
Na návšteve u Ferdinanda Lintnera 

  
Z knihy Simony Jurčovej Trnava a Trnavčania (2019) 
 
Po fúzii Hospodárskej a Slovenskej banky zostala po roku 1921 v trnavskej 
budove umiestnená pobočka Slovenskej banky. Riaditeľom filiálky bol 
Ferdinand Lintner. Pochádzal zo Soběslavi v Južných Čechách. Bojoval v prvej 
svetovej vojne v radoch 47. pešieho pluku. Neskôr vstúpil do Československej 
légie v Sarajeve. Po vojne a vzniku Československa pracoval ako bankový 
úradník v Prahe. Ferdinand Lintner sa so svojou budúcou manželkou zoznámil 
vo vlaku, ktorým obaja často cestovali. Mária Hladitsová z Hlohovca študovala 
v Brne farmáciu. Svadba bola po ukončení jej štúdií v roku 1926, v roku 1927 sa 
im narodila dcéra Edita a o rok neskôr syn Igor. Bývali v služobnom byte priamo 
v budove Slovenskej banky.  
 
Ferdinand Lintner bol počas trnavského pôsobenia členom viacerých spolkov, 
napríklad Matice slovenskej, 64. zboru Slovenskej ligy či Klubu 
československých turistov. Lintner ako riaditeľ trnavskej pobočky Slovenskej 
banky prevzal v roku 1934 aj vedenie jedného z významných trnavských 
priemyselných podnikov – továreň na čokoládu Fischer, a. s. Továreň založil 
Adolf Fischer v roku 1905 a výrobu spustil v roku 1906. Prosperujúci podnik 
vyžadoval modernizáciu a spoločnosť sa rozhodla v roku 1920 závod rozšíriť. 
Investície boli financované úverom, ktorý však neskôr spoločnosť nevládala 
splácať, a tak sa dostala pod správu Slovenskej banky. Továreň na čokoládu 
Fischer, a. s., zmenila 13. apríla 1934 na valnom zhromaždení názov podniku 
na Figaro, akciová továreň na čokoládu a cukrovinky v Trnave. 
 
Ferdinand Lintner s manželkou a dvomi deťmi sa presťahovali zo služobného 
bytu v budove banky projektovanej architektom Harmincom do služobného 
bytu riaditeľa Figara. Firemný dom vtedy na Emmerovej ulici postavili v roku 
1921 pre manažment továrne. Ferdinand Lintner zomrel v roku 1937 
a manželka s deťmi sa potom presťahovali do Bratislavy. Kolekcia unikátnych 



záberov z dobového trnavského interiéru je ukážkou bývania vyššej 
spoločenskej vrstvy v polovici tridsiatych rokov 20. storočia v Trnave. 
 
Informácie, dokumenty a fotografie k životu Ferdinanda Lintnera poskytli 
jeho vnuk spisovateľ Mgr. art. Pavol Janík, PhD., a jeho manželka režisérka 
Mgr. art. Oľga Janíková. 
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