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K životnému jubileu PhDr. Jarky Bátovskej
Len ťažko uveriť, že naša milá kolegyňa v tomto roku oslávila svoje okrúhle
narodeniny, a tak sa stala členkou klubu päťdesiatničiek.
Pritom sa dobre pamätám, keď ako čerstvá absolventka Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave – odbor história - 1.10.1984 nastúpila k nám do múzea ako
historička. Veľmi som sa tešila na mladú kolegyňu, novú posilu na naše historické
oddelenie. Vždy veselá, usmiata, no neskutočne
rýchlo hovoriaca baba. Hanba - nehanba,
niekedy aj dvakrát musela zopakovať vetu, aby
som bola v obraze. Od prvého dňa ju bavila práca
v múzeu a pustila sa do spracovania zbierkového
fondu remesiel a cechov, no regionálna história
ju očarila najviac. V roku 1988 absolvovala
rigoróznu skúšku a získala titul PhDr. Bádať,
skúmať, objavovať nové informácie, to bol pre
ňu naozajstný adrenalín. Bolo mi smutno, keď
sa v roku 1993 s nami rozlúčila. Po ročnom
učiteľovaní na VI. Základnej škole v Leviciach,
kde učila nemecký jazyk a etickú východu
v roku 1994 nastúpila do Okresného archívu
v Leviciach a archívnictvu je verná dodnes.
Archivárom sa však človek nestane zo dňa
na deň. Rodí sa a formuje počas dlhých rokov a práce, kedy sa dostáva do styku s
archívnymi materiálmi, spracúva ich a nakoniec prezentuje širokej odbornej aj laickej
verejnosti. Túto prácu nemožno robiť bez nadšenia a lásky. Jej nechýba ani jedno
z nich. Je autorkou niekoľkých odborných štúdií a príspevkov a pravidelne publikuje
aj v zborníkoch vydávaných Tekovským múzeom. Je zostavovateľkou a spoluautorkou
viacerých monografií obcí a miest -Levice, Tlmače, Pečenice, Bohunice, momentálne
pripravuje materiály pre monografiu Starého Tekova. Spracovala stavebný vývoj
mesta a životopis významného levického staviteľa Rudolfa Czibulku, tému likvidácia
kláštorov v Leviciach, na konferencii Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici predniesla
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zaujímavý príspevok o Schoellerovcoch v Leviciach. Jej srdcovou záležitosťou je
výskum hospodárskych objektov, história vinohradníctva v regióne a najnovšie aj
dejiny mlynárstva. Je členkou Spoločnosti slovenských archivárov, členkou redakčnej
rady zborníka Acta Musei Tekovensis Levice. Profesionálne sa venuje predarchívnej
starostlivosti, spracovávaniu novodobých archívnych fondov.
Treba však spomenúť aj jej vzácne povahové vlastnosti, pre ktoré je obľúbená. Je vtipná,
pokojná a každému, kto ju požiada o pomoc a radu - či už je to študent, kolega alebo
neznámy človek pátrajúci po archívnych materiáloch, regionálnej histórii - vychádza
maximálne v ústrety. Naša spolupráca a priateľstvo – múzejníčky a archivárky – je pre
mňa veľmi vzácna, často ju aj patrične využívam. Ochotne mi pomáha pri pripravovaní
výstav, zásobuje ma novými objavmi a informáciami z archívneho fondu a vždy ma
prekvapí s novými nápadmi a témami ohľadne histórie mesta a regiónu.
Obdivujem ju, lebo aj napriek životným tragédiám pokračuje v začatých prácach
i výskumoch a plánov má najmenej na dvadsať rokov...
Mgr. Margaréta Nováková
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