
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŽIVOTOPIS B. S. Timravy 

         1867 

2. októbra sa narodila v  Polichne (okr. 

Lučenec) 

1881 – 1882 

Absolvovala 4. triedy meštianskej školy 

v Banskej Bystrici 

1893 

Pod pseudonymom Timrava začína 

publikovať v Slovenských novinách 

1900 

Spoločnica Pavly Országhovej, Dolný 

Kubín 

1909 

Spolu s matkou sa presťahovala k svojmu 

bratovi Bohuslavovi do Ábelovej 

1911 

Timrava začína spoluprácu s časopisom 

Živena 

1919 - 1929 

Učiteľka v štátnej detskej opatrovni 

(materskej škole) v Ábelovej 

1923 

Spisovateľke bola udelená štátna cena 

1937 

Štátna cena za novelu Dve doby 

1929 - 1945 

Žila v Ábelovej na dôchodku 

1945 

Presťahovala sa k príbuzným do Lučenca 

1947 

Získala titul Národná umelkyňa 

27. november 1951 

Deň úmrtia spisovateľky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba B. S. Timravy 

Poézia                             
1887 Ratolesť                 
Próza                              
1887 Na vrchoch             
1893 Za koho ísť?   
1894 Katedra                        
1896 Ondro Karman        
1896 Ťažké položenie  
1897 Tak je darmo  
1897 Sluhove trpkosti  
1898 Pozde  
1899 Nemilí  
1899 Bál  
1900 Boj  
1902 Skúsenosť  
1904 Na jednom dvore  
1904 Veľký majster  
1904 Pódy sa žení  
1905 Bez hrdosti  
1906 Veľké šťastie  
1907 Tá zem vábna  
1908 Márnosť všetko  
1909 Ondro Hľonzo  
1910 V predvečer  
1911 Žiadna radosť  
1913 Príde čas  
1912 Strašný koniec  
1914 Ťapákovci  
1918 Hrdinovia  
1921 Skon Paľa Ročku  
1926 Všetko za národ  
1928 Hrdinovia  
1936 Dve doby  
1938 Záplava  
1956 Zobrané spisy Timravy  
 
Divadelné hry  
1921 Chudobná rodina  
1923 Páva  
1934 Odpoveď  
 
  
1886 – 97 Pesničky  
1922 Posledná prekážka  

 

 

Božena Slančíková –Timrava 

pod Tatrami 

 

 

 

                              

 

 

 
                                

 
 

   Podtatranská knižnica v Poprade 2009 



 

 „Prvé roky po vojne bola som zamestnaná 
v Šrobárovom detskom liečebnom ústave v Dolnom 
Smokovci. Pozvala som tetu do Tatier, ktoré ona 
ešte nevidela. Prišla aj s mojou sestrou a bratom. 
Pripomínam to kvôli tetinej príhode. Pochodili sme 
okolie Tatier, teta bola nadšená a najlepšie sa jej 
páčilo Štrbské pleso. My, tri ženy, odvážili sme sa  
na výlet do Veľkej studenej doliny, pričom sme 
mali topánky s výsokými opätkami, súcimi na 
asfalt. Prirodzene, že sme budili ironický obdiv 
turistov, s ktorými sme sa stretli. Bolo veľmi teplo 
a teta sa chcela umyť a osviežiť vodou 
z tatranského potoka. Na okrúhlom, mokrom 
a klzkom kameni sa jej vysoký opätok pošmykol 

a ona spadla do vody. My sme sa potom prekárali, 
že tu bude postavená tabuľa s nápisom: „Na tomto 
mieste chcela spáchať Timrava samovraždu vo 
vode po kolená.“ Nerozčúlila sa, brala príhodu 
z humornej stránky a nič jej neprekážalo, aby 
nezjedla potom s chuťou olovrant na Téryho 
chate.“ 

 

Rástocká Milina  

S Timravou na cestách 

In Timrava v kritike a spomienkach : sborník. Bratislava : 

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958, s. 68 

 

 

              

 

       Timrava so sestrinými deťmi na Štrbskom plese r. 1921 

             

 

 

 „Moja krstná mamka rada chodievala k nám do 
Veľkej. Vedela som, že ma má rada ako svoju 
dcéru a aj ja som ju mala rada ako svoju matku. 
S mojim nebohým mužom, ktorý bol veselý, si 
dobre rozumeli, lebo krstná mama mala veľký 
zmysel pre humor a mala rada vtipných ľudí. Mala 
rada aj Tatry, čo aj písomne potvrdila v kronike 
školy vo Veľkej. Keď bola u nás, aspoň raz do 
týždňa sme museli ísť na Hrebienok a odtiaľ peši 
na Kamzík. Táto cesta sa jej v Tatrách medzi 
všetkými, ktoré poznala, najväčšmi páčila. Idúc na 
Kamzík, v polovici cesty, medzi velikými bralami 
požiadala niektorého z nás, aby sme predniesli 
úryvok z Hviezdoslavovej básne „Tatry naše, Tatry 

slávne.“   

 

Kuhlöflová, Oľga 

Radi sme k nej chodili 

In Timrava v kritike a spomienkach : sborník. Bratislava : 

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958, s. 95 – 96 

  

                

                         Krstná dcéra Timravy 

           Oľga Kuhlöflová rod. Krpelcová s manželom  

 

                                 

         

                  Pamätná tabuľa v Poprade-Veľkej 

     

 

 

 

     „Zápis pre š.r. 1931/1932 prevedený bol dňa 
26. a 27. júna. Školu navštívila slovenská 
spisovateľka „Timrava“, ktorá je v rodinnom 
pomere so správcom školy. Jej vzácna návšteva 
zväčšuje sa na pamiatku i v kronike školy.“ 

 

Kronika základnej školy vo Veľkej od roku 1913 -1933 

 

 

                            

             

                               

      Podpis B. Slančíkovej-Timravy v Kronike školy vo Veľkej 

 

 

„Môj život plynul celkom proste, bez 

zvláštnych udalostí, tak, že ani neviem, čo by 
som o ňom napísala. Také sú osudy ľudí, 

bývajúcich v odľahlých dedinách. 

                                                      Timrava"                  

 

In Timrava v kritike a spomienkach : sborník. Bratislava 

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958, s. 33 
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