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Zbierka slovenských ľudových piesní Mikuláša Schneidera-Trnavského  a 

jeho pôsobenie v spolku Detvan v Prahe (1903 – 1905 ) 

 

Lukáš Hedmeg 

 

Activities of Mikuláš Schneider -Trnavský in Slovak student association Detvan in Prague (1903 – 

1905) and publishing Collection of slovak folk songs for middle voice and piano 

Undoubtedly, music has been for a centuries an integral part of European cultural heritage . Its 

creators, composers has been often celebrated and appreciated for their work. One of the most 

revered Slovak composers of first half of 20th century was Mikuláš Schneider-Trnavský. Presented 

paper focuses on Schneider‘s activities in Slovak student association Detvan during his studies in 

Prague in the years 1903 – 1905. In this time, Schneider held office of vice-chairman and took part on 

educational lecturing and playing as a pianist on various parties. Besides that, Schneider composed 

and harmonized Collection of slovak folk songs for middle voice and piano, which was published by 

Detvan association.  

Key words: Mikuláš Schneider Trnavský, Student slovak association Detvan, Prague. 

 

Úvod  

Rok 2018 bol Európskou úniou vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Jeho 

cieľom „je ešte viac podnietiť ľudí, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapájali sa do 

jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu 

priestoru.“1 Fenomén kultúrneho dedičstva má však mnoho podôb či foriem. V základe ho 

môžeme rozdeliť na dedičstvo hmotné, nehmotné, prírodné a digitálne. Jedným z prejavov 

nehmotného kultúrneho dedičstva je aj hudba, ktorá už od dávnych dôb povznášala ľudského 

ducha. Jej autori, komponisti, skladatelia boli často obdivovaní i zatracovaní. Medzi 

najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov prvej polovice 20. storočia s 

určitosťou patril aj dirigent, hudobný pedagóg a zhotovovateľ Jednotného katolíckeho 

spevníka, Mikuláš Schneider-Trnavský. Predkladaný príspevok sa zameriava na Schneiderove 

pôsobenie na pôde slovenského spolku Detvan v Prahe počas jeho pražských štúdií v rokoch 

1903 – 1905 a vydanie ním zostavenej Sbierky slovenských národných piesní pre stredný hlas 

so sprievodom klavíra.2 

                                                           
1 Citované podľa: https://europa.eu/cultural-heritage/about_sk  [cit. 2018.09.13] 
2 Hoci plný dobový názov predmetného Schneiderovho diela je Sbierka slovenských národných piesní pre  

stredný hlas so sprievodom klavíra, v názve a v texte príspevku o nej z praktických dôvodov referujeme skrátene 

ako o Zbierke slovenských ľudových piesní či ako zbierke (piesní). 
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Mikuláš Schneider-Trnavský sa narodil 24. mája 1881 v Trnave a zomrel  28. mája 

1958 v Bratislave. V jeho diele dominovala piesňová tvorba, v ktorej spojil romantickú 

tradíciu takých velikánov hudby, akými boli Franz Schubert či Robert Schumann 

s intonáciami slovenských ľudových piesní, ktoré upravoval. Vytváral taktiež  piesne na texty 

slovenských básnikov ako Svetozár Hurban Vajanský, Pavol Orzágh Hviezdoslav, Ľudmila 

Podjavorínska, Ivan Krasko či Martin Rázus. Okrem toho komponoval aj náročnejšie skladby 

pre profesionálne súbory (Spevácky zbor slovenských učiteľov či Trnavský slovenský 

spevokol). Ťažiskom jeho tvorby bola ale cirkevná hudba, v ktorej sa melodickou invenciou, 

harmonickou pestrosťou či zvukovou farebnosťou zaradil medzi najvýznamnejších tvorcov 

cirkevnej hudby prvej polovice 20. storočia. V rokoch 1892 – 1900 Mikuláš Schneider-

Trnavský študoval na gymnáziu v Trnave, 1900 – 1901 kompozíciu na Uhorskej kráľovskej 

akadémii hudby v Budapešti, 1901 – 1903 kontrapunkt3 na konzervatóriu vo Viedni 

a v rokoch 1903 – 1905 kontrapunkt, dejiny a hru na organe na konzervatóriu v Prahe. 

V rozmedzí týchto rokoch sa taktiež stal aktívnym členom slovenského spolku Detvan 

v Prahe. Známy je najmä vydaním Jednotného katolíckeho spevníka (1937), do ktorého 

zaradil okrem piesní zo starých kanciálov a novších spevníkov i 226 vlastných piesní.4 

 

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958).5 

                                                           
3 Kontrapunkt – technika kombinujúca dve alebo viac melódií tak, že vytvoria harmonický vzťah, zatiaľ čo si 

súčasne udržia vlastnú osobitosť. 
4 MAŤOVČÍK, Augustín a kol. Reprezentačný biografický lexikón Slovenska. Martin : Vydavateľstvo Matice 

slovenskej, 1999, s. 294 a TOMEŠ, Josef a kol. Československý biografický slovník. Praha : Academia, 1992 s. 

625. 
5 Zdroj fotografie: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Foperaslovakia.sk%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Ftrnavsky.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Foperaslovakia.sk%2Fmiku

las-schneider-trnavsky-velky-autor-piesnovych-aduchovnychkvetov%2F&docid=vIn93JERJcT0gM&tbnid= 

hEai13b2karAzM%3A&vet=10ahUKEwia9Lzf0ajeAhUMDiwKHQVxAyUQMwhDKAYwBg..i&w=710&h=4

77&client=opera&bih=686&biw=1396&q=mikuláš%20schneider%20trnavský&ved=0ahUKEwia9Lzf0ajeAhU

MDiwKHQVxAyUQMwhDKAYwBg&iact=mrc&uact=8 [cit. 2018.09.13] 
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Počas svojej 32-ročnej predvojnovej existencie (1882 – 1914) spolok Detvan  

združoval v Prahe žijúcich Slovákov, dominantne však študujúcu mládež.  Jeho prvé stanovy 

z roku 1882 deklarovali, že „Cieľom spolku je sústreďovať inteligentných Slovákov v Prahe sa 

združujúcich ku vzájomnému vzdelávaniu a zabávaniu sa.“6 Detvanci si veľmi vážili 

slovenskú kultúru a snažili sa v nej vzdelávať a oboznamovať sa s ňou. Na pôde spolku 

pritom kontinuálne prebiehali viaceré kultúrne zamerané aktivity, ako napr. literárno-kritická, 

knižničná či prednášk.ová činnosť. Spolkové prostredie, prajné pre spoznávanie a rozvoj 

národnej kultúry počas rokov pomohlo formovať viacero významných, v kultúrnej sfére 

pôsobiacich osobností, ako napr. Pavla Socháňa, Ladislava Nádašiho, Martina Kukučína 

(Mateja Bencúra), Jozefa Gregora Tajovského, Ivana Kraska (Jána Botta), Martina Benku, 

bratov Jožu a Františka Uprkovcov či už spomínaného Mikuláša Schneidera-Trnavského.  

 

Pôsobenie Mikuláša Schneidera-Trnavského v spolku Detvan  

V čase vstupu Mikuláša Schneidera-Trnavského do spolku, na jeseň v roku 1903 bol 

Detvan už plne etablovanou študentskou organizáciou s viac než 20-ročnou históriou a 

širokou sieťou kontaktov v českom kultúrnom prostredí. Schneider si spomínal, ako v 

„treťom roku svojich kompozičných štúdií[...]pobral som sa [...] do Prahy, kde som hneď 

vstúpil do Detvana. V Detvane som bol radostne vítaný, lebo muzikanta tam okrem mňa 

nemali a muzikanta často treba“.7 Schneiderovo meno sa v spolkových zápisniciach začalo 

objavovať potom, čo bol na výborovej schôdzke 20. novembra 1903 nominovaný na post 

revízora,8 hoci bol nakoniec v polovici decembra spolu s Jánom Strakom a budúcim českým 

novinárom a diplomatom Bohdanom Pavlů zvolený za výborového9 náhradníka.10 Obdobne, 

o pol roka neskôr bol na valnej hromade opätovne určený spolu s budúcim akademickým 

maliarom Jaroslavom Augustom za náhradníka, keďže dovtedajší „revizor br. Kľučka do 

schôdzok vôbec nechodí zvolilo valné zhromaždenie nového revizora, brata Jámbora. Noví 

revizori sú: br. Guller a Jámbor. Náhradníci: br. Schneider a Augusta“.11  

                                                           
6 Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy (UDAUK) Praha, fond Všestudenstký archiv 

(VSA), šk.atuľa (šk.at). č. A 335, materiály k spolku Detvan. Stanovy spolku Detvan schválené c. k. 

miestodržiteľstvom 13. 3. 1882. 
7 SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš. Milan R. Štefánik. In Štefánik. Kniha druhá: vzpomínky, dokumenty 

a jiné příspěvky. Bartůšek, Josef, red. Praha – Bratislava : Slovenské nakladateľstvo L. Mazáč, 1938, s. 83. 
8 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 522, materiály k spolku Detvan. Zápisnica XII. výborovej schôdzky 20. 11. 

1903. 
9 Riadiaci výbor spolku Detvan v tomto období pozostával zo 6 členov: predsedu, podpredsedu 

(miestopredsedu), jednateľa (tajomníka), pokladníka, knihovníka (knižníka) a zapisovateľa. K tomu boli spolu 

s výborom volení aj dvaja revízori (kontrolóri) a dvaja výboroví náhradníci.  
10 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 522, materiály k spolku Detvan. Zápisnica I. výborovej schôdzky 12. 12. 

1903. 
11 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica valnej hromady 4. 6. 1904. 
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Schneiderova participácia na dianí v spolku od tohto obdobia postupne narastala, 

pričom už na nasledujúcej týždňovej schôdzke 18. júna 1904, ktorá sa konala v Čížkovej 

reštaurácii na Ječné ulici, predniesol svoju prvú prednášk.u. Práve prednášk.ová činnosť sa 

stala v tomto období na pôde Detvana etablovanou a veľmi obľúbenou medzi jeho členmi. Vo 

všeobecnosti išlo o vedecko-popularizačné a vzdelávacie prednášk.y, ktoré si študenti 

pripravovali v rámci oblasti svojho záujmu či štúdia. Od prednášajúcich bola vyžadovaná 

erudícia v danej problematike, ako aj zrozumiteľný a pochopiteľný výklad pre každého 

načúvajúceho. Takýmto spôsobom sa detvanci vzájomne oboznamovali a vzdelávali 

v najrôznejších odboroch technických či humanitných vied. Hoci sa nám v spolkových 

záznamoch nezachoval ani približný obsah či aspoň názov prvej Schneiderovej prednášk.y, 

zohľadňujúc oblasť jeho štúdia, môžeme špekulovať o jej hudobnom zameraní. 

Zaujímavosťou tohto stretnutia bolo, že vtedajší predseda Detvana Fedor Albíni a neskorší 

prednosta pozemkového úradu v Prešove na ňom privítal aj „vzácneho hosťa, spisovateľa 

pána Williama Rittera, veľkého priateľa Slovákov“.12   

Postupom času Schneider nadviazal priateľské vzťahy s viacerými detvancami. Medzi 

nich patrili napr. Ján Halla, Bohdan Pavlů či Ján Botto. Blízke priateľstvo, ako aj podobné, 

politicko-spoločenské názory zdieľal tiež s Milanom Rastislavom Štefánikom, s ktorým „sme 

v Hlavovej kaviarni pri čiernej káve spolusnili o utopii českého a slovenského splynutia; lebo 

však v tej dobe bolo toto všetko len snom..., ktorého uskutočnenie bolo našou svätou túžbou, 

o ktorého realizovaní však nemali sme poňatia!“.13  

Počas celej dĺžky existencie spolku Detvan bola zlá finančná a materiálna situácia 

slovenských študentov v Prahe kontinuálne trvajúcim problémom. Vedúci členovia spolku 

Detvan si uvedomovali stále pálčivejšiu potrebu sa problémom chudobného slovenského 

študentstva v Prahe vážnejšie zaoberať a prispieť k zlepšeniu jeho finančnej situácie. 

Výraznou mierou sa o to pričinil študent astronómie a viacnásobný predseda spolku Detvan, 

Milan Rastislav Štefánik. Vďaka nemu boli na jar 1903 revidované spolkové stanovy, keďže 

činnosť spolku musela byť podľa platnej spolkovej legislatívy14 s nimi v presnom súlade. Aby 

spolok mohol začať v plnej miere poskytovať finančnú podporu svojím najchudobnejším 

členom, musel si najprv zabezpečiť stály prísun, čo možno najväčšieho množstva príspevkov. 

                                                           
12 ÚDAUK Praha, fond VSA, , šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica XII. týždennej schôdzky 18. 6. 

1904. 
13 SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš. Milan R. Štefánik. In Štefánik. Kniha druhá: vzpomínky, dokumenty 

a jiné příspěvky. Bartůšek, Josef, red. Praha – Bratislava : Slovenské nakladateľstvo L. Mazáč, 1938, s. 84. 
14 V predlitavskej časti Rakúsko-Uhorska bol v platnosti zákon O práve spolčovacím z 15. 11. 1867 č. 134/1867 

ř. z In http://spolky.profitux.cz/zakony/z_1867c.html  [cit. 2018.09.13] 
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Práve aj vďaka umeleckým a kultúrnym aktivitám Mikuláša Schneidera-Trnavského mohla 

spomínaná podporná činnosť začať. 

Diskusie o zlepšení nepriaznivej finančnej situácie Detvana odznievali medzi jeho 

členmi na týždňových zasadnutiach pomerne pravidelne. Na jednej z týchto schôdzok, ktorá 

sa uskutočnila 22. októbra 1904 v Hlavovej kaviarni na Kráľovských Vinohradoch za 

predsedníctva Fedora Albíniho odzneli aj prvé zmienky o možnosti vydania Schneiderovej 

zbierky piesní za účelom získania finančného zisku pre spolkový podporný fond. Gustáv 

Voda, rodák z Modry, neskorší lekárnik v medzivojnovej ére v Lučenci a zakladateľ Zväzu 

slovenských lekárnikov navrhol, aby „,Detvanʼ vydal harmonizované slovenské piesne br. 

Schneidera-Trnavského. Schôdzka však na ničom sa neuzniesla, lebo br. Schneider piesne má 

v Mikuláši a možno vraj, že martinský Spevokol ich zakúpi“. Hoci k jednoznačnému 

rozhodnutiu na stretnutí nedošlo, spolok nechcel prísť o príležitosť získať danú zbierku. 

Jednaním so Schneiderom boli preto poverení detvanci Gustáv Voda, Milan Pavol Sloboda 

a Uroš Boor. 15 

O mesiac na to, na mimoriadnej valnej hromade 26. novembra 1904, bol Schneider 

zvolený za podpredsedu spolku,16 čím mu bola ostatnými členmi vyjadrená podpora 

a dôvera.17 Nová pozícia v rámci hierarchie Detvana so sebou pre Schneidera ako člena 

výboru priniesla okrem istej miery autority aj povinnosť zúčastňovať sa všetkých spolkových 

stretnutí. Hoci sa zapájal do budovania knižného fondu či riešenia ekonomicko-existenčných 

otázok spolku len v menšej miere, výrazne začal rozvíjať svoje kultúrno-umelecké aktivity. 

Primárne išlo o jeho klavírne vystúpenia na rôznych kultúrno-spoločenských udalostiach, ako 

aj komponovanie skladieb a úprava (harmonizovanie) už existujúcich ľudových piesní pre 

potreby zamýšľanej zbierky. 

 

 

                                                           
15 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VII. týždennej schôdzky 22.10. 

1904.  
16 Za nových členov spolkového výboru boli zvolení: predseda – Milan P. Sloboda, podpredseda – Mikuláš 

Schneider, jednateľ – Ján Halla, pokladník – Cyrill Abaffy, knihovník – Oskár Huszágh, zapisovateľ – Milan 

Kulišek, revízori – Samuel Kupčok a Gustáv Voda, náhradníci – Jozef Jámbor a Ján Krištofík.  
17 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica mimoriadnej valnej hromady 

26. 11. 1904. 
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Zápisnica mimoriadnej valnej hromady 26. 11. 1904. 

 

Hoci akceptovanie ponuky Detvana Schneiderom o vydanie piesní nebolo 

v zápisniciach priamo zaznačené, jednania boli úspešné,18 keďže čiastkové informácie 

a zmienky o postupnej príprave publikácie sa začali objavovať v spolkových záznamoch už 

od prelomu novembra a decembra 1904. Sformovaná bola tzv. komisia pre vydanie 

Schneiderových piesní na čele s Gustávom Vodom. Jej úlohou bolo pripraviť zamýšľanú 

publikáciu po organizačnej stránke, ako aj zabezpečiť potrebné financie. Práve finančným 

aspektom vydania zbierky sa Detvan zaoberal už na nasledujúcej týždňovej schôdzke 3. 

                                                           
18 Zdenka Bokesová vo svojej knihe Mikuláš Schneider Trnavský uvádza, že zatiaľ čo prvý zošit piesní vydal 

Detvan v roku 1905, zošit druhý bol publikovaný v roku 1908 Kníhtlačiarskym účastinným spolkom 

v Turčianskom Sv. Martine. O tom sme ale v zápisniciach  doposiaľ nenašli žiadnu zmienku. Porovnaj: 

BOKESOVÁ, Zdenka. Mikuláš Schneider – Trnavský. Bratislava : SAV, 1952, s. 24.  
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decembra 1904. Komisii tu bolo na návrh Vodu pridelených 20 korún (k) na predbežné 

výdavky.19  

Ako sme už uviedli, súbežne s prípravami piesní sa Schneider pravidelne zúčastňoval 

na viacerých spoločensko-kultúrnych udalostiach organizovaných Detvanom či inými, 

spriatelenými spolkami, pričom jeho klavírne vystúpenia sa stali žiadanou súčasťou 

kultúrneho programu spolkových večierkov. Sám Schneider zdôrazňoval, že „slovenské 

večierky u Čížků v Ječnej ulici stály za to, aby si ich v Prahe všimli. Niejeden prominentný ich 

navštívil, aby spoznal a počul slovenskú pieseň. Ja som sedel u klavíru, volali ma 

cymbalistom. Noty som k týmto pesničkám veru nepotreboval, celý repertoár, niekoľko sto 

slovenských a moravských piesní vytriasol som z rukávu“.20 Svojimi hudobnými 

vystúpeniami Schneider jednako prispieval k šíreniu dobrého mena spolku, k propagácii 

pripravovanej zbierky, ako aj k zviditeľneniu sa na českej umeleckej a kultúrnej scéne.  

Jeden z týchto večierkov bol organizovaný spolkom Sokol v Písku. Detvan bol 

požiadaný o účasť na ňom už na konci októbra 1904,21 pričom sa zaviazal na zamýšľanú 

udalosť vyslať „jedneho hudebníka, jednoho zpeváka a jak bude treba usporiadame 

i informačnú prednášk.u o Slovensku“.22 Túto ponuku Sokol vďačne prijal.23 Začiatkom 

decembra sa rozhodlo, že spolok „vyšle na 17. t. m.24 br. Schneidera a Vodu, aby 

koncertovali, mimo to niektorých členov, ktorí sa výboru dobrovoľne prihlásia“,25 pričom 

finálne sa večierka malo zúčastniť až päť alebo šesť detvancov. Svedectvo stále 

nepriaznivého finančného stavu spolku a jeho členov dokumentuje aj fakt, že detvanci 

požiadali spolok Sokol o refundáciu cestovných nákladov.26 Na predmetnom večierku, ktorý 

sa nakoniec po odročení uskutočnil 18. decembra 1904 „účinkovali 4 členovia spolku. 

Večierok zahájený bol informačnou prednášk.ou o slovensku, ktorú predniesol predseda 

spolku br. Sloboda. Br. Voda zaspieval niektoré slovenské piesne s originálnymi doprovody 

br. Mikuláša Schneidera Trnavského. Časť programu vyplnil dámsky odbor spevokolu 

                                                           
19 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica I. týždňovej schôdzky 3. 12. 

1904. 
20 SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš. Milan R. Štefánik. In Štefánik. Kniha druhá: vzpomínky, dokumenty 

a jiné příspěvky. Bartůšek, Josef, red. Praha – Bratislava : Slovenské nakladateľstvo L. Mazáč, 1938, s. 84 – 85. 
21 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica III. týždňovej schôdzky 29. 10. 

1904. 
22 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica riadnej týždňovej schôdzky 19. 

11. 1904. 
23 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk.. č. A 337, materiály k spolku Detvan. Korešpondenčný lístok od spolku Sokol 

pre spolok Detvan 3. 11. 1904.  
24 T. m. – toho mesiaca. 
25 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica I. týždňovej schôdzky 3. 12. 

1904. 
26 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica II. výborovej schôdzky 7. 12. 

1904. 
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píseckého jednohlasným zaspievaním českých význačnejších piesní“. Slávnostnú atmosféru 

večierku umocnila aj účasť známeho,  vtedy už 69-ročného českého básnika Adolfa Heyduka.  

Na margo udalosti vyjadril Milan Kulíšek, toho času spolkový zapisovateľ, nádej, „že 

zanechal náš večierok v Písku trvalí dojem“.27 Schneider taktiež vystúpil v akademickom 

roku 1904/1905 v rámci programu na večierku organizovanom Moravskou besedou,28 

s ktorou mal Detvan blízke kontakty. 29 

Koncom januára 1905 začalo úsilie vydavateľskej komisie prinášať prvé úspechy. Na 

týždňovej schôdzke, ktorá sa konala 21. januára v Hlavovej kaviarni na Vinohradoch oznámil 

predseda komisie Gustáv Voda, že k danému dátumu rozposlal 157 subskripčných listín (19 

z nich sa už dovtedy vrátilo), pričom spolu s ďalšími listinami sa dohromady vyzbieralo 378 

k a vopred predalo 162 exemplárov pripravovanej zbierky piesní.30 

Na rovnakom stretnutí sa členovia spolku Detvan dohodli na usporiadaní vlastného 

večierku. Vzhľadom na jeho načasovanie môžeme predpokladať, že aj táto udalosť mala 

dopomôcť pri propagovaní zbierky. Organizáciou bola poverená komisia v zložení Sloboda, 

Schneider, Boor a Voda, ktorý vopred navrhol 20 halierové (h) vstupné. 31 To bolo začiatkom 

februára navýšené na 50 h.32 Večierok samotný sa uskutočnil 10. februára vo veľkom sále 

Čížkovej reštaurácie. Po krátkom uvítaní na jeho začiatku predseda spolku Milan P. Sloboda 

v krátkosti privítal všetkých zúčastnených a prisľúbil, že ak  daný večierok dopadne  úspešne, 

bude Detvan podobné kultúrno-spoločenské udalosti usporadúvať častejšie. V nasledujúcom 

programe sa „obecenstvo zabávalo výtečne, zvlášte páčily sa piesne slovenské zo zbierky br. 

Schneidera, ktoré predniesol pán ing. Ursiny so sprievodom klavíru. Okrem tohto br. 

Schneider zahral na piano niektoré svoje skladby. Po programe bol tanec a volná zábava 

dlho do noci“.33 Vedenie spolku malo pri organizácii ďalších podobných večierkov 

v Schneiderovi značnú dôveru. Ukazuje sa to aj v ozname jednateľa a neskoršieho 

československého politika a básnika Jána Hallu, konštatujúc „že dňa 8. marca t. m. usporiada 

                                                           
27 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica IV. výborovej schôdzky 26. 1. 

1905. 
28 Bližšie: HEDMEG, Lukáš. Spolupráca Detvana s moravskými spolkami do vypuknutia prvej svetovej vojny. 

In Dejiny: internetový časopis Inštitút histórie FF PU v Prešove [online]. 2017, roč. 12, č. 2, s. 39 – 53. 

Dostupné online: http://dejiny.unipo.sk/Blog%20Posts/dejiny-22017.html [cit. 2018.09.13]  
29 Zpráva o činnosti Moravsko-Slezské Besedy, střediska Moravanů a Slezanů v Praze, za správní rok 1904 – 

1905. Praha : Tiskem Em. Stivína v Praze – Nákladem Moravsko_slezské Besedy, 1905, s. 5. 
30 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica III. týždennej schôdzky 21. 1. 

1905. 
31 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica III. týždňovej schôdzky 21. 1. 

1905. 
32 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica IV. týždňovej schôdzky 4. 2. 

1905. 
33 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VI. výborovej schôdzky 13. 2. 

1905. 
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spolok večierok vo velkom sále u Čížků, ktoreho program ustanoví br. miestopredseda 

Schneider“.34 Na podobné večierky bol Schneider navrhovaný pomerne často, nie všetkých sa 

však zúčastnil. Napr. 18. marca 1904 zorganizoval odbor Českoslovanskej Jednoty v Náchodě 

slovenský večierok.  Ešte začiatkom februára 1904 sa uznieslo, „aby do Náchoda vyslaní boli 

br. Sloboda, Schneider a Voda ku 12. t. m. Br. Sloboda má prednášať, br. Voda spievať 

s doprovodom br. Schneidera“.35 Dodatočne bol termín konania posunutý práve na 18. marca 

a do programu pridaná literárna prednášk.a Jána Hallu.36 Podľa záznamov sa ale programu 

Schneider nakoniec nezúčastnil.37  

Zaujímavosťou je, že o Schneiderovu tvorbu v tomto období neprejavil záujem len 

Detvan. Zápisnica z 21. januára 1904 informuje, že „Spevácky spolok „Smetana“ v Plzni 

žiada o slovenské štvorspevy. Uznáša sa požičať mu z knižnice štvorspevy od Bullu – 

Lihoveckého,38 ďalej br. Schneider sľubuje, že sharmonizuje daktoré charakteristické 

slovenské piesne, ktoré sa tiež pošlú.“39 O týždeň neskôr sa dozvedáme, ako spomínané 

piesne (noty) boli spolku poslané a „že prisľúbilo sa mu požičanie originálnych harmonisácií 

Schneiderových, ktorý sa zaviazal k tomu účelu ich zhotoviť“,40 pričom svoje slovo aj dodržal, 

keďže zápisnica zo 4. februára konštatuje, ako „spev. Spol. Smetana sa poslali harmonisácie 

br. Schneidera.“.41  

Pokiaľ ide o prednášk.ovú činnosť či zapájanie sa do rozpráv pravidelne 

prebiehajúcich po odznení týchto prednášok, bol Mikuláš Schneider-Trnavský aktívny len 

príležitostne. Jeho výstupy boli dominantne hudobne či kultúrne orientované a neraz 

neskrývane kritické. Pomerne odmietavo sa napr. vyjadril o diele Trávnice. 200 slovenských 

národných piesní od Miroslava Francisciho z roku 1893, ktoré detvanec Ján Halla okrem 

iného spomenul vo svojej prednášk.e z 29. októbra 1904 s názvom O umeleckom vkuse nášho 

ľudu. Schneider tu ostro poznamenal, že predmetné Trávnice „nemajú žiadnej „Klasickej“ 

                                                           
34 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VII. týždňovej schôdzky 4. 3. 

1905. 
35 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica IV. týždňovej schôdzky 4. 2. 

1905.  
36 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VI. výborovej schôdzky 13. 2. 

1905. 
37 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VIII. týždňovej schôdzky 21. 3. 

1905. 
38 Ide o autorov Blažeja Bullu a Miloša Izáka Lihoveckého.  
39 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica III. týždňovej schôdzky 21. 1. 

1905. 
40 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica IV. výborovej schôdzky 26. 1. 

1905. 
41 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica IV. týždňovej schôdzky 4. 2. 

1905. 
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ceny a je to na cigáňský spôsob tvorené. Iní, rozumie sa samo sebou inak na to hladia“.42 

Podobne kritický postoj taktiež zaujal vo svojej prednášk.e z 20. mája 1905 s názvom 

O slovenskej a maďarskej piesni, v ktorej argumentoval, „že Slováci už pred príchodom 

Maďarov do Uhorska mali ľudové piesne“, pričom tvrdil že „maďarská ľudová pieseň 

príchodom Cigáňov do našej vlasti úplne zanikla, to, čo dnes čujeme ako maď. ľud. pieseň, je 

pieseň umelá, produkt salónnych komponistov, alebo je iba text maďarský (i to nie ľudový) 

a melodia slovenská, dakedy cigáňom trochu „zkorigovaná“ recte zkazená. Maďarskej hudby 

vlastne niet, ako to už Fraňo List koštatoval“.43 Schneider túto tému neskôr obsažnejšie 

rozpracoval a publikoval ako kapitolu v Slovenskej čítanke z roku 1910 pod názvom 

Slovenská a maďarská píseň lidová se zvláštním zřetelem na historickou minulost a vývoj 

svůj.44  

Mikuláš Schneider-Trnavský sa počas svojho pôsobenia v Detvane príležitostne 

zapájal okrem prednášk.ovej činnosti či riešenia organizácie večierkov, na ktorých 

vystupoval, aj do mediácie niektorých interných sporov medzi členmi spolku. Napr. na 

týždňovej schôdzke z 25. februára 1905 vznikol rozpor medzi predsedom spolku, Milanom P. 

Slobodom a ostatnými prítomnými detvancami. Jadrom sporu bol Slobodov návrh, ktorým sa 

pokúšal o zmenu pri narábaní s jednateľskými trovami ich vedením v spolkovom účtovníctve. 

Za návrh však nehlasoval ani jeden z prítomných členov Detvana, na čo reagoval Sloboda 

hrozbou, „že odvodí z toho konsekvencie“.45 Spor ďalej pokračoval v rovnaký večer na 

nasledujúcej, výborovej schôdzke, kde Sloboda kvôli svojmu neprijatému návrhu podal 

demisiu. Detvanci ale namietali, „že pri hlasovaniu nechcel výbor vysloviť mu s tým 

nedôveru, demisiu neprijíma a br. Kupčok navrhuje aby br. predseda demissiu odvolal a aby 

vyslali sa tým cielom br. Schneider a Halla k br, predsedovi“.46 Hoci výber Mikuláša 

Schneidera a Jána Hallu nie je v zápisnici nijako odôvodnený, môžeme logicky predpokladať, 

že ich výber bol podmienený členstvom v riadiacom výbore a funkciami, ktoré v ňom 

zastávali.47 

                                                           
42 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica III. týždňovej schôdzky 29. 10. 

1904.  
43 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica XIV. týždňovej schôdzky 20. 5. 

1905 
44 SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš. Slovenská a maďarská píseň lidová se zvláštním zřetelem na 

historickou minulost a vývoj svůj. In  Slovenská čítanka. Bílý, František. Praha : Tlačou Emil Šolc – Nákladom 

Moravsko-slezská beseda, 1910, s. 324 – 338. 
45 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VI. týždňovej schôdzky 25. 2. 

1905. 
46 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VIII. výborovej schôdzky 25. 

2. 1905. 
47 Mikuláš Schneider ako podpredseda a Ján Halla ako jednateľ.  
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Začiatkom februára 190548 sa na podnet Gustáva Vodu rozhodlo poslať už hotovú 

zbierku do tlače, a to konkrétne spoločnosti Berliner Musikalien Druckerei (Berlínska 

hudobno-tlačiarenska spoločnosť). 25. februára následne uzatvoril Schneider so spolkom 

zmluvu, v ktorej povoľoval Detvanu vydať zbierku obsahujúcu 31 piesní v náklade 1 000 

exemplárov, pričom 20 výtlačkov mal dostať Schneider zadarmo a k tomu z čistého výnosu 

70 %, nie však viac ako 800 k, pričom členovia komisie mali dostať 5 % z čistého zisku do 

konca akademického roka 1904/1905. Zvyšné peniaze si mal spolok prerozdeliť v pomere tri 

ku dvom medzi podporný fond a spolkovú pokladnicu, pričom podpornému fondu mali 

pripadnúť v záujme akumulácie, čo možno najväčšieho množstva prostriedkov práve dve 

tretiny očakávaného zisku.49 Na mimoriadnom valnom zhromaždení 26. marca 1905 odznela 

správa o dovtedajšej činnosti spolku, ktorú predniesol predseda Milan P. Sloboda. 

Konštatoval, že „Spolok podujal sa na vydanie „Sbierky slovenských národných piesní“50 

Mikuláša Schneidera-Trnavského. Vydanie toto je už v tlači;51 bude to dielo, ktorým sa 

„Detvan“ pred verejnosťou veľmi pekne reprezentuje.“ Na rovnakom stretnutí bol za prvého 

predsedu novovytvorenej podpornej komisie jednohlasne zvolený práve Schneider. Ako 

prísediaci boli zvolení Cyrill Abaffy a Ján Halla.52 Jej vznikom môžeme datovať oficiálny 

začiatok poskytovania podpornej činnosti na pôde spolku, pričom tá pokračovala až do roku 

1914.53 Predsedníctvo bolo Schneiderovi udelené jednako pre jeho zásluhy a autorstvo 

zbierky, ako aj pre vážené postavenie medzi ostatnými členmi spolku.  

Vydavateľské snahy Detvana ale znamenali značnú finančnú záťaž pre spolkovú 

pokladnicu. Už od začiatku prípravného procesu bolo jasné, že napriek vyčleneniu nemalých 

prostriedkov nebude Detvan sám schopný uhradiť všetky náklady spojené s publikáciou 

piesní. Preto už od konca novembra 1904 začal Detvan rozosielať žiadosti o finančnú pomoc 

                                                           
48 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica IV. týždňovej schôdzky 4. 2. 

1905. 
49 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VIII. výborovej schôdzky 25. 

2. 1905. 
50 Zbierka obsahovala 31 piesní: Všetci sme Slovania, Ja som bača veľmi starý, Hej, Anička mlynárova, Boleráz, 

boleráz, Nad Tatrou sa blýska, Hej! Musel by to chlap byť, Anča čierna, Sobotička, nedeľa, Dievča, dievča, 

laštovička, Kamaráci moji, Zjedzte ma, vlčky, Hej, hore háj, dolu háj, Dievča čo robíš, Ide ťažký furman k nám, 

Zpod suchého javora, Garafia strom zelený, Pod tým naším okenečkom, Vínko, vínko, Hory, hory zelené, Ej, 

ženy, ženy, Dobrú noc, má milá, A ja som z Oravy debnár, Šenkovala šenkárička, Pri Prešporku na Dunaji, 

Štidiry, štidiry, Pri trenčianskej bráne, Anička, maličká, Limbora, limbora, Kázala mi mati, Ej, mám ja koňa 

faku, Budzil som ca. Bližšie: http://aleph.nkp.cz/publ/skc/006/37/16/006371693.htm [cit. 2018.09.13] 
51 SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš. Sbierka slovenských národných piesní pre stredný hlas so sprievodom 

klavíra. Praha : Nákladom slovenského spolku „Detvan“, 1905. 58 s. 
52 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica mimoriadnej valnej hromady 

26. 3. 1905. 
53 Bližšie: HEDMEG, Lukáš. Podporná činnosť slovenského spolku Detvan v Prahe do vypuknutia prvej 

svetovej vojny. In Dejiny: internetový časopis Inštitút histórie FF PU v Prešove [online]. 2016, roč. 11, č. 2, s. 

26 – 42. Dostupné online: http://dejiny.unipo.sk/Blog%20Posts/dejiny-22016.html [cit. 2018.09.13] 
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viacerým spriateleným organizáciám a spolkom. Na výborovej schôdzke 30. novembra 1904 

„Br. predseda navrhuje sostavenie žiadosti k slovenským peňažným ústavom, ktoré sa majú 

požiadať, aby pri rozdelovaní zisku pamätaly na náš spolok“, pričom na túto úlohu sa podujal 

jeden zo splnomocnených detvancov, Uroš Boor.54 V priebehu nasledujúcich mesiacov spolok 

žiadal o pomoc viaceré domáce, ale aj zahraničné inštitúcie, ako aj fyzické osoby. Žiadosti 

o pomoc boli adresované napr. do Spojených štátov amerických či Slavianskemu spolku 

v Moskve.55 Začiatkom apríla 1905 bol Detvan informovaný Gustávom Vodom, že na 

vydanie zbierky chýbalo ešte približne 250 k. Predseda Milan P. Sloboda sa situáciu pokúsil 

riešiť tým, že „pôjde sa informovať do peňažných ústavov, za akých podmienok by nám 

požičali“.56 Získanie potrebných prostriedkov ale vôbec nebolo jednoduché. Dosvedčujú to 

záznamy o bohatej korešpondencii, v rámci ktorej Detvan opakovane dostával listy so 

zamietavým stanoviskom. Napr. „2 dopisy Umeleckej Besedy, ktorá nemôže nám nič požičať 

ale sľubuje, že zakúpi väčší počet exemplárov...“ Zaujímavosťou je, že redakcie časopisov 

ako napr. Moravská Orlica či Šťastný domov žiadali spolok o grátis exempláre.57  

Na prelome apríla a mája 1905 Detvan dostal prvých 60 exemplárov zbierky, „čo dalo 

podnet k debatte, komu sa majú poslať zdarma výtisky ale vec nebola úplne rozhodnutá“.  

V záujme propagácie piesní bolo taktiež rozposlané „redakciám Slov. Týždenníka, Nár. 

Novín, N. listů, Nár. Politiky, Času a časopisu „Co měsíc dal“ oznámenie, že piesne 

Trnavského už vyšly“.58 Na zbierku piesní bola na prelome mája a júna 1905 v troch číslach 

Národných novín taktiež uverejnená aj pochvalná recenzia z pera pedagóga, spisovateľa, 

prekladateľa a publicistu Jána Zigmundíka.59  

 

                                                           
54 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica I. výborovej schôdzky 30. 11. 

1904.  
55 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica  IX. výborovej schôdzky 4. 3. 

1905 
56 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica XI. výborovej schôdzky 6. 4. 

1905. 
57 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica XII. týždňovej schôdzky 6. 5. 

1905.  
58 ÚDAUK Praha, fond VSA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica XII. týždňovej schôdzky 6. 5. 

1905. 
59 ZIGMUNDÍK, Ján. Sbierka národných slovenských piesní. In Národnie noviny. 27. máj 1905, roč. 36, č. 62, s. 

5, Kus Slovenskej hudby. In Národnie noviny. 30. máj 1905, roč. 36, č. 63, s. 4 a 1. jún 1905, roč. 36, č. 64, s. 3. 
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Sbierka slovenských národných piesní pre stredný hlas so sprievodom klavíra.60 

 

Desiateho júna 1905 Detvan zorganizoval ďalší zo svojich večierkov v reštaurácii 

u Čížků. Pre Mikuláša Schneidera-Trnavského to bola podľa záznamov posledná, spolkom 

organizovaná spoločensko-kultúrna udalosť, na ktorej do svojho odchodu z Prahy vystúpil. V 

zápisnici týždňovej schôdzky konanej 17. júna v Hlavovej kaviarni predseda Sloboda 

konštatoval, že „Večierok sa veľmi pekne vydaril a možno tvrdiť, že ním veľmi pekne sme 

zaklúčili tohoročné večierky.“ V bohatom programe účinkovali „sl. Marienka Rindova, člen 

Lublaňskej opery, p. R. Piskáček, hud. skladateľ, p. Emil Sachs, huslový virtuos, „České 

kvartetto lesných rohov“ a br. Mikuláš Schneider-Trnavský.“ Všetky výdavky na slávnosť 

predbežne hradil Schneider z vlastných prostriedkov.61 Po tom, čo Sloboda na rovnakom 

stretnutí nastolil otázku refundácie spomínaných výdavkov Schneiderovi Detvanom, sa medzi 

viacerými členmi spolku odohrala živá debata prechádzajúca miestami do osobného sporu. 

                                                           
60 Dostupné online: https://www.obalkyknih.cz/view?nbn=cnb002626617 [cit. 2018.09.13] 
61 Výdavky: tlač pozvánok 7 k, veniec a kvetinový košík pre účinkujúcich 16 k, ladenie klavíra 4 k, pohostenie 

pre účinkujúcich 16 k, spolu 41 k.  
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Bývalý predseda spolku Fedor Albíni kritizoval v tejto veci výbor za údajné nesprávne 

postupovanie a opakovane upozorňoval členov o ich možnosti hlasovať proti návrhu. Na 

odpor sa mu postavil hlavne Milan Kulíšek, ktorý odmietal obvinenia z pochybenia a 

zdôrazňoval lepšie hospodárenie súdobého výboru v porovnaní s predošlou, Albíniho 

administráciou. Argumentoval, že  „Členovia bývalého výboru v spolku sa takmer ani 

neukiažu, ak ale terajší výbor dačo podnikne, nuž mu to ofrflú. Keď sme vedenie spolku 

prevzali, dostal pokladník asi 2 – 3 k, ačkoľvek sa v pokladničnej knihe vyše 200 

k vykapovalo. Dnes máme pokladnicu sriadenú a v takom stave [...] že ani tento 

štyridsaťkorunový večierok nepocítime, ak schôdzka odhlasuje tá trovy.“ Po protestnom 

odchode Albíniho zo schôdzky sa na Kulíšk.ovu stranu postavil  okrem iných aj detvanec 

Oskar Huszágh. Zdôrazňoval, že úspech večierku „je zásluhou p. br. Schneidera, ako aj 

predošlé večierky. Vieme, že p. br. Schneider nemieni na budúci rok už prísť do Prahy, bol to 

teda posledný jeho večierok a bolo by veľmi nepekné, ak by spolok chcel robiť ťažkosti pri 

tomto večierku, poslednom z koľkých podarených, ktoré nám p. br. Schneider aranžoval“. Po 

krátkej debate prítomní Schneiderovi refundáciu jednohlasne schválili.62  

Vďaka aktivite predsedu Slobodu spolok nakoniec získal chýbajúce financie na 

zaplatenie vydania zbierky od Českoslovanskej jednoty v júli 1905. Jednota súhlasila s 

pôžičkou 200 k, no stanovila si vlastné, pomerne prísne podmienky, ktoré Detvan na 

výborovej schôdzke 15. júla 1905 mierne upravil. Slobodov návrh Českoslovanskej jednote 

deklaroval, že „,Detvanʼ odovzdá „Českoslo. Jednote“ 100 (sto) exemplárov. „Sbierky“ 

v krámskej cene63 po 4k, účtuje ich „Jednote“ tak, ako kníhkupcom, totiž po 3k. „Českoslo. 

Jednota“ dá nám zálohu (preddavok) 200k (dvesto korún). Ak by „ČJ“ do roka nestŕžila 200k 

po 3k za exemplár, je povinný „Detvan“ proti vráteniu zbývajúcich exemplárov rozdiel 

„Českoslov. Jednote“ zaplatiť, ak by to neurobil, je „Jednota“ oprávnená zbývajúce 

exempláre z akúkoľvek cenu predať, bez toho, že by tým „Detvan“ zbavený bol povinnosti 

zaplatiť rozdiel, ktorý by snáď aj potom ešte ostal. „Jednota“ nebude exempláre verejne po 

3k predávať, len po 4k, pod rukou a svojím členom môže predávať po 3k, Samozrejmé je tiež, 

že každý za 4k predaný exemplár účtuje „Jednota“ voči „Detvanu“ tak, jako by ho bola za 3k 

predala.“ Návrh bol na schôdzke hlasovaním prijatý, pričom vybratím pôžičky boli 

                                                           
62 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica XV. týždňovej schôdzky 17. 6. 

1905. 
63 Krámska cena – maloobchodná cena. 
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splnomocnení predseda Sloboda a pokladník Abaffy. Na dopravu 100 exemplárov do 

miestnosti ČJ boli uvoľnené 2 k.64 

 Výborová schôdzka konaná 15. júla 1905 bola posledným doloženým spolkovým 

stretnutím, ktorého sa Mikuláš Schneider-Trnavský osobne zúčastnil. Vzhľadom na polročný 

hiát v organizovaní/zapisovaní spolkových stretnutí sa Schneider ako člen Detvana v 

zápisniciach spomínal ešte v období od 6. februára do 25. marca 1906, pričom jeho neúčasť 

bola vždy ospravedlnená. Po ukončení svojich štúdií Schneider odišiel do Zrenjaninu 

(Velikeho Bečkereku) v srbskej Vojvodine, kde pôsobil ako regenschori65 v miestnej 

pravoslávnej cirkvi. Zaujímavosťou je, že aj po odchode zo spolku Schneider naďalej 

spolupracoval s niektorými detvancami. V roku 1907 s Milanom Kulíšk.om a Milanom P. 

Slobodom napr. vydal zbierku Pôvodné slovenské piesne, ktorá vyšla celkovo v desiatich 

zošitoch a v rozsahu štyroch strán.66  

V záujme zabezpečenia ďalších príjmov pre podporný fond sa predstavitelia spolku 

rozhodli od Schneidera odkúpiť nakladateľské práva na už vydanú zbierku. Jednať so 

Schneiderom bol už začiatkom februára 1906 splnomocnený predseda Milan P. Sloboda.67 Na 

stretnutí 17. februára68 podal Oskar Huszágh návrh, aby spolok Schneiderovi ponúkol za jeho 

práva na Zbierku slovenských národných piesní 700 k, pričom sa mu ich Detvan mal zaviazať 

vyplatiť v dvoch splátkach, 400 k vopred a zvyšných 300 k po zinkasovaní peňazí 

z objednávok od kníhkupcov, najneskôr však do prvého júla 1906.69 S podmienkami 

Schneider súhlasil, no dodatočne žiadal zadarmo z každého vydania piesní, ktoré spolok 

v budúcnosti vydá 3 % exemplárov. Hlasovaním mu bola táto požiadavka odobrená.70 Hoci 

kúpa nakladateľských práv predstavovala pre spolok nemalý výdavok, mohol si ho vďaka 

ziskom z predaja zbierky dovoliť. Zo správy o činnosti Detvana od decembra 1904 do 

                                                           
64 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica XIII. výborovej schôdzky 15. 
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65 Regenschori – zast. organista, správca chóru. 
66 SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš. Pôvodné slovenské piesne. Zošit 1 – 10. Myjava : Pavel Kulíšek 

a Milan Pavol Sloboda, 1907. 4 s. 
67 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica XIV. výborovej schôdzky 9. 2. 

1906. 
68 Na rovnakom stretnutí sa viedla taktiež debata o vyplatení päťpercentnej vydavateľskej provízie pre členov 

komisie, o ktorej bolo rozhodnuté ešte koncom februára 1905. Z pôvodne trojčlennej komisie (Boor, Voda 

a Sloboda) ale v spolku do vydania zbierky zotrval len Sloboda. Zatiaľ čo detvanci Abaffy a  Huszágh 

navrhovali, aby boli všetkým trom vyplatené odmeny, členovia ako Kulíšek či Kompiš zasa argumentovali 

tvrdením, že väčšina organizačných úkonov bola vykonaná len Slobodom. Hlasovaním bola nakoniec provízia 

vo výšk.e päť percent zo zisku utŕženého do 31. júla z predaja Schneiderových piesní priznaná výlučne Milanovi 

P. Slobodovi.  
69 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica XIX. týždňovej schôdzky 17. 2. 

1906. 
70 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica valného zhromaždenia 25. 3. 

1906. 
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februára 1906 sa dozvedáme, že spolok k 20. februáru 1906 získal za predaj Schneiderových 

piesní 929 k a 36 h.71 V nasledujúcich približne dvoch rokoch Detvan pokračoval v distribúcii 

a predaji zbierky, pričom ešte za rok 1907– 1908 utŕžil 115 k a 50 h.72 Zbierku piesní si vo 

väčšej miere objednávali českí, v menšej aj slovenskí zákazníci. Ako problematické sa podľa 

pokladníka Oskara Huszágha ukázalo pomalé splácanie dlhov, v ojedinelých prípadoch 

dokonca ignorovanie upomienok niektorými jednotlivcami. Napr. k 18. februáru 1906 spolku 

dlhovali predplatitelia piesní za neuhradené exempláre až 801 k a 68 h.73  

S výrazným mešk.aním si plnil svoje podlžnosti aj Detvan voči Mikulášovi 

Schneiderovi-Trnavkému, ktorý na to vo svojich listoch pravidelne spolok upozorňoval. Napr. 

začiatkom novembra 1906 sa Schneider sťažoval, že „správa slávneho spolku Detvan 

prislúbila mi ešte v lete, že za piesne restančne 300 k mi na podzim vyplatí. Ked slavní spolok 

timto už po tretie upozornujem a úfam že tuto zanedbanú žiadosť čim skôr do poriadku 

uvede...“.74 Vo februári 1907 Schneider opätovne žiadal „o zaslanie chybujúcich 150 kor. Na 

ktoré opet ¼ roka čakám“.75 Detvan mal však voči Schneiderovi podlžnosti ešte v roku 1908. 

Na týždňovom stretnutí 12. marca sa pripomenulo, „že p. Schneider Trnavský si žiada, aby 

mu spolok poslal niektoré ex. zo svojich piesní, alebo jeho pohliadavky vyrovnal“. Vzhľadom 

na to, že v zápisnici z daného stretnutia sa konštatovala vypredanosť piesní k marcu 1908, sa 

spolok rozhodol Schneidera kompenzovať finančne.76 V zápisniciach však príležitostne 

nachádzame kontradikcie ohľadom dostupnosti piesní. Napr. zo zápisnice zo 14. mája 1908 sa 

dozvedáme ako Detvan Schneiderovi na jeho žiadosť poslal tri exempláre jeho piesní,77 hoci 

v marci 1908 mu ich odmietli poslať z dôvodu vypredania. Odkiaľ mal Detvan predmetné 

výtlačky ale nie je jasné.  

Medzi predplatiteľov zbierky patrili viaceré známe osobnosti kultúrneho a umeleckého 

života, ako aj rôzne spolky a inštitúcie. Z osobností to boli napr. polyhistor a fyzik Ivan Zoch, 

literárny historik a prvý predseda Detvana Jaroslav Vlček, bývalý člen spolku Ján Botto 

súdobo pracujúci v cukrovare v obci Klobuky, ľudovýchovný pracovník v Smoleniciach 

                                                           
71 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. A 338, materiály k spolku Detvan. Správa o činnosti slovenského spolku 

Detvan od decembra 1904 do februára 1906, 10. 3. 1906. 
72 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. A 338, materiály k spolku Detvan. Účet pokladnice za rok 1907/8. 
73 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. A 338, materiály k spolku Detvan. Účtovný výkaz spolku Detvan k 18. 2. 

1906.  
74 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. A 338, materiály k spolku Detvan. List Mikuláša Schneidera spolku Detvan 

3. 11. 1906. 
75 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. A 338, materiály k spolku Detvan. List Mikuláša Schneidera spolku Detvan 

6. 2. 1907. 
76 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VI. týždňovej schôdzky 12. 3. 

1908. 
77 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica IX. týždňovej schôdzky 14. 5. 
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Karol Šk.vara, podnikateľ, bankár a kultúrny dejateľ v USA Peter Víťazoslav Rovnianek, 

skladateľ a huslista Karel Navrátil, šéfredaktor Moravskej Orlice Theodor Cejnek, 

pedagóg, publicista a priekopník slovanskej vzájomnosti Stanislav Klíma, kníhkupec 

a kníhtlačiar v Turčianskom Sv. Martine Jozef Gašparík, primár v Kosmonosých Pavel Hess, 

sochár, medailér a dizajnér Stanislav Sucharda, neskorší československý politik Gejza Rehák 

(18 ks), spisovateľ William Ritter a ďalší. Príležitostne sa stávalo, že niektorí objednávatelia 

si zbierku chceli zadovážiť vďaka referencii iného zákazníka. Napr. pražský advokát Otto 

Adler si zbierku objednal na odporúčanie hudobného skladateľa v Drážďanoch,  profesora 

Otta Schmida.  

Piesne mimoriadne kladne prijal aj slovenský hudobný skladateľ, dirigent, organizátor 

hudobného života a zberateľ ľudových piesní pochádzajúci z Liptovského Sv. Mikuláša, 

Miloš Ruppeldt. Vo svojom liste z januára 1905 spolku Detvan napísal ako „S radosťou 

vítame nový slovenský hudebný podnik! Aj tak máme málo príležitosti sa v podobných čisto 

slov. dielach kochať!“ Ruppeldt v Liptovskom Sv. Mikuláši Detvanu získal okrem seba 

ďalších 13 objednávateľov zbierky, pričom k listu zároveň priložil aj zmenku na 39 k.78 

Koncom marca 1905 sa Ruppeldt dožadoval vysvetlenia, prečo mu neboli ešte objednané 

exempláre poslané vo svojom ďalšom liste. „Ja som už zaslal príspevky z Mikuláša, a hodne 

som ich sosbieral. Teraz sa ma už ale patriční spytujú, čo je s nimi, nuž spytujem sa i ja, že 

kedy vyndu?“79 Vzhľadom na fakt, že v tomto období boli piesne ešte v tlači, nemohli byť 

logicky vyexpedované. V treťom, bližšie nedatovanom liste z roku 1905 Ruppeldt spolku 

oznámil, že  „Noty – Schneiderove slov. spevy . som konečne obdržal. Vdaka Vám za to! Sú to 

ozaj – skvosty! Mne sa čo diaľ to lepšie páčia! Neviem sa dosť nakochať v nich!.“ Ruppeldt 

taktiež poprosil spolok o poslanie ďalších dvoch zošitov piesní zdarma, ktoré chcel podarovať 

dvom nemenovaným nemeckým profesorom hudby.80  

Zaujímavosťou je, že veľký záujem o kúpu všetkých zostávajúcich exemplárov 

zbierky prejavil vo februári 1906 aj český hudobný nakladateľ Mojmír Urbánek. Najstarší syn 

hudobného nakladateľa Františk.a Augustína Urbánka.81 K jednaniu s ním ako aj 

informovaniu sa u Českoslovanskej jednoty ohľadom voľných exemplárov bol opätovne 

                                                           
78 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. A 337, materiály k spolku Detvan. 1. list Miloša Ruppeldta spolku Detvan  

12. 1. 1905. 
79 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. A 337, materiály k spolku Detvan. 2. list Miloša Ruppeldta spolku Detvan  

31. 3. 1905. 
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1905. 
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uvádzané už celé meno: Mojmír Urbánek.  



 
117 

vybraný Milan P. Sloboda spolu s Milanom Kulíšk.om,82 pričom ku koncu marca 1906 mal 

Detvan na predaj ešte posledných 34 nepošk.odených exemplárov.83 V júni toho istého roku 

Urbánek svoj návrh ale stiahol. Odôvodnil to tým, „že není mi bohužel naprosto možné od 

oznámených Vám podmínek ohledně převzetí nákladu a dalších práv i s plotnami Slovenských 

písní ustoupiti. Jsme však přesvědčen, že při trochu dobé vůli s Vaší strany bude Vám lze na 

né podmínky přistoupiti a jsem jist, že ještě tak dobře pochodíte, jakož že já Vám dobře 

zaplatím“.84 Myšlienky kúpy vydavateľských práv na zbierku sa však Urbánek nevzdal, 

keďže v zápisnici z pokračovania valného zhromaždenia konaného 28. novembra 1907 

nachádzame záznam ako „br. Kompiš oznamuje, že Urbánek ho požiadal, aby prišiel do jeho 

závodu ohľadom Schneiderových piesní“.85 O rok neskôr, koncom novembra 1908 poslal 

Detvanu list, v ktorom argumentoval, že „Nyní je dílo úplně rozebráne i snad dalo by se 

o vydání dále jednati.“86 Jeho snahy ale neboli opäť úspešné.  

Zo spolkov si piesne objednali aj kníhtlačiareň a kníhkupectvo Klimeš a Pivko (3 ks) 

či už spomínaný Spevácky spolok Smetana (5 ks), ktorý zároveň Detvan vo svojom liste 

žiadal o požičanie piesní vhodných pre mužský zbor, ktoré mali zaznieť ako ukážka na 

plánovanej prednášk.e s témou „píseň českoslovanská“.87 Okrem toho, Detvan podaroval po 

jednom exempláre piesní  napr. Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Národným novinám, 

Cisársko-kráľovskej dvorskej knižnici vo Viedni, Cisársko-kráľovskej univerzitnej knižnici 

v Prahe,  Umeleckej besede v Prahe či Knižnici Národopisného múzea v Prahe.  

Vydaním  zbierky Schneiderových piesní spolok simultánne sledoval viacero cieľov. 

Popri hlavnom účele zabezpečiť Detvanu finančný profit bola zbierka chápaná aj ako nástroj 

pozitívnej propagácie spolku. Môžeme odôvodnene predpokladať, že pokladník Oskar 

Huszágh podal koncom decembra 1907 svoj návrh práve s ohľadom na oba spomínané 

aspekty. Huszágh navrhoval: „Včul by sa mali vymeniť od „Českoslov. Jednoty“ 

Schneiderové piesne, z ktorých asi 20 ex. by sa mohlo odpredať na blížiacej sa slavnosti 

„Plzeň-Slovensku.“ Použiť na tento účel chcel peniaze z podporného fondu. Návrh bol však 

zamietnutý s odôvodnením jednateľa Ladislava Protuša, že „podporové peniaze sú na 
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podporu a nie na obchod“.88 Huszágh svoj návrh podal pravdepodobne kvôli tomu, že Detvan 

všetky svoje exempláre piesní k decembru 1907 už odpredal. Jediné nepredané výtlačky boli 

teda v držbe ČJ. Zástupcovia Detvana sa však slávnosti Plzeň Slovensku konanej 8. 12. 1907 

zúčastnili.89 Vzhľadom na to, že v zápisnici z konca februára 1908 je konštatované, že „Za 

odpredané Schneiderové piesne prišlo z Plzne 72 kor.“,90 spolok Detvan pravdepodobne 

získal spomínané výtlačky od ČJ z iných prostriedkov. Tretím pomysleným účelom piesní 

bolo uviesť Mikuláša Schneidera-Trnavského, ako začínajúceho hudobného skladateľa, do 

povedomia českej, slovenskej ba aj nemeckej verejnosti a pomôcť mu v propagácii jeho 

tvorby. 

Vďaka všeobecne pozitívnemu prijatiu piesní verejnosťou a ich vypredaniu, sa na 

pôde spolku koncom januára 1908 začalo uvažovať o ich druhom vydaní. Zohľadňujúc 

potenciálny peňažný zisk pre spolok navrhol vtedajší predseda Bohdan Pavlů, „či by nebolo 

výhodné opäť vydať Schneiderové piesne“. Samuel Cambel, budúci slovenský spisovateľ 

a člen Detvana s návrhom súhlasil, pričom vyslovil myšlienku o obohatení zbierky ďalšími 

piesňami Mikulášom Schneiderom-Trnavským. Na strane druhej, Oskar Huszágh 

argumentoval, že „výhodnejšie by bolo odpredať platne, než čakať zase mnoho rokov, kým sa 

všetky exempláre minú“.91 Na nasledujúcom stretnutí Pavlů oznámil, „že Berlinská tlačiareň 

za dosti výhodných podmienok je ochotná previesť II. vydanie“. Prítomní členovia sa ale 

dohodli, že najprv spolok kontaktuje kníhkupcov Františk.a Votrubu a už spomínaného 

Mojmíra Urbánka,92 pričom jednaním s Urbánkom boli poverení Huszágh a Protuš.93 

Začiatkom apríla 1908 bola väčšia časť spolkového výboru za to, „aby piesne vydal sám 

spolok a cieľom rozpredaju aby sa zaobstarali kommisionári“. Detvanec Huszágh sa však 

ponúkol „prevziať kommisiu, keď mu spolok dá 33 % podielu, z ktorého potom sám znášal by 

všetky expedičné trovy. O inzerciu a reklamu diela musel by sa postarať spolok“. Hoci bol 

tento odvážny návrh zobraný na vedomie, predseda Pavlů sa podujal napísať Votrubovi,94 

                                                           
88 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica I. výborovej schôdzky 2. 12. 

1907. 
89 BUBLÁVEK , František. Slovenský spolok „Detvan“ v Prahe 1882 – 1913. Praha : Nákladom Slovenského 

spolku „Detvan“ v Prahe, 1914. 23 s.  
90 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica III. výborovej schôdzky 22. 2. 

1908. 
91 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica II. výborovej schôdzky 23. 1. 

1908. 
92 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica III. výborovej schôdzky 22. 2. 

1908. 
93 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica IV. výborovej schôdzky 26. 3. 

1908. 
94 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica V. výborovej schôdzky 9. 4. 

1908. 
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ktorý vlastnil rovnomenný podnik – F. Votruba, Vydavateľstvo slovenskej knižnice 

a časopisu Dennica, sídliace na Rákocziho námestí  č. 3 v ôsmom Budapeštianskom obvode. 

Votruba si v prípade vydania zbierky vo svojom liste z 18. apríla 1908 stanovil viacero 

podmienok. Pre seba ako komisionára95 požadoval 45 % zrážku na predaj piesní vo svojom 

kníhkupectve, argumentujúc predpokladanými výdavkami na expedíciu, inzerciu a inú 

reklamu druhého zamýšľaného vydania zbierky. Okrem toho ešte žiadal dodanie celého diela 

z tlačiarne do Budapešti, prenechanie redakčných exemplárov, ktoré by Votruba na vlastné 

náklady poslal redakciám vybraných novín, uvedenie názvu a adresy jeho firmy na obálke 

piesní a ponechanie aspoň predposlednej strany obálky pre jeho vlastnú inzerciu. Na 

rozhodnutí spolku však  ponechal, či bude vyúčtovanie prebiehať polročne, prípadne 

štvrťročne. Votruba sa Detvan taktiež snažil presvedčiť, tvrdiac ako „postaral by som sa 

účinnou reklamou o to, aby dielo minulo sa čím skor – a o to predsa všade ide, aby kapitál 

investovaný dlho neležal. Výhodou bolo by asi i tó, že k slovenskému obecenstvu skorej mám 

prístup/ pomocou „Dennice“ i „Týždenníka“/, než nakladatelia pražský a pri tom ani český 

odpredaj nie je mi hatený“. Súčasne však zdôrazňoval, že „bude nutno vydanie posúriť, lebo 

behom leta vydá „Tranoscius“ i Klimeš a Pivko skladby Lichardove, ak do tej doby nebude 

Schneiderova sbierka vyhotovená –  nuž prvý rozhodujúci moment utratíme“.96 Predmetný list 

bol čítaný na výborovej schôdzke z 24. apríla, pričom „podmienky sa všetky prijali, vyjmúc že 

sa mu ustálilo darovať 15 exemplárov na označený cieľ“. Okrem toho bola prijatá aj 

Huszágova vydavateľská ponuka.97 Definitívny pokyn tlačiarni v Berlíne sa spolok rozhodol 

zadať až v polovici mája 1908.98 Ku koncu akademického roka 1907 – 1908 predseda Bohdan 

Pavlů ale konštatoval, že „S vydaním Schneiderových piesní sme pre iné veci zaostali, preto 

začne sa v záležitosti tejto pracovať až zase po prázdninách.“99   

Problematika druhého vydania Schneiderovej zbierky sa začala v spolkových 

zápisniciach opäť objavovať až o polroka neskôr, keď koncom novembra 1908 detvanec 

Gustáv Voda vyslovil myšlienku, „aby spolok zadovažil úplný sklad slovenských piesní“, 

                                                           
95 Komisionár – splnomocnený obchodník, ktorý môže v mene inej osoby či inštitúcie uzatvárať obchodné 

zmluvy, dohody. 
96 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. A 338, materiály k spolku Detvan. List Františka Votruby spolku Detvan 18. 

4. 1908. 
97 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VI. výborovej schôdzky 24. 4. 

1908. 
98 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VII. výborovej schôdzky 14. 5. 

1908. 
99 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica XI. týždňovej schôdzky 2. 6. 

1908. 
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návrh bol však dočasne odložený.100 O pripravovanom, druhom vydaní sa očividne vedelo aj 

v slovenskom kníhtlačiarskom prostredí, keďže tlačiari z Liptovského Sv. Mikuláša Klimeš 

a Pivko sa vo svojom liste z polovice januára 1909 zaujímali, „či už vyšlo II. vydanie 

Schneiderových piesní a za akú cenu“.101 Vtedajšiemu jednateľovi Štefanovi Daxnerovi bolo 

uložené vydavateľom odpovedať pozitívne.102 Pomerne opatrný postoj súdobého spolkového 

výboru k zbierke sa však prejavil, keď „br. Huszágh nadhodil záležitosť vydánia, lepšie jeho 

sa týkajucieho expedovania Schneiderových piesní. Avšak na námietku br. Hanzlíka, že nový 

výborníci s túto, staršieho pôvodu vecou, ešte nie sú podrobnejšie oboznámení, rokovanie sa 

odložilo..“.103  

Záujem o kúpu nakladateľských práv na Schneiderove piesne pretrvával aj v čase 

príprav ich druhého vydania. Napr. v októbri 1909 sa hudobný nakladateľ František Chadím 

zaujímal, „zdali byste mi přenechali autorské právo Schneidera Trnavského „Slovenske 

piesne“ a za jakých podmínek, eventualně, pakli byste je nově vydali svým nákladem, odeberu 

větší počet výtisků“.104 Práva chcel získať aj vtedy už bývalý člen Detvana a nakladateľ Milan 

P. Sloboda, ktorý mal svojho času výrazný podiel na publikovaní prvého vydania zbierky a za 

piesne spolku ponúkol sumu 900 k. Jeho ponuka bola prerokovávaná na týždňovej schôdzke 

v polovici januára 1910. Za odpredaj sa prihovorili Oskar Huszágh ako aj Štefan Daxner, 

ktorý argumentoval tým, že Sloboda ponúkol za piesne dovtedy najväčší obnos peňazí. 

Z Daxerovej iniciatívy sa hlasovalo, či má Detvan práva vôbec predať, pričom nadpolovičnou 

väčšinou bola táto možnosť schválená. Na nasledujúcom rokovaní o Slobodovej ponuke bola 

prečítaná navrhovaná kúpno-predajná zmluva medzi ním a Detvanom. Stanovovala, že „1) 

Sp. Detvan predáva nakladatelské právo Schneid. piesní za 900 k. 2) Sloboda sa zaväzuje 

zaplatit ihned po vytlačení II. vydania 500 k hotove, 200 k 1 jan 1911 a 200 k 1 júna 1911.“ 

Opätovným hlasovaním bol aj tento návrh prijatý.105 Finálne, na výborovej schôdzke konanej 

koncom januára 1910 „bol predložený vzor kúpno-predajnej zmluvy Schneiderových piesní. 

                                                           
100 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica I. týždňovej schôdzky 26. 11. 

1908. 
101 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. A 338, materiály k spolku Detvan. List Klimeša a Pivka spolku Detvan 16. 

1. 1909. 
102 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica IV. týždňovej schôdzky 4. 2. 

1909. 
103 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VII. výborovej schôdzky 4. 2. 

1909. 
104 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. A 338, materiály k spolku Detvan. List Františk.a Chadíma spolku Detvan 

13. 10. 1909. 
105 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica III. týždňovej schôdzky 15. 1. 

1910. 
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Výbor dôkladne prezrel smlúvu a po opraveniu sa mala podpísať“.106 Hoci sme v spolkových 

zápisniciach doposiaľ o tom nenašli zmienku, v druhom vydaní Schneiderových piesní z roku 

1910 figuroval ako vydavateľ už spomínaný František Chadím. Vzhľadom na 

nepravdepodobnosť toho, že by Detvan predal vydavateľské práva naraz dvom osobám 

a absenciu nám známych relevantných archívnych materiálov, môžeme predpokladať, že 

druhé vydanie piesní mohlo byť spoločným „podnikom“ Milana P. Slobodu a Františka 

Chadíma.107  

Po formálnom odpredaní vydavateľských práv ostalo spolku už len počkať na 

splatenie podlžností Slobodom. Vzhľadom na nezanedbateľnú sumu (400 k), Detvan 

starostlivo sledoval zmluvne stanovené termíny splátok. Na výborovej schôdzke konanej 4.  

decembra 1910 bolo rozhodnuté, že s mesačným predstihom „pošle sa Slobodovy upomienka, 

že prvá zmenka mu 1- ho januára vyprší, 1-ho ale pošle sa mu telegram. Jestli odpovede 

nedá, protestuje sa zmenka u pravotára108“.109 Napriek Slobodovmu110 listu z konca 

decembra 1910, v ktorom akceptom111 a novým šekom predĺžil splatnosť prvej splátky 

k ôsmemu februáru 1911,112 nebol schopný splátku včas zaplatiť. Predseda Daxner navrhol na 

nasledujúcom stretnutí „aby sa Slobodova zmenka prepadnúť nechala a vidavateľské právo 

sa mu odobralo“. Proti boli Ján Halla a Ladislav Protuš, ktorý chcel, „aby sa zmenka 

vymáhala u advokáta“.113 V polovici februára sa rozhodlo, že Detvan predĺži Slobodovi 

lehotu na splatenie dlžoby do 15. marca 1911.114 Situácia s dlhodobo neplatiacim Slobodom 

bola definitívne vyriešená až začiatkom júna 1911. Detvan  sa s ním dohodol na provizórnom 

splátkovom kalendári, podľa ktorého musel celý dlh „platiť aj s 5,4 % úrokom a síce tak, že 

                                                           
106 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica VII. výborovej schôdzky 30. 

1. 1910. 
107 SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš. Sbierka slovenských národných piesní pre stredný hlas so sprievodom 

klavíra. Vyd. 2. Praha : František Chadím, 1910. 58 s. 
108 Pravotár – zast. advokát, právnik. 
109 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica I. týždňovej schôdzky 4. 12. 

1910. 
110 Problémy s Milanom P. Slobodom mala aj Berlínska hudobno-tlačiarenská spoločnosť, ktorá vo svojom liste 

žiadala Detvan o Slobodovu adresu, keďže sa im vrátili už 4 jemu odoslané listy. ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. 

č. A 339, materiály k spolku Detvan. List Berlínskej hudobno-tlačiarenskej spoločnosti spolku Detvan 20. 1. 

1911. 
111 Akcept – dokument potvrdzujúci, že osoba, na ktorú je zmenka vystavená, svoj finančný záväzok v dobe 

splatnosti uhradí.  
112 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. A 339, materiály k spolku Detvan. List Milana P. Slobodu spolku Detvan 

30. 12. 1910. 
113 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica III. týždňovej schôdzky 12. 2. 

1911. 
114 ÚDAUK Praha, fond VŠA, šk. č. B 301, materiály k spolku Detvan. Zápisnica IV. týždňovej schôdzky 16. 2. 

1911. 
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na júl tohto roku pošle 25 k, behom leta druhých 25 k, a od prvého októbra platí riadne po 30 

k mesačne, ktoré je povinný v prvých desiatich dňoch splatiť“.115 

 

Záver 

Mikuláš Schneider-Trnavský ako jeden z najvýznamnejších slovenských hudobných 

skladateľov prvej polovice 20. storočia pôsobil počas svojich štúdií v Prahe v rokoch 1903 – 

1905 aj v rámci slovenského spolku Detvan. Častou participáciou na večierkoch konaných na 

pôde Detvana či iných spolkov a príležitostným prednášaním muzikologicky zameraných 

referátov sa zaslúžil o rozvoj kultúrneho, najmä však hudobného života jeho členov. Jeho 

najvýznamnejším počinom bolo ale zostavenie Sbierky slovenských národných piesní pre 

stredný hlas so sprievodom klavíra. Príjmy plynúce z predaja tohto Detvanom vydaného diela 

vytvorili finančný základ pre založenie podporného fondu a následné započatie dlho 

zamýšľanej podpornej činnosti pre členov spolku, pričom tá pokračovala až do jeho 

zatvorenia v roku 1914. Okrem finančného profitu pre spolok zbierka samotná výraznou 

mierou dopomohla aj v uvedení Schneidera, ako začínajúceho komponistu, do povedomia 

českej, slovenskej, ako aj nemeckej verejnosti. Po Schneiderovom odchode zo spolku 

a úspešnom vypredaní všetkých exemplárov piesní Detvan začal pripravovať ich druhé 

vydanie. Pre náročný vydavateľský proces a značný finančný risk boli ale nakoniec 

vydavateľské práva na zbierku začiatkom roka 1910 so ziskom predané.  
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