
Anton Bernolák 
 
popredný predstaviteľ slovenského národného hnutia na prelome 18. a 19. st., 
rímskokatolícky kňaz, jazykovedec a organizátor slovenského kultúrneho a spoločenského 
života. Po ňom je pomenovaná celá generácia slovenských národných dejateľov, ktorí si 
osvojili ním kodifikovanú slovenčinu a ideu slovenskej národnej osobitosti. Narodil sa 3. 
októbra 1762 v dnes zaniknutej oravskej dedine Slanica v rodine drobného zemana. Po 
gymnaziálnych štúdiách v Ružomberku študoval teológiu na rôznych miestach. Teologické 
štúdia zakončil roku 1787 na bratislavskom Generálnom seminári, založenom Jozefom II. na 
výchovu vlasteneckých a osvieteneckých kňazov. Ako stúpenec tereziánskych a jozefínskych 
reforiem sa aktívne zapojil do ich presadzovania. Súčasťou tejto práce bola i jeho kodifikácia 
spisovného slovenského jazyka na báze západoslovenských nárečí vydaním Filozoficko-
kritickej rozpravy o slovenských písmenách (1787), Slovenskej gramatiky (1790) a 
Etymológie slovenských slov (1791). Ako organizátor sa zaslúžil o vznik Slovenského 
učeného tovarišstva (1792), prvej celonárodnej kultúrnej a vedeckej organizácie. Jeho 
najväčšou a dodnes v mnohých smeroch neprekonanou prácou je päťzväzkový Slowár 
Slovenskí, Česko – Latinsko – Nemecko - Uherskí, ktorý však vyšiel až po jeho smrti v 
rokoch 1825 – 1827. Jeho prvé uzákonenie spisovnej slovenčiny sa ujalo len v kruhoch 
katolíckych vzdelancov a jeho norma sa nestala celonárodným jazykom. Napriek tomu v 
bernolákovčine vznikli významné osvetové i literárne diela, ktoré významne obohatili 
slovenskú kultúru. Od r. 1797 pôsobil ako farár v Nových Zámkoch, kde 15. januára 1813 
zomrel. 

 
Známka vsadená do hárčeka zobrazuje portrét A. Bernoláka s otvorenou knihou, 
symbolizujúcou nový začiatok slovenského jazyka po jeho kodifikácii. Na hárčeku sú 
zobrazené najvýznamnejšie diela A. Bernoláka a miesta spojené s jeho účinkovaním (rodný 
dom, bratislavský Generálny seminár, fara v Nových Zámkoch a i.). Na FDC je zobrazený 
jeho rodný dom. (Zdroj POFIS) 
 
Inaugurácia slovenskej poštovej známky sa uskutočnila v deň vydania v Námestove 
a v Trnave. Dňa 7. októbra sa uskutočnilo uvedenie poštovej známky na Hlavnom námestí 
v Nových Zámkoch pri soche Antona Bernoláka zišli  v značnom počte ľudia na milú 
slávnosť – konali sa oslavy 250. výročia narodenia Antona Bernoláka. Úroveň  v deň  



povzniesla prítomnosť početných významných osobností z politického, cirkevného 
a filatelistického života. 
 
Oslavy sa začali slávnostnou omšou ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Viliam Judák a 
po omši sa konala samotná slávnosť pri soche Bernoláka. Prišla  chvíľa aj pre filatelistov,  v 
vstupnej hale Mestského úradu na prízemí bola zriadená príležitostná poštová priehradka 
s príležitostnou poštovou pečiatkou a predajom hárčeka a FDC. Tri pracovníčky poštového 
úradu Nové Zámky mali plné ruky práce obslúžiť nečakane veľký počet záujemcov 
o produkty Slovenskej pošty, hárček, obálku prvého dňa a samozrejme príležitostnú poštovú 
pečiatku. Došlo k situácii, ktorá pri podobných udalostiach nebýva často – minuli sa všetky 
obálky prvého dňa a niekoľko záujemcov si pre tieto obálky bude musieť zájsť na poštový 
úrad. Boli vyťažení  aj obaja tvorcovia tejto poštovej známky, rozdali veľký počet 
autogramov pre záujemcom. 
 
Celé to začalo ešte skoro na jar, keď zástupcovia KF Nové Zámky spolu s predsedom ZSF 
Ing. Ottom Pisztonom a predsedom ZSF Miroslavom Ňaršíkom navštívili primátora mesta 
Nové Zámky a navrhli zorganizovalo mesto slávnostné uvedenie poštovej známky k 250. 
výročiu narodenie Antona Bernoláka . Dôvod bol jasný, Bernolák ako kňaz pôsobil  v meste 
16 rokov . Návrh bol prijatý, čo vlastne prospelo obom stranám, mesto vedelo obohatiť 
Bernolákove oslavy a poštová známka sa dočkal uvítania v skutočne veľkom štýle. 
 
Podarila sa pekná a dobrá vec – ďakujeme Nové Zámky! 
 
Ing. Otto Piszton, predseda KF Nové Zámky 
 
 
 

 
 



 
 
 

 


