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Začiatok konca Motešických

1878

19.11.1878 v Ladcoch vo veku 65 rokov 
opustený umiera posledný z rodu Motešických, 
ktorý vlastnil kaštieľ – Karol Motešický

Rod Motešických kaštieľ vlastnil od jeho 
postavenia v 40. rokoch 18. storočia (Imrich 
Motešický).
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Začiatok konca Motešických

1878

- pôsobili v Budapešti, tu aj 
pochovaní ich potomkovia 
(1930s-1940s)

- v 1870s pôsobili v Bratislave, 
na Kozej ulici (Gaisgasse) 47

- vydatá za trenčianskeho 
sudcu1847, Trenčín
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Začiatok konca Motešických

1878

Syn Karola Motešického sa cez 
noc pomiatol. Bol umiestnený v 
kaštieli v Ladcoch, odkiaľ však 
utekal. 

Jednu noc vyšiel von, vyhrážal 
sa istým ľuďom zabitím, 
nakoniec sa však upokojil. 

Po jeho nočnom vyčíňaní však 
našli dobitú a obesenú 
obľúbenú vyžlu jedného zo 
správcov majetku.

(voľný a skrátený preklad)

Článok Lajosa Nozdroviczkého v 
časopise Nimród, 10.04.1934.
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Začiatok konca Motešických

1878

Pôdorys kaštieľa na konkretuálnej mape Ladiec 
(za Karola Motešického, 1853).

© Archív Geodetického a kartografického ústavu
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Začiatok konca Motešických

19.11.1878 v Ladcoch vo veku 65 rokov 
opustený umiera posledný z rodu Motešických, 
ktorý vlastnil kaštieľ – Karol Motešický.

Deti Karola bývali v rôznych častiach monarchie, 
nemali záujem sa vrátiť do Ladiec.

Zmenená politická a spoločenská situácia → 
zásadné zmeny vo vlastníckych vzťahoch: 
pôvodní vlastníci (šľachta) v 2. pol. 19. stor. 
predávali svoje kaštiele novým finančným elitám 
zo sveta podnikania.

Predaj kaštieľa dedičmi Karola Motešického.

1878
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Leopold Popper

1882

Fővárosi Lapok, 1882 
(č. 78 z 05.04.1882)

Ladecké panstvo dedičov Karola Motešického kúpil 
Leopold Popper z Podhradia za 515.000 forintov.
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Leopold Popper (1821 – 1886)

1882

Mimoriadne skromné pomery (pochádzal zo 7 detí chudobnej 
rodiny) → jeden z priekopníkov uhorského drevárskeho priemyslu.

V 30. rokoch 19. stor. odišiel do Pešti, kde sa spočiatku živil 
predajom raždia a dreva.

Mimoriadny obchodný talent → 
založenie obchodu s drevom v Komárne.

Neskôr: návrat do Hliníka nad Váhom → 
založenie veľkoobchodu s drevom. 
Pôvod dreva: Trenčianska župa, neskôr aj Halič.

Jeho podnik → silný progres, najmä vďaka búrlivému rozvoju 
železníc a stavbám verejných budov.

„selfmademan“ ☺
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Leopold Popper (1821 – 1886)

1882

Jeden z najväčších vývozcov / spracovateľov dreva, najväčší 
dodávateľ dreva pri stavbe Suezského prieplavu (1859).

Podľa niektorých zdrojov bola jeho spoločnosť v období okolo rokov 
1875-1880 najväčšia drevárska spoločnosť na svete.

Najbohatší muž Trenčianskej župy, jeden z najbohatších mužov v 
Uhorsku.

Podporovateľ najmä židovských aktivít v Bytči a okolí.

Vlastník kaštieľa v Bytči (odkúpil od gr. Eszterházyho), veľkú časť 
zdrojov investoval do nákupu pozemkov a veľkostatkov, vďaka čomu 
sa o.i. stal patrónom 15 farností (čo bolo predmetom kritiky 
antisemitskej tlače).
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Leopold Popper (1821 – 1886)

1882

1869:

Udelenie titulu

„podhrágyi Popper“ / 
„Popper de Podhrágy“

1882:

Udelenie titulu

Slobodný pán podhrágyi
Popper / „Freiherr
Popper de Podhrágy“

© Županič 2011: Popper z Podhrágy, 
In: Heraldická ročenka 2011, s. 154, 
kresba: Michal Fiala
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Leopold Popper (1821 – 1886)

1882

Udelenie erbu Leopoldovi Popperovi (1869)

© Hungaricana, detail
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Leopold Popper (1821 – 1886)

1882

1. manželka: Eveline Rosenthal deti:
(1822 – 1882) Adolf (1842 – 1844)

Adele (1843 – 1912)
Cäcilia (1846 – 1916)
Sigmund (1848 – 1850)
Jeanette (1850 – 1917)
Adolfina (1851 – 1917)
Moritz (1852 – 1860)
Alexander (1855 – 1923)
Emmy / Ester (1856 – 1936)
Berthold Árpád (1857 – 1929)
Armin (1860 – 1924)
+ ešte 1 dieťa (1864 – 1864)

2. manželka (?): Rosa Eisenberg deti:
(1858 – 1933) syn Robert a dve dcéry (Valerie a Bartha)

od 1871 vydatá za Adolfa Schenka

Spolu 15 detí (!)

Popper s prvou manželkou ostali do smrti členmi židovskej cirkvi, ich deti však takmer všetky konvertovali na kresťanstvo.
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Leopold Popper (1821 – 1886)

1882

Parte 1. manželky Leopolda Poppera, 
Eveline, rod. Rosenthal

(úmrtie 05.02.1883 v Merane, Taliansko)
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Leopold Popper (1821 – 1886)

1882

Záznam o úmrtí baróna Leopolda Poppera v židovskej úmrtnej matrike v Bytči (1886) 
(www.familysearch.org)
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Leopold Popper (1821 – 1886)

1882

Hrobka Leopolda Poppera v Bytči -
Hliníku nad Váhom 
(na zaniknutom židovskom cintoríne)

September 2021

Jún 2022
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Leopold Popper

1882

Predvčerom sa konala svadba Jeanette, dcéry 
maďarského veľkostatkára Leopolda Poppera, známeho 
filantropa s bankárom Schenkom. Na svadbe nechýbali 
gróf Andrássy, gróf Beust, barón Weckheim a Schmerling.

Fővárosi Lapok, 1871 
(č. 269 z 23.11.1871)
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Adolf Schenk & Jeanette, rod. Popper

1882 1895

Revízia doterajších údajov: 
Leopold Popper nekúpil kaštieľ Ladce svojej dcére Jeanette
ako veno; Jeanette bola v čase kúpy už viac ako 10 rokov 
vydatá za Adolfa Schenka, s ktorým mala dve deti.
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Adolf Schenk & Jeanette, rod. Popper

1882 1895

majiteľ zámku Hadersdorf,
milovník koní, zakladateľ póla,
ich sobáš v 1933 cirkevne 
anulovaný → ďalší sobáš

obchodník a športovec, 
statočný vojak,
pohľadný atlét (box), 
príslušník parížskej bohémy, 

príslušník  najznámejšej bankárskej rodiny 
(5. generácia), od 1911 riadil rakúske 
pobočky Creditanstalt bank,
po anšluse Rakúska zadržiavaný nacistami, 
výkupné 21 mil. dolárov, umelecké zbierky 
zhabané (súdne spory dodnes)
Zomrel na infarkt pri plávaní v Montego Bay
(Jamaika)

Spojenie potomka rodu Popper (Hildegarda, 
vnučka Adolfa Schenka z Ladiec a Jeanette, 
rod. Popper) a príslušníka rodu Rothschild. !
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Adolf Schenk & Jeanette, rod. Popper

1882 1895

Pôvodom z dnešného Slovinska (vtedy súčasť Rakúsko-Uhorska)

Viedenský bankár.

Po kúpe panstva Ladce (vrátane kaštieľa) svojím svokrom Leopoldom Popperom (1882) sa s manželkou presťahovali do Ladiec.

Dal prestavať kaštieľ v Ladcoch; rozšíril západné krídlo, na rohoch ktorého dal vybudovať vežičky. Autor zrejme najstaršej 
fotografie kaštieľa.

Zakladateľ cementárne v Ladcoch, ktorá dlho (aj po jeho smrti) niesla jeho meno. Do fabriky si pozýval veľký počet ľudí z 
dnešného Slovinska, najmä kvalifikovanejších zamestnancov.

Údajne spáchal samovraždu.

Málo informácií o jeho živote.
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Adolf Schenk & Jeanette, rod. Popper

1882 1895

Udelenie šľachtického titulu a 
erbu Adolfovi Schenkovi (1883)

© Hungaricana, detail

František Jozef I. ... s prihliadnutím na 
lojalitu veľkostatkára z Trenčianskej župy 
Adolfa Schenka ... za zásluhy o vybudovanie 
priemyslu aj zlepšenie hospodárskej situácie 
miestnych obyvateľov ... udeľujem titul 
„ledéczi“ (= „z Ladiec“, pozn. TM), ktorý sa 
vzťahuje aj na manželku, syna Roberta a 
dcéru Valériu, ako aj na prípadné ďalšie deti.

(voľný skrátený preklad)
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Adolf Schenk & Jeanette, rod. Popper (?)

1882 1895

Fotografie z webstránky obce Ladce, údajne zachytávajúce rodinu Adolfa Schenka (pôvod a hodnovernosť neisté). (www.ladce.sk)
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Adolf Schenk & Jeanette, rod. Popper

1882 1895

© Štátny archív v Trenčíne, 
pracovisko Považská Bystrica

Podklady pre vyrúbenie dane pre cementáreň 
Adolfa Schenka z Ladiec (1895)
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Adolf Schenk & Jeanette, rod. Popper

1882 1895

Najstaršia fotografia  kaštieľa v 
Ladcoch, okolo 1885

Hore: detail s kočom a 
postavami v koči a za zábradlím

© archív vincentiek
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Adolf Schenk & Jeanette, rod. Popper

1882 1895

www.slovenskehrady.sk
Fotografia kaštieľa v Ladcoch po prestavbe západného krídla a 
pristavaní rožných vežičiek (nedatované, okolo 1900 - 1910)
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Jeanette, rod. Popper, vdova po Adolfovi Schenkovi: 1897 ďalší sobáš (v Ladcoch), 1899 rozvod

po 1895

© Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Považská Bystrica
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Jeanette, rod. Popper, vdova po Adolfovi Schenkovi: 1897 ďalší sobáš (v Ladcoch), 1899 rozvod

po 1895

© Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Považská Bystrica

Nesedia údaje: 
- rok narodenia (1850 vs 1853),
- miesto narodenia (Hliník nad

Váhom vs Považské Podhradie),
- meno otca (Leopold vs Armin)
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Jeanette, rod. Popper, vdova po Adolfovi Schenkovi

po 1895

Po smrti Adolfa Schenka podnik 
preberá jeho manželka, početné 
oznamy v úradných registroch:



19501875 19251900

Jeanette, rod. Popper, vdova po Adolfovi Schenkovi

po 1895

1896: 
Minister školstva a náboženstva vyjadruje vďaku dedičom 
Adolfa Schenka, ktorí poskytli 10.000 tehál, 150 m3 
vápna, 50m3 cementu a stavebný pozemok na stavbu 
štátnej školy v Ladcoch.

1898: 
Cementáreň aj po smrti Adolfa Schenka stále 
nesie jeho meno.
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Jeanette, rod. Popper, vdova po Adolfovi Schenkovi

po 1895

Reklama: 
- najskôr nesie meno po Adolfovi Schenkovi, 
- neskôr už iba názov spoločnosti bez uvedenia Schenka

1896

1915
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Jeanette, rod. Popper, vdova po Adolfovi Schenkovi

po 1895

© Štátny archív v Trenčíne, 
pracovisko Považská Bystrica

Zoznam obyvateľov obce 
Ladce, zamestnaných v 
cementárni (1902)
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Jeanette, rod. Popper, vdova po Adolfovi Schenkovi

Rodina v centre uhorského bulváru (september 1902).

po 1895 1902
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Jeanette, rod. Popper, vdova po Adolfovi Schenkovi

Rodina v centre uhorského bulváru.

po 1895 1902

Bližšie neznámy korešpondent z Trenčína:

V známej barónskej a grófskej rodine sa nedávno rozpútal škandalózny spor, akási malá vojna. O situácii vie celá 
Trenčianska župa, na vyriešenie chcú dokonca použiť žandárov.
Barónska rodina Schenk nemeckého pôvodu vlastní veľkostatok a cementáreň v Ladcoch. Hlavou rodiny je vdova po 
Adolfovi Schenkovi, Jeanette, rod. Popper, po druhýkrát vydatá za baróna Karla Puttkammera, s ktorým sa medzitým 
rozviedla. Je to staršia, ale stále pekná a pohľadná žena. S barónkou žije v spoločnej domácnosti jej syn, 25-ročný barón 
Róbert Schenk, ktorý je zároveň prokuristom továrne, ako aj jej dcéra so svojím manželom, grófom Auerspergom. Barónka 
by sa rada vydala znova, voči čomu sa však postavil jej syn Róbert, ktorého matkina túžba tak nahnevala, že sa rozhodol 
zakročiť proti matke čo najtvrdšie. Dal z kaštieľa vyniesť všetok matkin nábytok, prepustil jej sluhov a zakázal jej opustiť 
kaštieľ. Na základe pokynu barónkinho advokáta však kaštieľ obsadilo niekoľko žandárov, ktorí ho strážia (akoby strážili 
doživotne odsúdených väzňov). V kaštieli vraj nikto v noci nezažmúri oka, tak sa boja. Všetci v okolí považujú nasadenie 
žandárov za nevhodné, pretože spory iba vyostruje a nerieši. Situácia je tak veľmi vypätá, obe strany využívajú svoje 
kontakty, aby ju vyriešili podľa svojich predstáv. Pochopiteľne, toto divadlo sleduje s napätím celá Trenčianska župa. 
Nápadníkom barónky má byť istý pruský gróf, ktorý sa tiež zdržiava v Ladcoch, avšak ktorý je iba pasívnym pozorovateľom 
tejto rodinnej vojny.

Voľný preklad
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Jeanette, rod. Popper, vdova po Adolfovi Schenkovi

po 1895

1908: barónke sa nedarí, dražba jej nábytku, v prospech Leopolda Weila
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Jeanette, rod. Popper, vdova po Adolfovi Schenkovi

po 1895

Parte Jeanette von Puttkammer, rod. Popper, 
vdovy po Adolfovi Schenkovi z Ladiec.

Kuriozita: zádušná svätá omša nielen v 
kostole vo Viedni, ale aj v patronátnom 
kostole v Košeci.

(úmrtie: 20.12.1917, Viedeň)
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Gróf Otto Degenfeld

~1910

Zoznam statkárov / vlastníkov pôdy (1912)
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Gróf Otto Degenfeld

~1910

Zoznam telefónnych čísel (1913)
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Gróf Otto Degenfeld

~1910

Povolenie výstavby úzkorozchodnej železničky (1912)

Gróf Otto Degenfeld, 
spoluvlastník majetkov 
v Ladcoch, dostal od 
ministra obchodu 
povolenie postaviť 
úzkorozchodnú konskú 
alebo ručne poháňanú 
železničku zo svojho 
podniku po železničnú 
stanicu kráľovských 
železníc.
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Dr. Richard Neumann

~1916

Pravdepodobne účelová kúpa panstva Ladce alebo jeho časti (nie je isté, či aj kaštieľ).

Rozparcelovanie a následný predaj.

Veľmi málo informácií, prakticky jediný zdroj: Kronika Ústredného domu Dcér kresťanskej lásky (Ladce, 1944) a 
monografia obce Ladce.
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Súkromní vlastníci (Anton Vlach a Andor Klár)

~1919

14.04.1918, Andor Klár ako riaditeľ 
novozaloženej Ladeckej ťažobnej spoločnosti

Spoločnosť založená po smrti Jeanette
Putkammer, jej cieľom je ťažba dreva v lese a 
ťažba vápenca.

Predseda predstavenstva – János Baross, 
trenčiansky statkár z Beluše; členmi 
predstavenstva sú Viktor Ferber, Félix Bernát a 
Simon Poláček.

Po vzniku Československa sa Andor Klár najlepšie zorientoval v novej 
situácii a spolu s českým merníkom Antonom Vlachom získali kaštieľ.
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Súkromní vlastníci (Anton Vlach a Andor Klár)

~1919

Dobová reklama
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Súkromní vlastníci (Anton Vlach a Andor Klár)

~1919

Anton Vlach: kaštieľ a polia (ekonomicky menej výhodné), bližšie nešpecifikovaný podiel mala aj jeho manželka 
Alojzia Hilkenová (trvale bytom Praha, Dlhá trieda 11)

Andor Klár: cementáreň + vyhradil si právo obývať polovicu kaštieľa do roku 1927 (ekonomicky výhodnejšie)

Zlé vzťahy, opakované súdne spory, mimoriadne ťarchy v príslušnej pozemnoknižnej vložke.

Klár zrejme v kaštieli dlhodobo nebýval.

Od 1923: komunikácia predstavených vincentiek s Klárom, záujem o kúpu.

Koncom 1923: Klár s Vlachom dosiahli dohodu (vzájomnú aj s veriteľmi z Budapešti, Viedne, Berlína a Londýna), 
následne (1924) kaštieľ odpredali Kongregácii dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.

Zdroj: Kronika Ústredného domu Dcér kresťanskej lásky (Ladce, 1944).
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Kongregácia dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (= vincentky)

1924

Zakladatelia:    sv. Vincent de Paul (1581 – 1660), francúzsky r.-k. kňaz a rehoľník
sv. Lujza de Marillac (1591 – 1660)

Rády: mužský „vincentíni“ (= lazaristi) a ženský „vincentky“

Starostlivosť o chorých, osamotených, opustených, deti a siroty (jedlo, ošetrenie, duchovná útecha).

Pol. 19. stor.: vincentky na našom území, organizačne patrili pod Budapešť
v Trenčíne už v poslednej štvrtine 19. stor.

1905: rozdelenie provincie na rakúsku (sídlo: Graz) a uhorskú (sídlo: Budapešť)

1922: vznik československej provincie: riaditeľ: p. Jozef Danielik
sestra vizitátorka: Agnela Paczeltová

- najprv dočasné sídlo v Nitre, potom v Trnave, od 1925 v Ladcoch

1942: vznik samostatnej slovenskej provincie (sídlo: Ladce)
s. Notburga, 1949
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Vincentky – genéza príchodu do Ladiec

1924

Príchod do Ladiec: 1923: záujem o kúpu kaštieľa, podmienka: vyriešenie dlhov a vlastníckych sporov

predbežná zmluva: ak do 1.1.1924 budú problémy vyriešené, vincentky kaštieľ kúpia

1924: k 1.1. spory vyriešené, začína sa pripravovať riadna zmluva

A. Klár aj A. Vlach však začínajú predaj spochybňovať, dostali podmienku podpísať do 
1.3., alebo vincentky od kúpy odstúpia. Kúpna zmluva nakoniec podpísaná.

Pôvodná predstava: adaptácia objektu do 15.08.1924, ale: komplikácie s cirkevnou 
vrchnosťou aj pamiatkovým úradom

25.8.1924 sťahovanie do priestorov; prvé vincentky fyzicky v Ladcoch

Problémy so stavbou, rast cien, krach firmy, krutá zima 1924/25, ale: žiadne ochorenia

1925: od 1.5. obnovenie prác

19.7.1925: slávnostné posvätenie (biskup Kmeťko), veľa veriacichPodľa Kroniky Ústredného domu (1944)
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Vincentky

1924

Subvencia „Milosrdných 
sestier sv. Vincenca, 
provincia Spojených štátov“ z 
Emitsbughu

12.500 USD = 425.000 Kč
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Vincentky

1924

Bezodkladné začatie prác („stavebné povolenie“ už v roku 1924)  →  kolaudácia 1925

© archív vincentiek
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Vincentky

1924

Stavebné práce – firma Berta-Kováč z Trenčína (1928)

© archív vincentiek
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Vincentky

1924

Stavebné práce – časť stavebného projektu 
(nedatované, pravdepodobne obdobie 1925-1930)

© archív vincentiek



1875 1900

Vincentky

Fotografia kaštieľa v Ladcoch po nadstavbe 
východného krídla (nedatované, okolo 1930). © archív vincentiek

1950/511924
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Vincentky

1924

Ústredný dom 
vincentiek, 
exteriér aj interiéry

© archív vincentiek
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Vincentky

1924
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Vincentky

1924

© archív vincentiek
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Vincentky

1924

© archív vincentiek
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Súčasťou štruktúry Spoločnosti:

Banská Bystrica (Apoštolská škola) 
Banská Bystrica (Vincentium) 
Belušské Slatiny (penzionát) 
Malacky (Rím. - kat. ľudová škola a detský domov) 
Moravský Svätý Ján (Ľudová škola a detská opatrovňa) 
Nitra (Rím. - kat. dievčenská meštianská škola) 
Nitra (Dievčenské reálne gymnázium) 
Nitra (Učiteľská akadémia) 
Nemecké Pravno (detský domov) 
Smolenická huta (zotavovňa) 
Turčiansky Svätý Martin (Domov svätej Lujzy) 
Zvolen (Mariánum) 
Výčapy - Opatová (detská útulňa). 

1942: samostatná provincia Spoločnosti dcér 
kresťanskej lásky na území Slovenskej republiky 
s materským domom v Ladcoch:
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© archív vincentiek

Pôdorys a využitie kaštieľa (1942)
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Kaštieľ v Ladcoch na 
katastrálnej mape (1932).

© Archív Geodetického a kartografického ústavu
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Detail katastrálnej mapy Ladiec (1940)

© Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Považská Bystrica
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Stavebné aktivity (1941)

© Štátny archív v Trenčíne, 
pracovisko Považská Bystrica
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Stavebné aktivity (1942)

© Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Považská Bystrica
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© Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Považská Bystrica

Zriadenie detskej opatrovne
v kaštieli / Ústrednom dome 
(1943)
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1924
Výkaz včelárov (1941)

© Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Považská Bystrica

Ladce: tlačiareň 
(napr. časopis „U nás“ 
(1931 – 1948))
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Výkaz obyvateľov Ústredného domu (1940)

© Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Považská Bystrica
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Detské jasle / detský domov

© archív vincentiek



1950/511875 1900

Vincentky (1948)

1924



1950/511875 1900

Vincentky (1950-51)
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Nástup komunistickej moci a justície po februári 1948:

- prísna proticirkevná politika,

- noc z 13. na 14.04.1950: „Akcia K“, zameraná na mužské kláštory (cez 50 kláštorov, skoro 900 mníchov 
sústredených do 5 koncentračných kláštorov),

- 29.08.1950: „Akcia R“: kaštieľ Ladce sa stal koncentračným kláštorom sestier z vincentských komunít 
(sústredených okolo 270 sestier + do Belušských Slatín ďalších okolo 110 sestier),

- 27.09.1950: do kaštieľa pribudli ešte staré a choré sestry sv. Kríža z Podunajských Biskupíc

- 09.01.1951: „barbarský deň“: obsadenie kaštieľa Ladce milicionármi a násilné vysťahovanie sestier, 
vykradnutie ústredného domu

Kaštieľ bol v krátkom čase po násilnej deportácii vincentiek využitý pre ubytovanie vojakov, neskôr robotníkov.
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Dnes: samostatná 
(ohradená) časť 
cintorína v Ladcoch
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Relikviár srdca p. 
Jozefa Danielika

(©archív vincentiek)

Archívny záznam o 
pitve a uložení srdca 
p. Jozefa Danielika v 
kostole v Ladcoch 
(1938)

(© Štátny archív v 

Trenčíne, pracovisko 
Považská Bystrica)

Po vzore sv. 
Vincenta de Paul 
(jeho srdce dodnes 
umiestnené v 
materskom dome 
na Rue du Bac č. 
140 v Paríži)
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Namiesto záveru: Vývoj kaštieľa

I. fáza (1741 – 1747) 
(„Imrich Motešický“)

IV. fáza (po 1924) 
(„vincentky“)

III. fáza (po 1882) 
(„Adolf Schenk“)

II. fáza (1750 – 1760) 
(„Judita Tolvay“)

© Alexander Németh, 
pamiatkový výskum (2018)
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Namiesto záveru: Vývoj kaštieľa
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