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Izrael ocenil ďalších 17 Slovákov titulom Spravodliví medzi národmi 
 
Slovensko má ďalších držiteľov titulu Spravodliví medzi národmi. Sedemnástim 
Slovákom, ktorí počas holokaustu záchránili židovských spoluobčanov, udelili 
v stredu večer na slávnostnej ceremónii významné izraelské ocenenie.  
 
Slávnostná ceremónia sa uskutočnila v Historickej budove Národnej rady 
Slovenskej republiky v Bratislave za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
a predsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského. Titul Spravodliví medzi náromi, 
ktorý udeľuje Štát Izrael a múzeum holokaustu Yad Vashem, je prejavom vďaky 
celého židovského národa ľuďom nežidovského pôvodu za záchranu Židov počas 
druhej svetovej vojny. 
 
Príbuzní záchrancov prebrali medailu a čestný diplom z rúk veľvyslanca Štátu 
Izrael na Slovensku Alexandra Ben-Zvi.  
 
„V rokoch morálneho úpadku, keď mnohí vydali vlastných spoluobčanov do rúk 
fašistickej moci, v temnote tmavšej ako noc bez hviezd, boli práve oni jediným 
svetlom. Svetlom pomoci, svetlom ľudskosti, svetlom nádeje v dobro. Žiarilo a 
žiari dodnes. Toto svetlo patrí Spravodlivým medzi národmi,“ povedal v príhovore 
Alexander Ben-Zvi. 
 
Titul Spravodliví medzi národmi získali Anna Igumnová, Mária a Štefan Lichí, 
Jozefína a Ján Truskoví a ich syn František, Zuzana a Ján Urbanovci, Juliana 
Bugárová, Juliana a Štefan Kántorovci, Joachim Koszorús, András Nagy, Imre 
Nagy, Rozália Szökeová, Jolana a János Szutterovci.  
 
Mená všetkých ocenených budú vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých 
v Yad Vashem. Doteraz bolo významné ocenenie štátu Izrael udelené na základe 
výpovedí svedkov a historických materiálov viac ako 23-tisíc ľuďom na celom 
svete. Na Slovensku ho získalo takmer 540 ľudí, čo zaraďuje Slovensko medzi 
krajiny s najvyšším počtom ocenených Spravodlivých na počet obyvateľov.  
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Prehľad príbehov ocenených Spravodliví medzi národmi 2012: 
 
Doktorka Anna Igumnová, pôvodom šľachtičná z Bieloruska, pracovala 
v piešťanskom Ústave reumatických chorôb. Po vypuknutí Slovenského 
národného povstania, v lete roku 1944, vzala Anna pod ochranné krídla svoju 
kolegyňu Alicu Winterovú a jej malú dcérku Eriku. Zabezpečila im úkryt v izbe 
opusteného hotela, každý večer im nosila jedlo a najmä útechu. Keď sa do 
Piešťan blížili nemecké vojská, našla Anna pre Alicu a Eriku nový úkryt 
v susednej dedine u farmára, ktorý mal styky s partizánmi. Alica sa pridala 
k partizánom, malá Erika zostala do konca vojny v dome u farmára, kam ju Anna 
chodila navštevovať. Alica s rodinou po vojne emigrovali do USA. S Annou si celé 
roky dopisovali. Erike, ktorá stále žije v USA, sa v roku 1975 podarilo navštíviť 
Slovensko a stretnúť sa so svojou záchrankyňou.   
 
Mária a Štefan Lichí zachránili šesť židovských spoluobčanov. V roku 1942 sa 
Štefanovi podarilo pod zámienkou vytiahnuť z transportu do Osvienčimu svojho 
známeho Leopolda Laufera. Neskôr manželia Lichí skrývali v pivnici svojho 
bratislavského domu, svojich známych - bratov Ignáca a Dezidera Kesslerových, 
ktorým sa podarilo uniknúť z chytačky Gestapa. Na rodinu Lichých neustále 
číhala hrozba, ich sused bol nemecký major, ktorý nenávidel Židov a jeho synovia 
boli členmi k Hitler Jugend. Lichí aj napriek tomu do úkrytu prijali ešte aj tri 
židovské ženy a malé dieťa. Keď nemecký front postupoval do Bratislavy, poslal 
Štefan svojho 16-ročného syna Štefana, aby ukrývaných previedol na 
bezpečnejšie miesto do Banskej Štiavnice, kde prežili až do oslobodenia. Bratia 
Kessleroví po vojne emigrovali, s rodinou záchrancov udržiavali kontakty. Štefan 
Lichý mladší bude prítomný na ceremónii. Z Izraela príde na ceremóniu Norbert 
Naftali Laufer, ktorého otca Leopolda Štefan Lichý zachránil.  
 
Jozefína a Ján Truskoví a ich syn František zachránili počas holokaustu 
desať židovských spoluobčanov. Na jar v roku 1944 sa nitriansky rabín Šraga 
Landau obrátil na svojho známeho Jána Trusku s prosbou o pomoc. Ján súhlasil, 
že rabína a rabínku ukryje v pivnici svojho domu. Ján a František vykopali 
bunker, ktorý vybetónovali a zakryli sudmi. V bunkri boli poschodové postele, kde 
desiati ukrývaní spávali. Žili v pivnici domu. Vykonávali tu aj náboženské obrady 
podľa židovských tradícií. Potraviny aj lieky im kupovala a nosila Jozefína. Vďaka 
odvážnym činom Jozefíny a Jána Truskových a ich syna Františka sa zachoval rod 
jednej rabínskej dynastie. V newyorskom Brooklyne pôsobia ako rabíni traja 
vnuci zachránenej nitrianskej rabínskej rodiny Landau. Pred asi desiatimi rokmi 
prišli rabíni z New Yorku navštíviť rodinu Truskových do Nitry a osobne sa im 
poďakovali za ich statočné činy.  
 
Manželia Zuzana a Ján Urbanovci zachránili počas druhej svetovej vojny 16 
židovských spoluobčanov. Žili na samote v horách Bielych Karpát. Ján spravoval 
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statok, kde vo vojnových rokoch ukrýval dve židovské rodiny – Grünfieldovcov a 
Kurzovcov. Zachránení a záchrancovia sa predtým nepoznali, spojil ich jeden 
zamestnanec statku. Počas prvých mesiacov Urbanovci ukrývali Židov v tajných 
pivničných priestoroch vykopaných pre tento účel pod obývacou izbou. Neskôr 
Ján vykopal pre rodiny bunker v neďalekom údolí, vyrobil lôžka zo slamy a pec 
na varenie a kúrenie. Manželia Urbanovci sa o ukrývaných starali celé mesiace. 
Čelili pritom obrovskému nebezpečenstvu, keďže samota bola zastávkou fašistov 
počas postupu východného frontu. Rodiny zachránených aj po osbodení 
udržiavali kontakt so svojimi záchrancami. 
 
Deviati záchrancovia z obce Vrakúň na južnom Slovensku spojili svoje sily, aby 
zachránili troch židovských mužov. Jeden z nich, Jenö Feldmár pochádzal z obce 
Vrakúň a pre seba a švagra s bratom poprosil o pomoc svojich susedov Julianu 
a Štefana Kántorovcov. Tí ich schovali do stodoly, poskytli im jedlo a šaty. 
Potom sa židovskí muži rozhodli prejsť do domu na konci dediny, kde bolo 
bezpečnejšie ako pri hlavnej ceste plnej žandárov. Rozália Szökeová, ktorá žila 
s troma deťmi ich prijala a ukryla v stodole. Ani jej dom však nebol bezpečný, 
skryl ich teda Imre Nagy a potom aj Joachim Koszorús na svojej farme mimo 
obce. Kvôli pátračkám po Židoch sa museli židovskí muži stále premiestňovať, 
ukrývali ich aj Juliana Bugárová, Jolana a János Szutterovci a András 
Nagy. Zachránení a záchrancovia zostali v kontakte aj po vojne.   

 

 
Zdroj: Zuzana Kizáková, hovorkyňa Izraelského veľvyslanectva na Slovensku 


