarsky 

1763 - 1777 

 

2.2 Nespríbuznené rody 

 

  2.3.1 Rod Gyürki  

 

64            4 

Korešpondencia Gejzu Gyürkiho – 2 kusy prijatých listov, 2 kusy  

pravdepodobne neodoslaných čistopisov. 

Maďarsky, francúzsky 

1896 – 1905 
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65            4 

Telegramy adresované Gejzovi Gyürkimu pri príležitosti zvolenia za  

podžupana Nitrianskej stolice – 31 kusov. 

Maďarsky 

1891 

 

66            4 

Dokumenty z verejnej činnosti Gejzu a Valentína Gyürkiho – odhad ocenenia  

lesov na verejnozákladinných majetkoch, menoslov spoluvlastníkov domov v  

Nitre, zápisnica zo zasadania centrálneho výboru Nitrianskej župy, doklady  

cudzích osôb pravdepodobne slúžiace ako príloha úradného konania. 

Maďarsky, slovensky. 

1860 - 1926 

  

67            4 

 Majetkovoprávne dokumenty Gyürkiovcov týkajúce sa držby a  

hospodárenia s vlastným majetkom – kúpnopredajná zmluva, nájom domu,  

a iné. 

Maďarsky 

1850 – 1895, nedatované 

 

68            4 

 Dokumenty Gejzu Gyürkiho týkajúce sa hospodárenia s  

vlastným majetkom – účtovné a daňové doklady, úverový dokument a iné. 

Maďarsky 

1893 - 1907 

 

 

2.3 Genealogické písomnosti rôznych rodov 

 

69            4 

Genealogické písomnosti rodov Bánfi, Dobó, Farkaš de Besse a manželka  

Katarína Turzová, Gostoni, Horvát de Plavno, Jezernický, Jušt, Köncöl,  

Latkóci, Majténi, Podhradský a Zeleméri, Šimonič, neznámy  

Latinsky, maďarsky 

Nedatované  
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3 Rôzne cudzie dokumenty 

 

70            5 

Majetkovoprávne dokumenty rôzneho pôvodu – overená nová donácia na  

majetok Markovič pre rod Tarnóci (1528, pergamen), neoverený odpis  

dokumentu Miestodržiteľskej rady vo veci daní a mýt (1725), overený odpis 

predvolacieho mandátu Karola VI. vo veci sporu medzi Gregorom Papom a  

rodom Bošňák o zem Paty v Peštianskej stolici (1731), overené odpisy  

kráľovských mandátov vo veci dediny Háj v Turčianskej stolici (1784). 

Latinsky 

1528 – 1784 

 

 

 

71            5 

Registratúrne súpisy a záznamy o majetkovoprávnych dokumentoch – overený 

súpis dokumentov z archívu hodnoverného miesta v Hronskom Beňadiku 

v majetkových záležitostiach rôznych turčianských rodov (1765); neoverený  

súpis dokumentov týkajúcich sa majetkov Slovenské Pravno a Laclavá 

(nedatovaný); pomocný obal s registrátorským záznamom o dlžobnom úpise 

Andreja Devéňa (1695). 

Latinsky 

1695, 1765, nedatované 

 

72            5 

Neoverený odpis rozhodnutia cisára Karola VI. o náboženských pomeroch 

v Uhorsku. 

 Latinsky 

1742 

 

73            5 

Spory v majetkovoprávnych záležitostiach - zápisnica z procesu Júlie  

Maršovskej, manželky Juraja Vietorisa, proti Ignácovi Korontálymu a 

jeho manželke Barbore Szorad o pozemky v dedine Sotina (1761 – 1775),  

knižná forma; písomnosti týkajúce sa sporu farára s mlynármi farského  

mlyna v Bojnej (1815 – 1818 a 1825 – 1826). 

 Latinsky, slovensky 

 1761 – 1826 

 

74            5 

Pozemkovoknižné dokumenty – fragmenty pozemkových kníh rôznych lokalít, 

zememeračské záznamy a mapa chotára Sniedanisko (1867). 

 Maďarsky, slovensky 

1867, nedatované 
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75            5 

Korešpondencia rôznych adresátov – 4 listy Jána Variašiho Michalovi  

Kondé (1636 – 1646) , 2 listy Johany a Kristíny Ghicyových  - rodinná 

korešpondencia (1778, 1829). 

Maďarsky, slovensky 

1636 – 1829 

 

76            5 

 Úmrtné oznámenia – 3 kusy. 

 Maďarsky 

 1764 - 1187 

 

77            5 

Fragment rodinného archívu rodiny Beránek - prísaha Jána Václava  

Peraneka (!) ako novoprijatého bratislavského mešťana 1819, výťah z  

matriky krstených v Bratislave roku 1839, vymenovanie Pavla Beraneka  

za revizora na poštový úrad v Trnave roku 1848. 

Nemecky, maďarsky 

1819 – 1848 

 

78            5 

 Zoznam rímskych cisárov  

 Latinsky 

Nedatované 

 

79            5 

Oslavné pojednanie o Uhorsku za čias sv. Štefana (tlač, Pešť, 1798), obálka 

s potlačou so známkou a pečiatkami. 

 Maďarsky, česky 
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