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Páter Jozef Branecký SchP - "Náš pán rektor"
1882 - 1962

Katolícky  kňaz  (od  1907),  Provinciál  Piaristov  na  Slovensku  (od  1934);  Rektor 
kláštora  Piaristov  v  Trenčíne  (od  1917);  hudobník  a  vedúci  spevokolu  v 
Slovenskom  kruhu  (1919);  správca  Katolíckeho  konviktu  v  Trenčíne;  Riaditeľ 
(1938-1945)  a učiteľ  Piaristického gymnázia v Trenčíne,  založeného v r.   1649 

pôvodne jezuitmi;  v  oblasti  histórie  Trenčína spisovateľ,  bádateľ,  publicista  a propagátor  doteraz 
neprekonaný; predseda Historického odboru Matice Slovenskej (1933 - 1937); veselý, spoločenský, 
angažovaný a všeobecne obľúbený Trenčan; nositeľ Radu kniežaťa Pribinu (1942); čestný občan 
mesta  Trenčín (1942);  spoluzakladateľ  a  jednateľ  Vlastivednej  spoločnosti  Mestského múzea Dr. 
Karola Brančíka; člen výboru Spolku sv,  Vojtecha; člen Spolku slovenských spisovateľov; správca 
kostola Piaristov v Trenčíne (1950-1956);  spoluzakladateľ  Miestneho odboru Matice Slovenskej  v 
Trenčíne (1919); Spoluzakladateľ Orla v Trenčíne (1919).

Narodil sa v Skalici 31.3.1882. Veľkú časť života (1917 - 1959) prežil v Trenčíne. Zomrel 80 ročný  
14.11.1962  v  Pezinku  na  odpočinku  v  rehoľnom  dome,  násilne  odstrčený  z  Trenčína  režimom 
povojnového Československa. Po r. 1989 po ňom v Trenčíne pomenovali ulicu, odhalili mu pamätnú 
tabuľu (1990) a bustu (2004) oboje na hlavnom námestí, ale z jeho literárnych diel bol vydaný už iba  
Fráter Johannes (1996, SSV).

Na internetovej stránke http://www.trencan.6f.sk/branecky/index.html je najmä historická literárna 
tvorba Rektora Braneckého zadarmo sprístupnená všetkým a každému, v súlade s prianím dedičov 
zachovať a voľne šíriť jeho dielo, odkaz a pamiatku.

Braneckého diela - knihy a brožúry:

Krátke dejiny mesta Trenčína (1924, nevyšlo tlačou), Zo starého Trenčína 1 (1926), Fráter Johannes 
(1929), Skalka (z r. 1929) B906, Zo starého Trenčína 2 (1929), Keď rumy ožijú 1 (1931), Zo starého  
Trenčína 3 (1931), Keď rumy ožijú 2 (1932), Poklady Matúša Čáka (1935), Trenčín, Trnava ... (1939),  
Trenčín, Hrad, Skalka (1939), Sborník župných dožinkových slávností v Trenčíne (1940), Pribinove 
vŕby (1941), Wegweiser durch Trentschin, Burg und Skalka (1942), Z tisícročia (z r. 1943) B1110, Čo 
si  máme pozrieť  v  Trenčíne? Krátke  dejiny Trenčína a  hradu (179 -  1949)  (1947),  Alexander  a 
Alexandra (1948), Ferko a Janka (1948).

Vianoce chudobného žiaka (1919), Veselá kuchyňa. Fraška so spevom a hudbou. (1922), Krátke 
dejiny Trenčína (1924), Trenčín 179 - 1930 (1930), Výročná zpráva rehoľného slovenského gymnázia 
piaristov v Trenčíne 1940 - 41 (1941), Trenčín vo vtipoch (1942) B1121, Výročná zpráva rehoľného 
slovenského gymnázia piaristov v Trenčíne 1941 - 42 (1942), Pamätnica k posviacke kríža na úpätí 
Inovca (1942), Krátke dejiny zuborského kláštora a opátstva (1945) Pridané 10.2.2016., Čo si máme 
pozrieť v Trenčíne? (1946) B94, Krátke dejiny Trenčína a hradu 179 - 1947 (1947), Čo máme vedieť  
o kostole piaristov v Trenčíne? (z r. 1947, tu podľa ďalšieho vydania z r.1999) B905, Čo máme vedieť 
o Skalke pri Trenčíne? (z r. 1947) B--- (od 22.10.2015 je tu opravené vydanie = doplnené strany 4+5), 
Krátke dejiny Trenčína a hradu 179 - 1949 (1949), Čo si máme pozrieť v Trenčíne? Krátke dejiny 
Trenčína a hradu (179 - 1949). (1949, 64 strán) B95, Krátke dejiny Trenčína a hradu (179 - 1949). Čo 
si máme pozrieť v Trenčíne? ((48 strán)) (1949).

Branecký napísal veľa článkov, niektoré z nich sú:

Pravá zástava mesta Trenčína (článok, Trenčan, 1942), Pravý text a preklad sľubu mesta na prvú 
nedeľu  októbrovú  1710  (článok,  Trenčan,  sept.  1940),  Jubilejná  oslava  votívnej  slávnosti  mesta 
Trenčína (článok, Trenčan, 1940).

Na internetovej stránke  http://www.trencan.6f.sk/branecky/index.html alebo http://bit.ly/2fvTrEL 
sú  okrem  digitalizovaných  Braneckého  diel  tiež  fotografie  z  Braneckého  pohrebu  v  Trenčíne 
17.11.1962, aj odkazy na témy súvisiace s Rektorom Braneckým.

(LN + Bbc, nov. 2016)
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