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Prof. Viliam Kóňa 

V  tomto roku oslávi mesto Prievidza 90. výročie založenia štátneho 
reálneho gymnázia. Pri tejto príležitosti bola vydaná „Pamätnica“, 

ktorá obsahuje zoznam a uplatnenie jej absolventov. Za 90 rokov pôsobe-
nia školy tu študovalo veľa úspešných ľudí, ktorí zanechali výrazné stopy 
na poli kultúry, vedy, športu a mnohých iných odvetví a to nielen na Sloven-
sku, ale doslova v krajinách celého sveta. Je dobré ak chceme, aby sa dostali 
do povedomia Prievidžanov s úmyslom zviditeľniť ich prácu v prospech 
iných i pracovné úspechy, ktoré počas života dosiahli. Pretože úspešných 
absolventov bolo za 90 rokov veľmi veľa, no nie každý mal to šťastie dostať 
sa do „Pamätnice“. Preto využívame túto možnosť napísať do Prievidzského 
občasníka niečo o človeku, ktorý nie je v povedomí prievidzských rodá-
kov až taký známy. 

Jedným z tých, ktorí sa presadili svojím úsilím a vedomosťami mimo 
našej krajiny, bol profesor Viliam Kóňa, knihovník a publicista, ktorý pô-
sobil v USA. Narodil sa 15. júna 1920 v Prievidzi, kde v roku 1941 ukončil 
stredoškolské štúdium. Na bratislavskej univerzite začal študovať právo. Po 
druhej svetovej vojne opustil Slovensko a pokračoval v štúdiu práva v Ríme 

a neskôr v Madride. V roku 1952 odišiel ako 
právnik do Ameriky. Žil v meste Chicago 
v štáte Illinois. Tu sa zoznámil a neskôr oženil 
s krajankou Martou Mištinovou pôvodom 
z Bánoviec nad Bebravou. Spolu študovali 
knihovedu na Rooseveltovej univerzite. Viliam 
Kóňa ukončil štúdium graduačnou písomnou 
prácou o histórii najstaršieho americko-
slovenského časopisu Slovák v Amerike. 
Jeho práca bola hodnotená vysoko. Kniho-
veda sa stala zmyslom jeho pracovného ži-
vota. Bol známy nielen v Amerike, ale na 
celom svete. V roku 1966 bol vymenovaný 
za riaditeľa univerzitnej knižnice a neskôr 
za riaditeľa archívu na Rush University 
Rush Presbyterian St. Luke´s Medical Centre. 
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Tu vytvoril stredisko medzinárodnej spolupráce. Radili sa s ním knihovníci 
a vedci z Japonska, Indie, Indonézie, Filipín, Španielska, Poľska a mnohých 
iných krajín. Prednášal na medzinárodných sympóziách v Amerike i Európe, 
publikoval štúdie vo vedeckých zborníkoch. 

V roku 1989 spolu so svojou manželkou Martou, tiež knihovníčkou, 
zostavil 600-stranový zborník štúdií úvah, spomienok a článkov na počesť 
slovenského arcibiskupa nitrianskej diecézy Dr. Karola Kmeťka. 

Na generálnom zhromaždení Svetového kongresu Slovákov bola v roku 
1989 v Toronte utvorená Komisia slovenského dedičstva, ktorá mala zhro-
mažďovať dokumentáciu zo života Slovákov v Amerike a profesor Viliam 
Kóňa sa stal jej predsedom. 

Naďalej sa venoval systematickej vedeckej činnosti zameranej na 
bibliografiu, históriu, genealógiu a heraldiku. O tom, ako vysoko si Ame-
rika, ale i ostatné štáty cenili jeho prínos pre rozvoj knihovedy, práva, his-
tórie a literatúry svedčí čestné predsedníctvo a čestné členstvo v mnohých 
amerických štátnych a univerzitných knižniciach, čestné občianstvo mesta 
Miami, ako aj čestné členstvo vo viacerých rytierskych a šľachtických 
rádoch európskych štátov. 

Prievidzský rodák profesor Viliam Kóňa zomrel ďaleko od svojho 
rodiska v Chicagu 6. decembra 1989. Tento vzácny človek prežil život plný 

dynamiky, pracovnej a vedeckej 
aktivity. Je symbolické, že rak-
vu s pozostatkami Viliama Kó-
ňu posypali hlinou z martinského 
cintorína, z miesta, kde sú po-
chovaní najväčší národní dejatelia 
Slovákov. Pochovali ho s dvoj-
ramenným slovenským krížom 
položeným na jeho srdci, ktoré 
celý život bilo pre bezhraničnú 
lásku k slovenskému národu, 
ktorému zostal navždy verný. 

Z tohto stručného prehľadu života absolventa gymnázia v Prievidzi je 
vidieť, že bol nielen veľmi úspešný svojou prácou, ale že nikdy nezabudol 
odkiaľ pochádza. Zviditeľnil Slovákov v širokom celosvetovom meradle. 

Z materiálov pani Eleny Eckhardtovej spracovala  

Mgr. Anna Kocnárová, kronikárka mesta 
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Profesor V. Kóňa odpočíva na chicagskom 

cintoríne spolu so svokrovcami Mištinovými. 


