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Miloslav schMidt 
(2. 2. 1881 Mošovce – 8. 5. 1934 Martin)

Pôvodne sa vyučil za pekára, no po čase dal prednosť 
dráhe bankového úradníka. ako politicky nespoľahlivý 
musel v roku 1914 narukovať do armády a vrátil sa až 
po skončení vojny. v Martine sa stal členom a tajomní-
kom slovenskej národnej rady. Pracoval najprv v admi-
nistrácii národných novín, v roku 1923 sa stal správcom 
kníhtlačiarskeho účastinného spolku. od mladosti sa 
venoval hasičskému hnutiu. od roku 1919 navrhoval 
organizovanie hasičských zborov na širšej základni a vy-
tvorenie hasičskej jednoty podľa mravného vzoru. Po 
príchode do Martina ho v roku 1920 zvolili za predse-
du hasičského zboru. Roku 1926 ho zvolili za predsedu 
zemskej hasičskej jednoty  na slovensku. Mal hlavný 
podiel na tom, že centrom slovenského hasičského 
hnutia sa stal Martin. 
nemenej významná bola jeho edičná a žurnalistická 
práca. založil edíciu svetová knižnica, v ktorej vydával 
diela domácich i zahraničných autorov. od mladosti 
prispieval do národných novín, slovenského týždenní-
ka a národného hlásnika, neskôr písal odborné články, 
úvodníky a úvahy do časopisov slovenský remeselník 
a obchodník, Hasičské listy, Hlásnik a ďalších.



ElEna Maróthy – Šoltésová 
(8. 1. 1855 Krupina – 11. 2. 1939 Martin)

Pochádzala z rodiny štúrovca Daniela Maróthyho, evan-
jelického farára v krupine a Ľuboreči. navštevovala diev-
čenské školy vo veľkej a v lučenci. Do Martina prišla 
v roku 1875, keď sa vydala za Ľudovíta šoltésa. tu sa 
hneď zapojila do národnej a verejnej činnosti, najmä 
v Živene, kde ju v roku 1880 zvolili do výboru, v roku 
1885 do funkcie podpredsedníčky a v roku 1894 do 
funkcie predsedníčky, ktorú vykonávala do roku 1927. stala 
sa vedúcou osobnosťou ženského hnutia na slovensku. 
s tým súvisela i jej redakčná a editorská práca. v roku 
1910 založila a do roku 1923 redigovala časopis Žive-
na. vyvíjala bohatú publicistickú činnosť, písala literár-
nokritické postrehy, ktoré uverejňovala v Živene, slo-
venských pohľadoch, národných novinách a Dennici. 
Patrila medzi najvýznamnejšie slovenské spisovateľky. 
Debutovala v roku 1881 poviedkou na dedine. v roku 
1894 vydala román Proti prúdu. vrcholom jej literárne-
ho diela sa stala kniha Moje deti. toto dielo vzbudilo 
priaznivý ohlas kritiky, bolo preložené do viacerých ja-
zykov. Moje deti sú autobiografickým pohľadom matky, 
ktorá prišla o obe deti (v roku 1884 zomrela šoltésovej 
9 ročná dcéra elena a v roku 1912 jej 32 ročný syn ivan).



svEtozár hurban vajanský  
(16. 1. 1847 Hlboké – 17. 8. 1916 Martin)

bol najstarším synom anny Hurbanovej rod. Jurkovi-
čovej a Jozefa Miloslava Hurbana. Po absolvovaní stre-
doškolských štúdií sa  roku 1867 zapísal na Právnickú 
akadémiu v bratislave, ktorú úspešne ukončil. Roku 
1874 zložil advokátsku skúšku v budapešti a stal sa 
koncipientom v advokátskej kancelárii v trnave, neskôr 
v Pešti a v bratislave. v rokoch 1874 – 1878  pracoval 
ako samostatný advokát v skalici, vo viedni, v bratisla-
ve, v námestove a v liptovskom Mikuláši. v roku 1878 
narukoval do rakúsko – uhorskej armády a zúčastnil 
sa na okupácii bosny a Hercegoviny. Po návrate z voj-
ny sa natrvalo usadil v Martine, kde sa venoval pre-
dovšetkým kultúrnej, literárnej a žurnalistickej práci. 
Redigoval národnie noviny, literárne časopisy orol a 
slovenské pohľady, tiež mesačník Rodina a škola. va-
janský sa vypracoval na vedúcu osobnosť a ideológa 
slovenskej politiky a patril k hlavným predstaviteľom 
konzervatívneho martinského vedenia slovenskej ná-
rodnej strany. stal sa hlavným predstaviteľom sloven-
skej poézie, prózy, eseistiky a literárnej kritiky. svojim 
literárnokritickým dielom glosoval literárnu tvorbu, ale 
aj iné oblasti umenia. s výraznou politickou činnosťou 
súvisela jeho publicistická práca. uverejnil množstvo 
politických článkov, úvodníkov a úvah, za ktoré ho ma-
ďarská justícia viackrát poslala do väzenia. významne 
sa podieľal na všetkých národných podujatiach. zastá-
val tiež funkciu tajomníka Živeny. svetozár Hurban va-
janský bol jedným z iniciátorov azda najvýznamnejšej 
udalosti histórie martinského divadelníctva, keď aj na 
jeho podnet bol 30. apríla 1888 položený základný ka-
meň výstavby martinského národného domu.



hana MEličková 
(27. 1. 1900 Martin – 7. 1. 1978 Bratislava)

Do základnej školy chodila k svojmu otcovi, martinské-
mu evanjelickému učiteľovi Jánovi Meličkovi a v rodi-
čovskom dome získala aj hudobné vzdelanie. Potom 
študovala na vyššej obcodnej škole v rodisku a v rokoch 
1919 – 1923 na Hudobno-dramatickom konzervatóriu v 
Prahe hru na klavír. Popri hodinách klavíra sa zapísalala 
aj na hereckú tvorbu. od roku 1923 učila hru na klavír v 
Martine. Prvé dotyky s divadlom získala ako ochotnícka 
herečka v martinskom slovenskom spevokole. v roku 
1926 sa stala členkou činohry slovenského národného 
divadla v bratislave, kde pôsobila päťdesiat rokov, až do 
odchodu do dôchodku v roku 1976. Debutovala posta-
vou salome v rovnomennej hre od oscara Wilda. salo-
me bola jej obrovským úspechom, divadlo získalo ta-
lentovanú profesionálnu herečku. od samého začiatku 
svojej profesionálnej kariéry dostávala hlavné postavy, 
zakrátko sa vyprofilovala v tragédku svetového drama-
tického repertoáru. z domácej dramatickej literatúry jej 
boli blízke najmä drámy tajovského a stodolu. Jeden zo 
svojich vrcholných výkonov podala v borodáčovej in-
scenácii Hviezdoslavovej drámy Herodes a Herodias v 
roku 1937. v slovenskom národnom divadle vytvorila 
viac ako dvesto postáv.
od vzniku rozhlasového vysielania v bratislave bola stá-
lou interpretkou poézie a prózy a stvárnila množstvo 
postáv v pôvodných rozhlasových hrách i v adaptáciách 
slovenskej klasiky. Účinkovala v mnohých televíznych 
inscenáciách, o niečo menej vystupovala vo filmovej 
tvorbe. v roku 1961 jej udelili titul národnej umelkyne.



PEs doMáci 
(12. 3. 1987 Dražkovce – 6. 8. 1999 Martin)

Pes domáci je domestikovaný poddruh vlka dravého. 
na základe početných archeologických nálezov z rôz-
nych kútov sveta je pes považovaný nielen za prvé do-
mestikované zviera, ale aj za prvé zviera, ktoré človek 
cielene choval. z kostrových nálezov niekoľkých dru-
hov psov sa odvodzovali a dodnes odvodzujú, dneš-
né plemená. za najstaršie praplemeno bol označený 
takzvaný pes močiarny či rašelinný (lat. Canis familiaris 
palustris Rütimeyer), od ktorého sa dodnes odvodzujú 
početné plemená špicov, pinčov a teriérov. skupina 
severských, vlkom podobných psov a pastierske psy 
sú odvodzované od psa, ktorého kostra bola objavená 
vo vykopávkach pri ladožskom jazere, a ktorý dostal 
meno canis familiaris Inostranzewi. skupina dogovitých 
psov sa odvodzuje ešte aj dnes od predka nazvaného 
Canis familiaris decumanus. z doby 4000 až 5000 rokov 
pred kristom pochádza pes bronzový (lat. canis fami-
liaris matris optimae), z ktorého majú pochádzať ov-
čiarske psy. najmladším psom má byť Canis familiaris 
intermedius, z ktorého sa zvyknú odvodzovať dnešné 
duriče a pudle. Mnoho psov sa preslávilo, pre ilustráciu 
uveďme aspoň zopár najslávnejších: šarik, Rex, lessie, 
lajka, či Maxipes Fík.
    Róbert Mankovecký

Zdroj:  Zdenko Ďuriška: Národný cintorín v Martine, Matica slovenská, 2007
Bruce Fogle: Atlas psov do vrecka, Cesty, 2000



Pavol Palkuliak 

Filmový a televízny producent, príležitostný herec, ob-
divovateľ automobilov Ferrari a tiež automobilového 
pretekára nikiho laudu, ktorý sa sa narodil ako andreas 
nikolaus lauda 22. februára 1949 vo viedni a je býva-
lým rakúskym pilotom Formuly 1, trojnásobným majs-
trom sveta z rokov 1975, 1977 a 1984. neskôr bol lau-
da podnikateľom v oblasti leteckej dopravy, založil dve 
letecké spoločnosti (lauda air a niki). Dva roky bol tiež 
manažérom pretekárskeho tímu Jaguar Formula one. 
v súčasnej dobe lauda pracuje ako odborný konzul-
tant pre nemecké televízie počas víkendov Grand Prix  
a funguje ako non-executive chairman pre tím Mercedes 
aMG Petronas F1.
niki lauda bol vážne zranený pri havárii v roku 1976 
na veľkej cene nemecka na nürburgringu, počas ktorej 
jeho Ferrari vzbĺklo, po vdýchnutí horúcich toxických 
výparov sa ocitol blízko smrti a utrpel vážne popále-
niny. avšak zotavil sa a vrátil sa znovu pretekať - iba  
o šesť týždňov neskôr na veľkej cene talianska. Jazvy po 
popáleninách, ktoré utrpel zanechali trvalé stopy.
15. augusta 1971 sa lauda zúčastnil svojich prvých pre-
tekov Formuly 1 na veľkej cene Rakúska za March-Ford, 
no v pretekoch vypadol. v roku 1972 si vzal v Raiffei-
senbank pôžičku v hodnote dvoch miliónov rakúskych 
šilingov na zakúpenie kokpitu v March-Ford. v roku 
1973 jazdil za britský tím b.R.M., za ktorý sa na veľkej 
cene Monaka umiestnil na treťom mieste. v roku 1974 
mu dal ponuku enzo Ferrari. v stajni Ferrari tvorili niki 
lauda, vedúci pretekárskeho oddelenia luca di Mon-
tezemolo a konštruktér Mauro Forghieri úspešné trio.  
v roku 1974 slávila stajňa Ferrari úspech s novým mo-
delom 312b3 - lauda zvíťazil na veľkej cene španielska 
v Jarame, 28. apríla 1974, no sezónu ukončil na štvrtom 
mieste. Jeho tímový kolega clay Regazzoni sa umiest-
nil na druhom mieste. na novom modeli 312t zajazdil 
lauda, ako prvý a v tom čase jediný, okruh nūrburgring 



za čas 6:58,4 minút. Po tom čo bol v predchádzajúcej 
sezóne v tieni svojho tímového kolegu Regazzoniho,  
v roku 1975 šampionátu dominoval a stal sa po prvý krát 
majstrom sveta.
v prvej polovici sezóny 1976 bol lauda opäť lepší, vyh-
ral štyri z ôsmich pretekov a vďaka nesmierne spoľahli-
vému Ferrari 312t sa iba raz neumiestnil medzi prvými 
troma miestami, jasne dominoval svetovému poháru. 
napriek nehode na svojom panstve neďaleko salzbur-
gu, kde si na traktore zlomil dve rebrá, bol schopný 
zajazdiť veľkú cenu španielska s liekmi proti bolesti. 
lauda, počas rehabilitačnej fázy spoznal Williho Dun-
gla, ktorý predtým spolupracoval s rakúskym olympij-
ským tímom. Dungl sa stal laudovým fyzioterapeutom 
a v celej jeho pretekárskej kariére zohral významnú 
úlohu. Po ukončení kariéry sa venoval svojej leteckej 
spoločnosti lauda air, ktorú založil v roku 1979. niki 
lauda má licenciu pilota a sám občas pilotoval lietadlá 
spoločnosti. v roku 1999 odpredal svoj podiel austri-
an airlines. lauda air svoju činnosť ukončili v júli 2013.  
v roku 2003 prebral niki lauda insolventnú aero lloyd 
austria GmbH, ktorá sa v roku 2004 dočasne premeno-
vala na flyniki, neskôr na niki. niki luftfahrt kooperuje  
s air berlin.
v rokoch 1993 až 1995 bol lauda poradcom tímu Ferrari, 
zároveň bol spolukomentátorom pretekov Formuly 1 pre 
nemeckú televíziu Rtl. v roku 2005 vydala Rakúska poš-
ta známku z jeho podobizňou. v roku 2012 bol vymeno-
vaný do dozornej rady tímu Formuly 1 - Mercedes aMG 
Petronas.
svoju prvú manželku Marlene (rod. knaus) spoznal  
v roku 1975, zosobášili sa v roku 1976. Rozviedli sa  
v roku 1991, majú spolu dvoch synov. starší syn lukas je 
manažérom mladšieho Mathiasa, ktorý je pretekárom. 
tretieho syna christopha má z nemanželského zväzku.  
v roku 2008 sa oženil s birgit (rod. Wetzinger), s ktorou sa 
im v roku 2009 narodili dvojičky - dievča Mia a chlapec 
Max. Po tom čo mu zlyhala oblička, ktorej donorom bol 
laudov brat, mu obličku darovala manželka birgit.

nároDný cintorín 
bezPochyby Patrí MeDzi naJnavšte-
vovaneJšie MieSta Martina. MeDzi 
PaMiatkaMi našeJ hiStórie zíSkal 
výniMoČné PoStavenie týM, že Sa  
v Priebehu Mnohých DeSaťroČí Stal 
MieStoM PoSleDného oDPoČinku 
Mnohých význaMných oSobnoStí. 
PoMenovanie neDoStal úraDnýM 
aktoM. oD Pohrebu Prvého PoD-
PreDSeDu Matice SlovenSkeJ ka-
rola kuzMányho v roku 1866 ho 
naši PreDkovia zaČali takto vníMať, 
PoStuPne v PubliciStike oznaČovať 
a Jeho vyhláSenie za nároDnú kul-
túrnu PaMiatku v roku 1967 už len 
zakotvilo Stav JeStvuJúci vo veDoMí 

SPoloČnoSti.
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Divadlo bolo podporené 
z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne 

v Nadácii Pontis
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ZNALECKÉ POSUDKY
z odborov
stavebníctvo, elektrotechnika, strojárstvo,
ekonómia a manažment, ekonomika a riadenie 
podnikov, bytové zariadenia, energetika, 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
keramika, koža a kožušnícke výrobky, obuv,
textílie, drahé kovy a kamene, klenoty, hodiny,
doprava cestná, priemyselné vlastníctvo, 
strelné zbrane a výbušniny

ENERGETICKÉ AUDITY
objektívne posúdenie nákladov na energie,
optimalizácia spotreby a návrhy opatrení

DODÁVKY VODOMEROV
suchobežné, mokrobežné vodomery

Kontakt:

Sládkovičova 10, 036 01 Martin
Tel.: 043/4222 628, FAX: 043/4308 311
e-mail: jhs@jhs.sk, web: www.jhs.sk

  

 



www.stahl.sk
INFOLINKA +421 43 2388766 /stahlreisen

uz rokov20
plníme

Vaše dovolenkové
sny

cestovná agentúra

uz rokov20
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Vaše dovolenkové
sny

cestovná agentúra

www.nativeschool.sk - info@nativeschool.sk
0904 159 951

 ~ Všetko pre vašu angličtinu
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