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!udmila Podjavorinská
150. v"ro#ie narodenia
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Na líci zberate!skej euromince je otvorená kniha 
s motívmi diel "udmily Podjavorinskej: Zajko  
bojko, #abiatko a $in-$in. Doplnená je girlandou 
kvetov v hornej %asti mincového po!a. Pod knihou 
je &tátny znak Slovenskej republiky a v opise 
názov &tátu SLOVENSKO. V !avej %asti mincového 
po!a je v opise letopo%et razby 2022. V pravej %asti 
mincového po!a je ozna%enie nominálnej hodno-
ty zberate!skej euromince 10 EURO a pod ním je 
zna%ka Mincovne Kremnica, &tátny podnik, ktorú 
tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razi- 
dlami.
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Na rube zberate!skej euromince je portrét "udmi-
ly Podjavorinskej v kompozícií s girlandou kvetov 
a dvomi vrab%iakmi z jej diela $in-%in. Vpravo  
od kompozície sú v dvoch riadkoch letopo%ty jej 
narodenia a úmrtia 1872 a 1951 a v!avo od nej je 
zna%ka autora v)tvarného návrhu zberate!skej  
euromince Asamata Baltaeva, DiS.*  V opise  
z!ava doprava je meno a priezvisko "UDMILA  
PODJAVORINSKÁ.

Reverz

Nominálna hodnota: 10 eur

Materiál: Ag 900/1000, Cu 100/1000

Hmotnos$: 18 g

Priemer: 34 mm

Hrana: • SPISOVATE!KA A AKTIVISTKA 
MATICE SLOVENSKEJ

Náklad: 
limitovan", maximálne 11%000 ks 
v%be&nom a%proof vyhotovení

Autor návrhu: Asamat Baltaev, DiS

Rytec: Dalibor Schmidt

V"robca: Mincov'a Kremnica, (. p.

Náhrobn! pomník s bustou "udmily Podjavorinskej od 
akad. soch. Milana Struhárika na cintoríne v Bzinciach pod 
Javorinou. Záber z augusta 1973.



!udmila Podjavorinská (1872 – 1951)  
vlastn"m menom Riznerová, ospievala krásy 
svojho rodného kraja pod Javorinou a#zvolila si 
pseudonym Podjavorinská. Je pova$ovaná za 
zakladate%ku modernej slovenskej literatúry 
pre deti a# mláde$. Písala básne, ver&ovanú 
epiku i# spomienkovú prózu bez mora- 
lizovania. Pou$ívala humor, 'arovné príbe-
hy o# zvieratkách a# %u(och. Na jej ver&íkoch  
Zajko bojko, !in-!in 'i "abiatko si deti brúsia 
v"slovnos) u$ mnoho desa)ro'í. Publikova-
la v# 'asopisoch *ivena, Zorni'ka, Slovenské 
poh%ady a V'ielka. Prv"krát vy&li jej básne 
kni$ne v#zbierke Z#vesny $ivota (1895). +al&ie  
zbierky vychádzali a$ po prevrate. Pre deti 
napísala i# rozprávky !arovné skielka a#nove-
lu Baránok bo$í – obsahujú i# sociálne motívy 
a#odzrkad%ujú realitu sveta po Ve%kej vojne.

!udmila Podjavorinská sa narodila v" rodine 
u#ite$a Karola Riznera v" Bzinciach, dnes 
Bzince pod Javorinou. Ve$a #ítala a" jej ko-
re%pondencia prezrádza, &e nebola naivná 
ako detskí hrdinovia, o"ktor'ch písala. V"zre-
lom veku sa sústredila na spomienkové #rty. 
Je autorkou kníh Z# kroniky môjho rodného 
domu, Z# rodinnej kroniky a Potopené du%e, 
v" ktor'ch sa vracia do minulosti, do #ias 
monarchie. Tieto diela spolu s" nesmierne 
bohatou kore%pondenciou slú&ia nielen ako 
krásna literatúra. Majú hodnotu aj" ako do-
kumenty doby – konca 19. storo#ia a" za#iat-
ku 20. storo#ia. Jej pozorovací talent, ne&ná 
irónia," dar vnímania prírody a" sociálnych 
motívov robia z" individuálnych spomienok 
#itate$sky zaujímavé diela.
!udmila Podjavorinská predstavuje jednu 
z" najv'znamnej%ích &ensk'ch spisovateliek 
u"nás. (ila na rozhraní dvoch storo#í a troch 
re&imov. Hoci tvorila dominantne literatúru 
ur#enú detskému #itate$ovi, dokázala zauja) 
postoj k" rozhodujúcim otázkam svojej doby. 
Charakterizovala &ivot v" monarchii, )a&ivú 
národnostnú a"sociálnu otázku. V"období pre-
vratu sa vyslovila k" potrebe v#leni) &eny vo 
vä#%ej miere do tvorby nového %tátu a jeho 

in%titúcií. Bol to ve$k' posun v" jej myslení, 
v" porovnaní s" predchádzajúcimi názormi 
z" predná%ok. Zaujala stanovisko ku v%et-
k'm prevratom svojej doby – 1918, 1938, 1948.  
Anga&ovala sa v" &enskej otázke, pracova-
la v" miestnom odbore Matice slovenskej 
v" Novom Meste nad Váhom. Má zásluhy na 
vzniku pomníkov slovensk'ch národov-
cov %túrovskej generácie. V" Matici pôsobila 
ako #lenka v'boru i" v" literárno-historickom 
odbore. V" roku 1947 bola ocenená titulom 
národná  umelky*a.
Spisovate$ka zomrela v" Novom Meste nad 
Váhom, ale &elala si, aby jej miestom posled-
ného odpo#inku bola rodná obec Bzince.

Detailn! poh"ad na bustu #udmily Podjavorinskej od akad. 
soch. Milana Struhárika (hydronálium, 1968). 

#udmila Podjavorinská (z"ava) s Teréziou Vansovou po$as 
oddychu v kúpe"och Slia$. Záber z 12. júna 1930.

#udmila Podjavorinská po$as oddychu na lavi$ke v parku 
v Novom Meste nad Váhom.


