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Úvod 
 

„Hrdza skúša zlato a trápenie človeka.” Jan Amos Komenský 

 

 Túto vetu vyslovil učiteľ národov, Jan Amos Komenský a myslíme si, že sa veľmi presne 

hodí na bulharskú menšinu na Slovensku, a celkovo na Bulharov. Bulharskí prisťahovalci mali 

veľmi ťažké podmienky v Československej republike, ale aj neskôr počas totalitného režimu. 

Oproti ostatným cudzincom sa zaobchádzalo s nimi prísnejšie a často boli aj sledovaní políciou. 

Ale vďaka svojej húževnatosti, prispôsobivosti a hlavne poctivosti si získali dôveru a stali sa 

symbolom kvality vo svojom remesle. Zažívali časté trápenia, tvrdý režim a strácali svoje 

záhradníctva, ale nič z toho ich nezlomilo a ostali verní svojej práci a zvykom. 

 Túto tému sme si vybrali preto, lebo táto skupina obyvateľstva nie je veľmi známa našim 

rovesníkom, aj keď svojho času boli v Žiline veľmi populárni. Ale asi najhlavnejší dôvod je ten, 

že ku týmto ľuďom chováme obdiv. Mali to ťažké ako málo kto, a aj napriek tomu všetkému 

dokázali vytrvať a mierumilovne nažívať so svojimi susedmi. 

 Pred napísaním práce sme si stanovili jej ciele. Prvým cieľom našej práce je spracovať 

a v krátkosti zachytiť niektoré udalosti z histórie Bulharov v období prvej Československej 

republiky, ako aj v období po roku 1945. Ďalším cieľom je zobraziť ich život a prácu v Žiline. 

Nemenej dôležitým cieľom bude oboznámiť našich spolužiakov s výsledkami práce. 

 Prácu sme rozdelili okrem úvodu a záveru do 3 kapitol a viacerých podkapitol. 

 V prvej kapitole práce sa stručne venujeme stavu Bulharska. Chceme poukázať na to, prečo 

Bulhari museli opustiť svoju rodnú krajinu a hľadať obživu inde. V druhej kapitole  opisujeme 

udalosti v období 1923 až 1945 a tiež postoje, aké mali k nim Česi a Slováci.  

 V tretej časti práce opisujeme bulharských záhradníkov v Žiline, ich pôsobenie a spôsob 

života. V Žiline pôsobili celých 90 rokov. 

 Informácie sme čerpali zo Štátneho archívu v  Žiline a históriu  Bulharska najmä 

z internetových zdrojov.  
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1 Stav Bulharského cárstva v rokoch 1908-1939 

 

Možno sa pýtate, prečo píšeme o stave Bulharska, keď táto práca je o Bulharoch na území 

Slovenska. Odpoveď je prostá. Podľa nás je veľmi dôležité spomenúť a ukázať, ako to vyzeralo 

v tomto čase na Balkáne, prečo toľko ľudí odtiaľto emigrovalo a prečo malo Československo taký 

skeptický pohľad na Bulharov. 

V záujme oslobodiť Európanov od Osmanov založilo Bulharsko a Srbsko (neskôr sa 

pridalo aj  Grécko a Čierna hora) v roku 1912 Balkánsky zväz. Po porážke Osmanskej ríše 

v taliansko-tureckej vojne1 zväz využil príležitosť a začal vojnu proti Osmanskej ríši- prvá 

balkánska vojna . Osmani utrpeli značné škody a stratili svoje územia na Balkáne. 

Kvôli neschopnosti rozdeliť si získané územia, vypukla druhá balkánska vojna, označená 

aj ako spojenecká vojna.2 Na jednej strane Bulharsko a na druhej Srbsko,Grécko,Rumunsko 

a Čierna hora. Výsledkom bolo, že Bulhari sa museli vzdať väčšiny získaných území a desaťtisíce 

bulharských utečencov utieklo z týchto oblasti do Bulharska.  

Bulharsko bolo v zúfalom stave, ale to nebol koniec. Vypukla prvá svetová vojna. 

Bulharsko dlho váhalo, na koho stranu sa pridať. Nakoniec sa rozhodli napadnúť Srbsko a na  

solúnskom fronte zaujali pozíciu proti silám Dohody. Vojna položila bulharskú ekonomiku na 

kolená a vojská museli často bojovať proti lepšie vyzbrojeným súperom. Vojaci sa začali búriť 

a vypuklo povstanie. Toto povstanie bolo potlačené, ale cár Ferdinant I. sa vzdal trónu v prospech 

svojho syna Borisa III. Solúnsky front pol prerazený vojiskami Dohody a Bulharsko sa muselo 

zmieriť s okupáciou.3  

Prvá svetová vojna sa veľmi podpísala na Bulharsku aj v nasledujúcom období. Krajina 

bola troma vojnami, z ktorých dve za päť rokov prehrala, unavená a demoralizovaná. V krajine sa 

stále nachádzalo pol milióna imigrantov, ktorí boli krajine na obtiaž a ekonomike sa stále nedarilo 

zlepšiť stav. 

 
1 Taliansko-turecká vojna je vojna medzi Osmanskou ríšou a Talianskom. Osmani túto vojnu prehrali. 
2 Spojenecká vojna je pomenovaná podľa toho, že Bulhari napadli svojích spojencov v Balkánskom zväze. 
3 https://sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_Bulharska. (cit. 2020-10-20) 
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Nastúpila nová strana Alexandra Stambolijskeho, ktorý sa vzdal Západnej Trácie,4 čím si 

pobúril ľudí a vypukli krvavé povstania. Vláda bola zvrhnutá. Potom v roku 1923 nasledovalo 

povstanie, organizované  komunistickou stranou, ktoré bolo potlačené.5  

Bulharsko malo stále vnútorné a ekonomické problémy. Tieto problémy sa podarilo 

stabilizovať až pred druhou svetovou vojnou. Znova sa pripojili k Balkáskemu spolku, zaviedli sa 

nové reformy, zlepšil sa obchod s Nemeckom a Talianskom a v roku 1934 prišiel ďalši štátny 

prevrat. Tentokrát sa ku moci dostali autoritári.6 Tí sa snažili zvrhnúť cára a kompletne prevziať 

moc v Bulharsku, ale cár mal stále dostatok moci na to, aby ich porazil. 

Kvôli zlým politickým podmienkám a slabej ekonomike muselo veľa buharských občanov 

opustiť svoju vlasť a hľadať prácu v iných krajinách. Pretože Bulhari boli dobrí poľnohospodári, 

vo svete využili tieto schopnosti a aj na Slovensku vstúpili do histórie ako bulharskí zahradníci. 

Kupovali alebo prenajímali si pôdu a tvrdou prácou si zarábali na živobytie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Územie, ktoré zaručovalo východ k Egejskemu moru. 
5 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=historia+bulharska  (cit.2020-10-20). 
6 Chceli úplnu moc nad krajinou a vládnuť tvrdou rukou neobmedzene. 
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2 Postavenie Bulharov v prvej Československej republike 

(1923-1928) 

 

V tejto kapitole by sme sa chceli venovať Bulharom na území ČSR po prvej svetovej 

vojne, opísať ich veľmi komplikovanú situáciu, prísne kontroly na hraniciac a neskoršie 

zmiernenie tohto stavu. 

2.1 Zhoršujúce sa vzťahy 1923 

Po prvej svetovej vojne mali cudzinci veľmi komplikovanú situáciu, o to viac imigranti 

z Bulharska a Macedónie. Boli prísne kontroly na hraniciach. Kontrolovali sa doklady a pasy. 

Situácia sa vyhrotila, keď koncom októbra 1923 úrady obdržali správu, že sa chystajú atentáty na 

bulharských politikov na území Československej republiky. Prvého novembra prezídium 

ministersta vnútra vydalo výnos, v ktorom nariadilo, aby všetky pohraničné stanice boli dôrazne 

upozornené na nutnosť čo najprísnejšej pasovej kontroly. Pasy, ktoré sa kontrolovali, museli 

spĺňať presné parametre a kontrolné orgány sa Bulharov museli pýtali na pôvod, cieľ cesty a čo 

bude daná osoba  v krajine robiť. U podozrivých osôb musel byť vystavený aj popis tejto osoby. 

Všetky tieto informácie sa zasielali na policajné riaditeľstvo v Prahe, kde sa spracovali a vyvodili 

ďalšie kroky.7 Po hraničnej kontrole, keď návševníci dorazili do cieľa, sa musel každy Bulhar 

alebo Macedónec hlásiť na najbližšej policajnej stanici, kde sa vyhotovila ďalšia správa a zaslala 

sa na okresný úrad. Ďalej bola zavedená hliadka, ktorá mala sledovať daných bulharských 

návštevníkov a ich podozrivé aktivity. Ak sa tento cudzinec nedostavil, vyhlásilo sa po ňom 

pátranie a stanica to musela nahlásiť na policajné riaditeľstvo v Prahe. Do 15. novembra každá 

policajná stanica mala zaslať evidenciu bulharských prislušníkov na danom území. Taktiež mali 

hlásiť ich činnosť aj v prípade, že osoba nič zváštne neurobila. Toto hlásenie malo byť zaslané 

každú sobotu  na policajné riaditelstvo v Prahe a kópia sa posielala na župne úrady.8 Pretože išlo 

o veľmi závažnú situáciu, mali policajti povolené zadržať podozrilé osoby na vlastnú 

zodpovednosť. Cieľom tohoto všetkého bolo zaevidovať bulharské a macedónske obyvateľstvo 

v ČSR a zabrániť podozrivým osobám spáchať atentáty. 

 
7 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond MNV Žilina, č. 1308/24. 
8 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond MNV Žilina, č. 1308/24. 
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2.2 Sťažnosť bulharského veľvyslanectva 1924 

Po prvom marci 1924 sa situácia mierne zlepšila, potom, čo sa bulharské veľvyslanectvo 

v Prahe obrátilo so sťažnosťami na Ministerstvo zahraničných vecí. Bulharské cárske vyslanectvo 

si všimlo, že od určitej doby sú prichádzajúci Bulhari na územie republiky podrobovaní 

zvláštnemu zachádzaniu. Vo svojej správe sa sťažovali, že bulharskí občania, vybavení riadnymi 

pasmi, sú vyberaní z ostatných cestujúcich a vedení na policajný úrad, kde sa ich pýtajú na miesto 

pôvodu, bývanie a politické presvedčenie. Ako príklad svojej sťažnosti opísali prípad jedného 

bulharského príslušníka, Ing. Christa Zografa, ktorý bol vyslaný do Československa bulharským 

generálnym želežničným riaditeľstvom, aby prevzal nové vagóny, objednané u firmy Ringhofer 

v Prahe, firmy Gans a spolku v Budapešti. Pretože nemohol dozerať na výrobu vagónov súčasne, 

tak pán Zograf bol nútený často cestovať medzi Budapešťou  a Kopřivnicou na Morave, kde sa 

nachádzala továreň firmy Ringhofer. Ďalej musel cestovať často aj do Rakúska a Nemecka. 

Hranice Československa prešiel celkom päťkrát a zakaždým mu policajti robili problémy len 

preto, že bol bulharským príslušníkom . Dňa 17. a 19. decembra 1923 cestoval z Viedne do Prahy 

v spacom vozni. Zatiaľ čo mohli všetci cestujúci pokojne spať vo svojich vagónoch, tak pán 

Zografov bol nútený v noci vystúpiť na pohraničnej stanici (ako keby bol zločinec), aby bol 

vypočutý policajným úradníkom ohľadne celej jeho cesty, pôvodu a adresy, a svojho politického 

presvedčenia. Pochopiteľne, pán Zografov odmietol urobiť podobné prehlásenie a bol veľmi 

trápne dotknutý týmto divadlom, ktoré saodohrávalo pred všetkými cestujúcimi.9 

Na túto sťažnosť reagovalo Československo nariadením, aby sa s príslušníkmi Bulharska 

a Macedónie zachádzalo rovnako šetrne ako s ostatnými cudzincami.  

2.3 Rok 1927 

Aj do Žiliny prišla skupina Bulharov, ktorí sa venovali najmä záhradníckej činnosti.Ešte 

v roku 1923 bola zavedená ich  evidencia, ktorá sa nerobila dôsledne, preto v roku 1927 prišiel  na 

Župný úrad v Turčianskom Svätom Martine obežník niekoľkým okresom, že zanedbávajú svoje 

povinnosti a  majú urýchlene vypracovať a poslať zoznam bulharských záhradníkov, ktorí prišli 

na územie Československa.10 Museli vyhotoviť expozitúru a plus predložiť  opis každého jedného 

príslušníka tejto národnosti. Potom túto evidenciu mali zaslať na ministerstvo poľnohospodárstva 

 
9 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond MNV Žilina. 
10 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond MNV Žilina, č. 19441/27. 
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v Bratislave a na miestny úrad. Dňa 12. januára 1928 prišla správa naspäť spolu s napomenutím, 

že správu poslali na zlý úrad a aj tak nespĺňa požadované kritériá. 11 

Zo všetkých týchto informácií môžeme vyvodiť, že bulharská menšina to nemala vôbec 

ľahké. Problémy pri prechode na hraniciach, časté kontroly a v mnohých prípadoch aj policajný  

dozor sú veľmi neľudským spôsobom jednania s ľuďmi, ktorí museli opustiť vlastnú krajinu 

a snažili sa nájsť šťasnejší život v neznámom svete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond MNV Žilina, č. 19441/27. 
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3 Bulharskí záhradníci v Žiline 

 

V tejto kapitole by sme chceli popísať činnosť bulharkých záhradníkov u nás v Žiline, 

pretože tu mali silné korene. Podľa zmienok vieme, že pôsobili v Žiline od roku 1906 do 1996. To 

je celých 90 rokov, čo je podľa nás dosť úctyhodné. Pôsobili hlavne na Frambore, v Bánovej, pri 

nemocnici, na Bôriku a aj priamo v strede mesta na území dnešného Auparku, na Hruštinách a i.12 

Bulharských záhradníkov bolo už  na území Uhorska v roku 1912 približne 9500. Niekoľko 

z nich pôsobilo a žilo aj priamo v Žiline, pretože zelenina, ktorú pestovali, tu išla dobre na odpyt. 

Podľa zmienok vieme, že prvé bulharské záhrady boli na Frambore za továrňou na zápalky. 

Najviac informácií z tejto doby máme o dvoch záhradníkoch. Prvý sa volal Dimo Canev 

Karanešev a druhý Štefan Stojanov, ale vieme , že tu bolo viac podobných Bulharov. Títo ľudia sa 

nazývali gazdovia a svojich pomocníkov si vyberali z rodiny alebo z obce, v ktorej bývali. Prvý 

mal 11 a druhý 5 rodinných pomocníkov. Podľa záznamov pestovali najviac mrkvu, kapustu 

a petržlen. Z toho, čo zarobili, sa čistý výnos z predaja rozdelil medzi pomocníkov podľa 

ustanoveného podielu. Tento podieľ nazývali drama. Gazdovia na zimu odchádzali do rodného 

Bulharska, ale väčšina pomocníkov si to nemohla dovoliť, tak ostávala v Žiline. 

V priebehu nasledujúcich rokov prichádzali do mesta ďalší bulharskí záhradníci, niektorí 

z nich mali aj stredoškolské vzdelanie, ako napríklad Christo Jordanov, ktorý ovládal slovenčinu, 

francúžštinu a ruštinu.  

V 1924 pôsobilo na Frambore pri továrni 11 záhradníkov. Pôda, ktorú mali prenajatú, sa 

ťahala od továrne až ku Rajčianke smerom na Nový Chlmec. Na tomto území sa momentálne 

nachádza Kragujevská ulica, ktorá bola vystavaná v 70. rokoch. Frambor bol veľmi výhodné 

miesto na pestovanie, pretože sa tu nachádzali vodné pramene a niektoré boli aj teplé, čiže v zime 

nezamŕzali.13 

Na jar a v lete počet bulharských príslušníkov narastal a v zime bol menší. Dôkazom je to, 

že v septembri 1927 do konca roka tu boli len traja záhradníci. Na druhej strane od januára do 

 
12 GROMA,P., ŠTANSKÝ,P. et al. Stratená Žilina 2, s. 74-76. 
13 V súčasnosti na týchto miestach bol revitalizovaný Framborský potok a studničky. Pozri príloha, obr. č.4,5. 
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septembra ich tu bolo šestnásť.14 V roku 1929 do Žiliny a všeobecne na územie Československa 

neprišlo veľa Bulharov. Mohlo to byť zapríčinené hospodárskou krízou, ktorá sa začala v roku 

1929. V 1931 pôsobili v meste až štyri skupiny bulharských záhradníkov, ktorí boli obrovským 

prínosom pre Žilinčanov. Nielenže produkovali kvalitnú zeleninu, ale mali ju aj za nižšie ceny ako 

vtedajší slovenskí záhradníci. Tieto gazdovstvá viedli Jordan Canev Karanešev, George Jordanov, 

Todor Georgev Bramborov a Dimo Caneva Karanešev. Každý z týchto pánov pochádzal 

z Bulharska. Spolu s ich pomocníkmi ich bolo 44.15 

Veľká obľúbenosť medzi zákazníkmi ich čoskoro dostala do konfliktu z miestnými 

záhradníkmi. Slovenskí záhradníci žiadali v roku 1941 Živnostenské spoločenstvo, aby rázne 

zakročilo proti Bulharom, ktorí neboli členovia spoločenstva. Tí sa nakoniec museli stať členmi 

a platiť poplatky. O dva roky neskôr bolo súčasťou tohto spoločenstva až 8 Bulharov. 

Pre starších Žilinčanov sú známe mená Marinkov a Denev. Tí spolu záhradníčili na území 

Frambora, ale čo je už menej známe, tiež na území súčasného Auparku a na  Hollého ulici. Prvý 

problém nastal, keď v roku 1957 zrušili mestské záhradníčenie a museli sa presunúť inde. Denev 

sa umiestnil do priestora medzi Žilinskou plavárňou a potokom Všivák. Ale ako sa mesto 

rozrastalo, tak aj odtiaľto bol časom vytlačený a prešiel do areálu nemocnice. Avšak po výstavbe 

nemocničnej vrátnice stratil aj túto pôdu a skončil s predávaním zeleniny širšej spoločnosti. 

V posledných rokoch ju pestoval už iba pre vlastnú potrebu a pre zámych.  

Najväčší rozmach malo bulharské záhradníctvo  medzi rokmi 1919 až 1939, ale aj v ďalších rokoch 

sa v Žiline pohybovalo niekoľko záhradníkov z radov tejto národnosti. 

Zeleninu a kvety, ktoré vypestovali, predávali priamo vo svojej záhrade alebo na trhoch 

a jarmokoch.16 Predaj priamo zo záhrady záhradníkom vyhovoval viac, pretože tam aj bývali.  Keď 

prišli do Československa, nemali dosť peňazí, a tak si najprv stavali iba provizorné obydlia, ale 

neskôr sa ich bývanie zlepšovalo. ,, Avšak najväčšiu tržbu dosahovali na trhoch a jarmokoch, ktoré 

sa konali v sobotu na starobylom rínku. Podľa zachovalích fotografií, miesto bulharských 

trhovníkov bolo pred domami č.9-18. Situácia s trhovými miestami sa však menila,“ uvádza Peter 

 
14 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond MNV Žilina, č. 19441/27. 
15 GROMA, P., ŠTANSKÝ, P. et al. Stratená Žilina 2, s. 84. 
16 Pozri prílohu, obr. č. 1. 
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Štanský v Stratenej  Žiliny 2.17 Predávali svoje plodiny na mestskom trhovisku na Daxnerovej ulici 

až do 20. rokov, keď sa tu  začali stavať vilové domy pre českých úradníkov. V roku 1941 dostavali 

mestskú tržnicu a Bulhari predávali kvety a zeleninu na jej prízemí. V druhej polovici 

päťdesiatych rokov tržnica zmenila majiteľa, premenovali ju na Smer a ešte krátky čas tu predávali 

na prvom poschodí, ale boli opäť vytlačení.  Potomto predávali už iba na starom trhovisku na 

Geromettovej ulici a  oproti Makovického  domu.  

Deno Marinkov prišiel do Žiliny v roku 1922 ako 14-ročný. Najskôr musel nazbierať 

skúsenosti, priučiť sa záhradníckemu remeslu, potom si prenajal pozemok na Hollého ulici. 

V druhej polovici 40. rokov si kúpil pozemok od mesta na Frambore. Tu si aj postavil rodinný 

dom a žil tu s manželkou a jedinou dcérou Slávkou.18 Pomáhala mu rodina, ale najímal si aj 

brigádničky z blízkeho okolia. Podľa historických zdrojov vieme, že zamestnával na sezónu až 

dvadsať žien. Keď nastúpil socializmus, ktorý neuznával súkromné podnikanie, musel sa 

zamestnať v štátnom podniku- pracoval v Komunálnych službách. Po skončení pracovnej doby sa 

vrátil späť domov a pokračoval v práci v záhradníctve. Keď ho vytlačili z Frambora, pretože sa 

plánovala stavba estakády, kúpil si pozemok na Hruštinách pri starej Mojšovej Lúčke. Tu pestoval 

vo fóliovníkoch, ale aj voľne všetky druhy zeleniny ako aj kvety, najmä gladioly a chryzantémy.až 

do svojej smrti v roku 1992. 

Záznamy  nám odhaľujú ešte Jordana Karaneševa, potomka Dima Caneva, ktorý pôsobil 

od začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia na Frambore. V roku 1951 sa vysťahoval do 

Bulharska. Po roku 1950 boli mnohí bulharskí záhradnici nútení svoje záhradníctva odovzdať  

štátu. Za tieto pozemky nedostali vôbec žiadné odškodné. Jednoducho ich poštátnili. Toto mnohí 

nevedeli strpieť a vrátili sa do rodného Bulharska. Máloktorí ostali v Žiline a pokračovali 

v pestovaní zeleniny a kvetov. V posledných rokoch išlo už iba o predaj priamo v záhradníctve. 

V roku 1996 bulharskí záhradníci úplne vymizli. 

Bulharskí záhradníci sa zapisali do pamäti Žilinčanov. Aj v súčasnosti si niektorí starší 

stále pamätajú, ako chodili na tržnicu k Bulharom kupovať zeleninu a kvety. Stali sa symbolom 

poctivosti a kvality vo svojom odbore. Každy zákazník odchádzal od nich spokojný, a vždy mu 

pribalili niečo navyše. Preto si myslíme, že bulharskí záhradníci sú súčasťou Žiliny  a jej histórie.  

 
17 Pozri príloha, obr. č. 2, 3. 
18 Rozhovor s p. Mamatejom. 
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Záver 

Bulhari to mali už od úplneho začiatku veľmi ťažke. Časté vytláčania ich  z  pozemku, 

policajný dozor a prísne kontroly na hraniciach sú v dnešnej dobe už niečo nereálne, no pre nich 

to bol každodenný život. Ako povedal  Ján Amos Komenský: ,,Hrdza skúša zlato a trápenie 

človeka.“ Bulhari a bulharskí záhradníci zažili veľa trápenia, ale to v nich len upevnilo ich 

láskavosť a vďačnosť. Priniesli do Žiliny svoje zvyky, spôsob života, ale aj jazyk, s ktorým sa 

mohli zoznámiť aj Žilinčania. 

 Cieľom našej práce bolo poukázať na túto národnostnú skupinu a zachytiť jej veľmi stučnú 

históriu. Postupovali sme systematicky a snažili sme sa  ukázať, ako to vyzeralo s týmito 

cudzincami v priebehu minulého storočia. Informácie sme čerpali hlavne zo Štátneho archívu 

v Žiline so sídlom v Bytči. Niektoré materiály sme čerpali z viacerých internetových stránok 

a z knihy Stratená Žilina 2, kapitola o bulharských záhradníkoch. Naše informácie dopĺňajú 

fotografie bulharských záhradníkov, predávajúcich na miestnej tržnici  a na námestí svoje 

produkty.  

Aj napriek pandenickej kríze sa nám podarilo skontaktovať s potomkami bulharských 

záhradníkov, prestnejšie s pánom Mamatejom, manželom paní Slávky Marinkovej- Mamatejovej 

a  zaťom pána Deneva Marinkova, ktorý nám ochotne odpovedal na naše otázky. Ukážku 

rozhovoru uvádzame v prílohe.19 Pán Mamatej tiež pracoval v záhradníctve  pána Marinkova, 

a preto máme informácie z prvej ruky. Práve tento rozhovor nám objasnil niektoré naše nesprávne 

predstavy. Mysleli sme si, že záhradníci mali voľno aspoň v odobí konca a začiatku roka. Ako sme 

sa dozvedeli, práca začínala v januári opravou parenísk a končila koncom novembra, keď sa všetko 

muselo nachystať na novú sezónu. „Bola to nesmierne ťažká robota, bez vzťahu a lásky k pôde 

a záhradníčeniu, by ju málokto zvládol.“20 

Bohužiaľ, z dôvodu pandemickej krízy  sme zatiaľ nemohli prezentovať svoju prácu našim 

spolužiakom, čo by sme chceli urobiť, keď sa skončí dištančné vzdelávanie a vrátime sa do školy. 

 

 
19 Pozri prílohu, s. 22. 
20 Rozhovor s p. Mamatejom. 
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Príloha 
 

 

Obrázok č.1:  Bulharskí záhradníci predavajú zeleninu na trhoch (Zdroj: súkromný archív Petra Štanského) 
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Obrázok č.2: Bulharskí záhradníci predavajú zeleninu na trhoch (Zdroj: súkromný archív Mariána Kyša) 
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Obrázok č.3: Bulharskí záhradníci predavajú zeleninu na trhoch (Zdroj: súkromný archív P. Štanského) 
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Obrázok č.4: Historická tabuľa Framborského potoka( Zdroj: foto autor) 
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Obrázok č.5: Historická tabuľa na Frambore ( Zdroj: foto autor) 
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Obrázok 6: Správa o atentáte a nové rozkazy pre policajné zbory ( Zdroj: MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči) 
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Obrázok č .7: Neplnenie si povinností policajného zboru (MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči) 
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Rozhovor s pánom Mamatejom, manželom Slávky Marinkovej Mamatejovej, 
zaťom pána  Dena Marinkova-  ukážka rozhovoru: 
 

 

1. Narodila sa vaša manželka  už na Slovensku? 

Áno, narodila. Bola jedinou dcérou môjho svokra. 

 

2. Pomáhala vaša manželka v  otcovej záhrade? 

Ako dieťa veľmi v záhrade nepracovala, až potom, keď sa vydala, tak ja som pracoval 

v záhrade a ona chodila predávať kvety na trh. 

 

3. Ako ste vnímali život  v záhradníctve, bolo to veľmi náročné? 

Bola to ťažká robota. Keby som necítil pripútanosť k tej pôde a k tomuto remeslu, 

tak by som to nerobil. 

 

4. Aké Ste mali vzťahy so susedmi, prípadne vzťahy s občanmi Žiliny? 

Nikdy sme nemali so spoluobčanmi žiadny problem. Jediný problém bol občas s 

daňovým úradom. Museli sme ako živnostníci odvádzať 500 kilogramovov zeleniny. 

Pretože nebol určený druh zeleniny, svokor sa vynašiel a odovzdal tekvice, ktoré vážili 

aj niekoľko kilogramov. 

 

5. Aký mal Váš svokor vzťah k ostatným príslušníkom bulharskej menšiny v okolí, udržiavali 

kontakt? 

Áno, udržiaval s pánom Denevom, pánom Kovačevom a pánom Rusevom ktorý bol 

lekár. Všetci pochádzali z rovnakej oblasti v Bulharsku. Keď sa stretli na ulici, tak sa 

radi porozprávali. Ale neboli si až tak blízki, aby sviatky oslavovali spolu. 

 

6. Rozprával vám Váš svokor niekedy o svojej  rodnej zemi, Bulharsku a prečo odišiel? 

Narodil sa vo Veľkom Tarnove, kde bol veľmi ťažký život.Odišiel z Bulharska veľmi 

mladý aj so svojimi bratmi. Na Slovensko prišiel, keď mal iba štrnásť rokov. Jeho 

bratia pokračovali ďalej do Poľska, ale on sa usadil tu. Prenajal si prvú pôdu na 
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Hollého ulici a neskôr si kúpil pozemok na Frambore, kde pokračoval v záhradníckej 

činnosti. Časť zo zarobených peňazí posielal domov rodičom aby im pomohol. 

 

7. Ako ste vnímali, že vás ovplyvňuje politika mesta alebo štátu? 

V 1973 ho mesto vyvlastnilo, keď sa tu začala stavať estakáda, a preto si kúpil  pôdu 

na Hrúštinách, tam, kde stojí dnešné Vodné dielo Žilina. Po nástupe socializmu sa 

musel zamesnať v komunálnych službách, pretože súkromné podnikanie bolo 

zakázané. Ale vždy, keď prišiel domov okolo druhej, tak išiel pracovať do záhrady. 

Volali sme aj ženy so Strážova, ktoré nám chodili pomáhať. Tie prichádzali asi tak 

okolo jednej. Večer som ich potom zavážal domov. 

 

8. Čomu sa sa venovala vaša rodina v zime, keď sa nedalo pestovať alebo ako prebiehala 

príprava na budúcu sezónu?  

V novembri končila sezóna, pôda sa pripravila na zimu. December bol trocha 

voľnejší, ale aj tak sme museli už zháňať a kupovať semienka na budúcu sezónu. V 

januári sme začali opravou parenísk aby sme vo februári mohli sadiť na teplých 

pareniskách. 

 

9. Akú zeleninu ste pestovali? 

Všetku. Mrkev, petržlen, kaleráby, zeler, tekvice, uhorky, kapustu. Plus sme ešte 

pestovali kvety, najmä gladioly a chryzantémy. 

 

10. Ako si pamätáte vývoj vecí po páde komunizmu? 

Bohužiaľ, krátko po páde komunizmu v 1992 môj svokor zomrel. Ja a manželka sme 

pokračovali v pestovaní do 1996. Manželka mala od 1989 živnosť. 

 

 

 

 

 

 


