
Regionálne kvízovanie: 
Malokarpatská knižnica v Pezinku, regionálne oddelenie, pre Vás pripravila kvíz o známych 

osobnostiach. Odpoveďou na kvízové otázky sa zapojíte do súťaže o hodnotnú knižnú cenu.  

Odpovede na otázky a kontakt na Vás pošlite na adresu: studovna@kniznicapezinok.sk .  

Správne odpovede na otázky môžete nájsť (okrem iného) v dokumentoch regionálneho oddelenia.  

 

  

 Ľudovít Rajter  

*30.7.1906 Pezinok  

† 6.7.2000 Bratislava  

Slovenský dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg.  

Študoval na Vysokej hudobnej škole vo Viedni, kde s ním študoval slávny dirigent Herbert von Karajan. 

Podieľal sa na vzniku Slovenskej filharmónie, ktorej bol v rokoch 1949-1976 prvým dirigentom. Zároveň 

pôsobil ako šéfdirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu (1968-1977). Od vzniku VŠMU 

roku 1949 bol činný ako pedagóg, roku 1991 bol v rámci rehabilitačných konaní vymenovaný za profesora.  

Dodnes sa k jeho škole hlásia predstavitelia najmladšej generácie dirigentov. V oblasti kompozície predstavuje 

profesor Rajter v rámci Slovenska osobitý prejav, ovplyvnený budapeštianskymi a viedenskými školami,  

kde študoval. Má za sebou desiatky gramofónových, rozhlasových a televíznych nahrávok, je nositeľom mnohých 

ocenení (Rad Ľ. Štúra, Čestný kríž pre vedu a umenie Rakúska, doctor honoris causa v New Yorku). Dr. Ľ. Rajter 

bol čestným občanom Pezinka. K nášmu mestu, ktoré bolo jeho rodiskom, sa vždy hrdo hlásil.  

Pochovaný bol 13. júla 2000 na pezinskom cintoríne.  

 

Otázky:  

1. Pri príležitosti 90. narodenín Ľ. Rajtera sa uskutočnil koncert, v ktorom účinkoval Symfonický 

    orchester Slovenského rozhlasu a sám oslávenec ho dirigoval. V ktorom meste sa tento koncert konal?  

 

2. Ktorá Základná umelecká škola nesie meno tohto pezinského rodáka?  

 

3. Profesor mal veľké jazykové znalosti. Vymenuj aspoň 3 jazyky, ktorými sa dorozumel.  

 

 

 

 

František Hečko  

*10.06.1905 Suchá nad Parnou  

† 01.03.1960 Martin  

Slovenský básnik, prozaik, redaktor a publicista. Do základnej školy chodil v rodisku a v Bratislave.  

Odborné poľnohospodárske vzdelanie získal na Vinársko-ovocinárskej strednej škole v Bratislave, organizačno-

ekonomické na Hospodárskej škole v Košiciach, kde aj zmaturoval, a počas jednoročného postgraduálneho štúdia 

v Prahe. V rámci svojho vzdelania vystriedal viacero zamestnaní, od hospodárskeho správcu a družstevného 

revízora, cez redaktora hospodárskych, ľudovýchovných a osvetovo-popularizačných časopisov, až po 



vydavateľského redaktora a editora v Matici slovenskej v Martine, profesionálneho spisovateľa a predsedu Zväzu 

slovenských spisovateľov.  

Okrem rodiska dlhodobejšie žil vo Vozokanoch, Radošinej, Veľkých Levároch, Bernolákove, Svätom Jure, 

Dolnej Lehote, Martine, Bratislave a opäť v Martine, kde 1. marca 1960 zomrel. Dynamický a pestrý život  

v rôznych zamestnaniach, blízkych jeho vzdelaniu a pôvodnej profesii, sa mu stal bohatým zdrojom inšpirácie, 

námetov a motívov pre jeho básnickú i prozaickú literárnu tvorbu.  

 

Otázky:  

1. Kto režíroval filmy podľa Hečkových kníh Drevená dedina (1954) a Červené víno (1973)?  

 

2. Kedy vyšlo prvé vydanie Červeného vína? (s ilustráciami M. Benku)  

  

3. V ktorom období žil František Hečko vo Svätom Jure?  

 

 

 

 

 

Ľudovít Molnár  

* 2. 7. 1940 Spišská Nová Ves  

† 7. 5. 1998 Pezinok  

 

Vedecký pracovník, hydrológ, publicista, pedagóg.  

Pochádzal zo Spišskej Novej Vsi. Do Pezinka sa spolu s rodinou prisťahoval v roku 1981. Študoval na Stavebnej 

fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Pracoval v Ústave hydrológie SAV, neskôr odišiel 

pracovať do zahraničia. Po návrate domov uplatnil svoje medzinárodné skúsenosti ako vedecký tajomník (1979 

až 1990) a neskôr ako predseda (1990-1992) Československého výboru pre hydrológiu. Po vzniku Slovenskej 

republiky bol, najmä vďaka jeho aktivite, ustanovený Slovenský výbor pre hydrológiu - Národný komitét pre 

Medzinárodný hydrologický program, ktorého bol predsedom až do svojej smrti. Bol editorom viacerých 

odborných publikácií a organizátorom medzinárodných vedeckých konferencií, workshopov a seminárov. 

Prednášal v Moskve a v Prahe.  

V rokoch 199-1992 bol zástupcom riaditeľa Ústavu hydrológie SAV. Svoje bohaté skúsenosti a invenciu začal 

uplatňovať i v celoakademickom meradle, spočiatku ako predseda Rady vedcov SAV (1992-1994) a od roku 

1994 ako člen Predsedníctva a od roku 1995 ako podpredseda SAV. V rokoch 1992-1994 bol členom Rady pre 

vedu a techniku pri vláde SR. 

Stál pri zrode pezinského medzinárodného festivalu chrámových zborov AD UNA CORDA. 

 

Otázky:  

1. Pôsobil v zahraničí ako riaditeľ Výskumného odboru vodných zdrojov Národnej rady pre vedecký 

    výskum. V ktorej krajine?  

 

2. V roku 1991 sa pričinil o vznik nezávislého, neziskového katolíckeho hnutia.  

    Ako sa volá toto hnutie?  

 

3. Ako sa volá medzinárodná organizácia podporujúca vedu a kultúru, pre ktorú Ľudovít Molnár 

    pracoval? 


