
Kedy sa vlastne narodila Mária Šulíková, matka Andreja Hlinku??? 

Fakty o dátumoch narodení a úmrtí žien menom Mária Šulíková 

Andrej Hlinka píše vlastnou rukou, že jeho matka nemala ani 16 rokov, keď sa vydávala (dátum 

sobáša bol 8.1.1856, on pochádzal z Černovej 92, ona z Černovej 83, on mal vtedy 32 rokov, ona 20 

rokov): 

 

 

Záznam o sobáši 

Uvedené dožité roky pri sobáši sú nepravdivé v akomkoľvek posudzovaní dátumu narodenia Márie 

Šulíkovej. 

 

 



V rôznych zdrojoch sa nachádza viacero dátumov narodenia Márie Šulíkovej: 

- Pomník, cintorín v Černovej =   28.4.1833 

- Kniha Andrej Hlinka od Karola Sidora =   17.4.1835 

- Matrika narodených =    24.9.1831 

- Životopis Andreja Hlinku jeho vlastnou rukou = cca 1840  

 

Pomník, cintorín v Černovej 

Kniha Andrej Hlinka od Karola Sidora (v knihe je aj zle uvedený dátum úmrtia prvej manželky otca 

kňaza Andreja Hlinku, rukou je napísaný správny dátum). 

KAROL SIDOR UVÁDZA DÁTUM NARODENIA MÁRIE ŠULÍKOVEJ 17.4.1835. AKO UVÁDZAM NIŽŠIE, 

JEDNÁ SA O CHYBNÝ DÁTUM NARODENIA. 



 

 

Štúdiom viacerých podkladov som dospel k záveru, že jej dátum narodenia bol 24.9.1831, pretože: 

1. vo svojom životopise na jeho tretej strane píše sám AH, že bol vysvätený 25.6.1889. Pričom vieme, 

že jeho matka zomrela krátko pred jeho vysvätením, ako je aj správne uvedené na pomníku na 

cintoríne v Černovej. Z matriky zosnulých je vidieť, že do mesiaca pred jeho vysviackou zomreli 

v Černovej nasledovné Márie :  

Mária Hlinka, rodená Schulik, vdova po Andream (Andrejovi), rímskokatolíckeho vierovyznania, 

zomrela 12.6.1889, Černová 92, žena, zomrela vo veku 57 aj ¾ roka, príčina úmrtia vodnateľnosť 

(moja poznámka: hromadenie tekutín zvyčajne v dôsledku srdcového zlyhania alebo zlyhania 

obličiek), pochovaná 14.6.1889 v Černovej. 

Viac akýchkoľvek Márií mesiac pred vysviackou AH nezomrelo. 

 

 

 

2. Andrej Hlinka pochádzal z Černovej, číslo domu 92. 

 

3. Keď odpočítame dožitý vek Márie Hlinka, ktorá umrela 12.6.1889, tak sa dostaneme práve do roku 

1831. 

4. v roku 1831 sú narodené v Černovej nasledovné Márie Šulíkové (prípadne Mária Majka, pretože 

priezvisko Šulík pochádza z pôvodného priezviska Majka):    

Maria Schulik, 24.9.1831, s poznámkou pri mene: + 12.6.1889, rodičia: Andrea Schulik a Susanna 

Hlavcso, krstní rodičia: Mathaeus Szliacsan a Susanna Kunjak. (Dátum úmrtia je písaný čiernym 

atramentom starým spôsobom i písmom, vidieť, že to nebolo napísané v modernom období, akých 

podobných poznámok je v matrikách dostatok). 

 

Viac ďalších Márií Šulík či Majka za v r. 1831 nenarodilo. 



5. Ak by sme brali do úvahy, že Mária Šulíková naozaj nemala ani 16 rokov, keď sa vydávala, teda 

v roku 1856 by dovŕšila 16 rokov, tak potom by sa mala narodiť v r. 1840. 

V r. 1840 sú narodené v Černovej nasledovné Márie Šulíkové (prípadne Mária Majka, pretože 

priezvisko Šulík pochádza z pôvodného priezviska Majka):    

a) Maria Schulik, 29.4.1840, s poznámkou pri otcovom mene: recte Majka, rodičia: Andreas 

Schulik a Eva Brtoss, krstní rodičia: Joannes & Susanna Urban. (Poznámka zv. Majka 

(poznámka: zv. = zvaný) je písaná v modernej dobe úplne iným perom, či ceruzkou dodatočne  

a nie atramentom a spôsobom, akým sa písalo v 19. storočí). 

 

b) Maria Majka, 25.6.1840, rodičia: Andreas Majka a Catharina Zuzica, krstní rodičia: Mathaus 

et Susanna Thodek.  

 

Táto Mária Majka zomrela 2.12.1841 vo veku 1 ½ roka. 

 

Viac ďalších Márií Šulík či Majka za v r. 1840 nenarodilo. 

6. Ak by sme  uvažovali, že Maria Schulik, nar. 29.4.1840 by bola matkou Andreja Hlinku, tak potom 

by pri sobáši  8.1.1856 naozaj mala nedožitých 16 rokov.  

Avšak žiadne iné podklady nenasvedčujú tomu, že by mala byť matkou Andreja Hlinku. Táto Mária sa 

vydala 1.6.1863 za Andreasa Szabuchu z Vlkolínca, kde potom aj spolu žili, keďže sa im tam narodilo 

minimálne jedno dieťa, Mária, 19.10.1877. 

 

 

Ďalšie podklady, ktoré nasvedčujú tomu, že matka Andreja Hlinku, Mária 

Šulíková sa narodila 24.9.1831. 

 

A. Fakty týkajúce sa súrodencov Márie Šulíkovej, 24.9.1831 



 

Popíšem iba vzťah k jednému bratovi a jeho 2 deťoch. 

Joannes, (8.10.1829). Tento brat sa oženil 10.1.1860 s Annou Szmieska, (6.10.1836). Mal okrem iných 

detí aj: 

a) syna Josephusa, 1.3.1863-22.12.1930, Černová 83, ktorý sa oženil 17.1.1887 s Máriou 

Szabucha, 27.7.1868-16.4.1954. Oni mali okrem iných detí syna Jána Šulíka, 28.6.1889-

25.1.1965 Lansing, MI, USA.  Tento Ján sa v USA oženil s Jozefínou Mras, pôvodom 

z Kalamen. 

Jedná sa o rod Šulík Kučera, ako je vidieť aj z listu nižšie. 

Tento Ján píše list svojmu strýčkovi Andrejovi Hlinkovi, kde mu píše aj o svojej manželke a deťoch. 

V liste ho nazýva strýčkom a seba synovcom. List sa nachádza v Slovenskom Národnom Múzeu v 

Bratislave. 

 

 

 

b) tento Josephus Schulik sa narodil na tiež v Černovej 83, z ktorého pochádzala aj Mária 

Šulíková, čo vidieť pri jej sobášnom zázname 



c) syna Andreasa, 8.12.1872-25.11.1907, Budapešť. Zahynul na následky zranení pri streľbe pri 

černovskej tragédii v Budapeštianskej nemocnici, bratranec Andreja Hlinku. 

... potom 25. novembra zomrel Hlinkov bratranec Andrej Šulík-Kučera....  

... Medzi mŕtvymi boli aj Hlinkovi bratranci Jozef Hlinka a Andrej Šulík-Kučera... 

(watson.sk) 

 
 

 

B. Kúpa pozemkov 

 

kúpa pozemkov vdovou Máriou Šulíkovou, nar. 24.9.1831 a jej sestrou Susannou vydatou 

Debnár, nar.31.12.1840, zo dňa 11.3.1875 od  Jána Šulíka (pravdepodobne ich brat, nar. 

8.10.1829), (zmluva sa nachádza v Slovenskom Národnom Múzeu v Bratislave): 



 

 

Záver 

Ako mohla vzniknúť chyba pri písaní životopisu Andreja Hlinku? 

Je zaujímavé, že obidve Márie Šulíkové majú podobné čísla v dátumoch narodení, rozdielne sú roky: 

1. Mária Šulíková nar. 24.9.1831 

2. Mária Šulíková nar. 29.4.1840 

Možno niekto Andrejovi Hlinkovi dal chybné podklady... 

Možno len chyba pri prepise dátumov... Bežne sa to stáva, človek si to ani nemusí uvedomiť. 



Alebo chcel napísať, že nemala ešte 26 rokov, ale mysľou bol už niekde inde a urobil chybu. 

Ťažko povedať... 

Isté je však, že v tom istom rukopise svojho životopisu urobil Andrej Hlinka ešte jednu chybu a to 

v dátume černovskej tragédie, ktorá sa stala 27.10.1907  a nie 26.10.1907, ako píše sám Andrej 

Hlinka. 

 

 

V Nitre dňa 24.12.2020 


