
Aká matka, taká Katka, aký otec, taký syn 
 
"Pestujme vždy z toho kmeňa matky, ktorý sa u nás najlepšie osvedčil čo do 
výkonnosti. Mladé matky z tohto kmeňa párme s trubcami tohto istého kmeňa, aby 
sme utužili ich dedičnú silu. Ak sa nám tento kmeň osvedčí, rozmnožujme ho 
usilovne v našom okolí." 
 

JUDr. Koloman Novacký 
 
Potreba výchovy včelích matiek pre zabezpečenie kvality včelstiev bola jednou 
z hlavných tém, ktoré otec organizovaného slovenského včelárstva JUDr. Koloman 
Novacký prezentoval na stránkach časopisu Slovenský včelár, šíriac tak osvetu 
z Prievidze po celom Slovensku. Medzinárodný deň múzeí (18. 5.), Svetový deň včiel 
(20. 5.) a výročie narodenia tohto skvelého pána, sú dosť dobré dôvody, aby sme tretí 
májový týždeň na stránkach Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi venovali včelám 
a ich "advokátovi". Do tajov včelstiev Kolomana zasvätil jeho otec Anton a ani 
striktnosť právnickej praxe v ňom lásku k neúnavným drobným nositeľkám života 
nezahasila. 

 

 
 

Lapáky z rohoviny na odchyt včelej matky, začiatok 20. storočia (Hornonitrianske 
múzeum v Prievidzi, Zbierkový fond, Etnológia.) 



 

 
 

JUDr. Koloman Novacký (24. 5. 1897, Tvrdošín - 22. 11. 
1969, Prievidza) 

 
"... pomocou našej včelky, toho maličkého zvieratka, 

zozbierať nádherné dary matky prírody a z nich vytvoriť 
nové užitočnejšie hodnoty - med a vosk pre človečenstvo, 
alebo inými slovami rečeno: pozdvihnúť včelárstvo našej 

republiky na taký vysoký stupeň, ako je to len ľudsky 
možné..." 

 
(Zdroj: GELETA, František. Pohľad na osobnosť JUDr. 

Kolomana Novackého. Námestovo : Ing. František Teťak - 
Štúdio F, 2010.) 

 



 
 

Koloman Novacký ako šéfredaktor časopisu Slovenský včelár a autor mnohých 
článkov.  

(Zdroj: GELETA, František. Pohľad na osobnosť JUDr. Kolomana Novackého. 
Námestovo : Ing. František Teťak - Štúdio F, 2010.) 

 



 
 

Redakcia časopisu Slovenský včelár spolu s predajňou včelárskych potrieb fungovala v Dome 
včelárov v Prievidzi na Dlhej ulici (Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Dokumentačný 

fond.) 

 
 

 
 

Koloman Novacký rozdával svoje skúsenosti včelárom z celého Slovenska aj 
formou kurzov.  

(Zdroj: GELETA, František. Pohľad na osobnosť JUDr. Kolomana Novackého. 
Námestovo : Ing. František Teťak - Štúdio F, 2010.) 



 

 
 

V totim našim časipiše 
našo oko vidzi, 

že zaš budze pre pčolaroch 
kurz až hen v Prievidzi. 

 
Na schujdoch v tej "spacej chiži" 

dze nas uča bratski, 
vita nas náš milí ocec 
pan doktor Novacki. 

 
Prvá a desiata strofa z veršovanky Ket prišli Šarišani do 
Prievidzi po rozum, zostavenej účastníkmi včelárskeho 

kurzu v júli 1947.  
(Zdroj: GELETA, František. Pohľad na osobnosť JUDr. 

Kolomana Novackého. Námestovo : Ing. František Teťak - 
Štúdio F, 2010.) 

 



 
 

Koloman Novacký sa zaslúžil aj o vznik Včelárskeho družstva v Prievidzi 
(Zdroj: GELETA, František. Pohľad na osobnosť JUDr. Kolomana Novackého. 

Námestovo : Ing. František Teťak - Štúdio F, 2010.) 
 
 
 
 
 

Spracoval: PhDr. Ján Vingárik, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 


