
Partizánsky veliteľ Juraj Staňák a jeho rodina 

Meno Juraj Staňák je známe predovšetkým tým, ktorí sa zaoberajú dejinami druhej svetovej vojny 

a partizánskeho hnutia v našom regióne. Vedia, že bol veliteľ partizánskeho oddielu a smrť si ho našla 

na konci vojny neďaleko od nás. Žiaľ, jeho životné osudy neboli zatiaľ podrobnejšie spracované. 

V dostupných zdrojoch sú o ňom zmienky, ale zďaleka nie sú presné. Napríklad na stránke Klub 

policajnej histórie – virtuálny pamätník – nájdeme pod heslom Juraj Staňák fotku a tento záznam: 

„Juraj Staňák,  8.1.1945, strážmajster Staňák Juraj, nar. 14.3.1913 v Melčiciach, okres Trenčín. Bol 

príslušníkom slovenského žandárstva. Od 1.5.1944 na trvalom odpočinku vo výslužbe. Zomrel dňa 

8.1.1945. Vstúpil k partizánom, kde pri bojoch v chotári obce Hrádok, okres Nové Mesto nad Váhom, 

zomrel v boji proti nemeckým vojskám.“  

Podrobnejšie informácie sme získali od jeho najbližšej rodiny, od 

synovca, ktorý žije v našej obci. Michal Bartoš (1951) je synom 

Staňákovej sestry Emílie, ktorá sa vydala a žila v Novom Meste nad 

Váhom a jej syn sa do Beckova priženil. Dlhé roky uchovával 

„dedičstvo“ po maminom bratovi, teda  fotografie, vyznamenania, 

doklady, Pamätnicu NB a iné písomnosti, až sa rozhodol všetko 

zverejniť – poskytol tieto vzácne predmety Múzeu SNP v Banskej 

Bystrici. Ale najskôr, na podnet vtedajšieho predsedu SZPB – 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Nového Mesta 

nad Váhom – Jána Hulínka, ich ponúkol do izby kpt. Uhra na Lubinu, 

ale potom ich poslal do Múzea SNP v Banskej Bystrici. Bolo to 

presne pred dvomi rokmi. Dnes sa na vec pozerá inak, rád by ich 

získal späť a poskytol napríklad škole alebo ďalším záujemcom 

o dejiny partizánskeho hnutia v Trenčianskom kraji, lebo má pocit, 

že v múzeu (v rozpore s tým, čo si pôvodne myslel) zostanú bez povšimnutia.  

Fotografie, ktoré mu ešte zostali, poskytol aj našej obci 

(Beckovským novinám), aby záujemcovia o osobu Juraja 

Staňáka k nim mali jednoduchší prístup. Takže od 

septembra nájdete jeho fotky aj na web-stránke obce 

Beckov v časti história 2. svetovej vojny.  

Juraj Staňák sa narodil 14. marca 1913 v Melčiciach. Jeho 

rodičia Zuzana a Ondrej Staňákovci mali deväť detí. V rodine 

si pamätajú, že dedko mal niekedy medzi vojnami trafiku, 

ale živil sa ako roľník. Syn Juraj sa zrejme k žandárom dostal 

po skončení základnej vojenskej služby. Od 1.5.1944 už bol 

vo výslužbe (Klub policajnej histórie), zo služby ho prepustili 

kvôli čs. zmýšľaniu (Dr. M. Vašková, s. 85). Nemáme 

presnejšie údaje o tom, ako a kedy sa zapojil do 

partizánskeho hnutia. Spoľahlivo však vieme, že bol 

veliteľom partizánskeho oddielu Šrobár, do ktorého 

v auguste 1944 zapojil žandárov z Trenčianskej Teplej a 

okolia. Oddiel pomenoval po Vavrovi Šrobárovi, 

významnom slovenskom politikovi medzivojnového obdobia a lekárovi, s ktorým sa osobne poznal, 

keďže Staňák bol veliteľom žandárskej stanice v Trenčianskych Tepliciach a Šrobár v tomto meste od 

roku 1937 žil na penzii a zapájal sa aj do činnosti odbojových skupín (zdroj: wikipedia.org). Oddiel 

Šrobár bol súčasťou partizánskej brigády M.R. Štefánika. Už 2. septembra 1944 prišli na obecný úrad 



v Trenčianskych Tepliciach a prehlásili okolité obce za územie Československej republiky (Dr. M. 

Vašková, s. 85). Po vojne dostal od Prezidenta Československej republiky československý „válečný 

kříž“ 1939 „in memoriam“ 16.4.1946 s podpisom gen. Svobodu „v uznání bojových zásluh, které získal 

v boji za osvobození Republiky Československé z nepřátelského obsazení“.  

Práve s jeho oddielom spolupracovala Beckovčanka Anna Klčovská, rod. Valková (4.10.1925 – 

13.01.2018), odvážna partizánka z Krivosúd – Bodovky, ktorá po smrti manžela prevádzkovala 

autobusovú dopravu medzi Beckovom a Trenčínom a bývala v Beckove v dome vedľa múzea v kúrii 

Ambrovec, kde ukrývala dvoch partizánov Antona Hirnera – Bohuša (autora knižky spomienok na toto 

obdobie Boje za frontom, Pravda, Bratislava 1981) a Vincenta Medeka – Viktora. V tejto knižke sa na 

niekoľkých miestach spomína aj Juraj Staňák – píše sa ako Staniak. Na str. 207 čítame: „Jedným z nich 

bol oddiel „Šrobár“. Za jeho veliteľa bol vymenovaný strážmajster žandárstva Juraj Staniak... Oddiel 

bol schválený na štábe 1. čs. partizánskej brigády (P.A. Velička) v Necpaloch 25. septembra 1944.“ 

Hirner popisuje pričlenenie skupiny Bohuš – Viktor k oddielu Šrobár a ich spoločné akcie na Považí. 

Začiatkom októbra prešli aj do Beckova. „Väčšina príslušníkov Staniakovej skupiny pochádzala 

z okolia Trenčína, čím bol daný predpoklad úspechu bojového nasadenia“ (s. 221). Hirner spomína aj 

Annu, partizánsku spojku, dcéru Jána Valka z Bodovky, u ktorej ukryl oblek v jej beckovskom byte (s. 

223). Hirner priznáva, že Juraj Staňák vedel, o aký prieskum ide (s. 224), na rozdiel od ostatných 

členov. Bohuš a Viktor, ako ich 

všetci poznali, plnili 

spravodajské úlohy, Viktor mal 

vysielačku... V knihe konkrétne 

spomína, že Viktor prišiel 13. 

októbra na bicykli do Beckova, 

kde práve prebiehala razia. 

Stačil odstaviť bicykel pred 

holičom a vbehnúť do dvora k p. 

Ikášovej, ktorú poprosil 

o ukrytie, lebo si vraj doma 

zabudol legitimáciu. Ukryla ho 

narýchlo ku komínu nad krbom 

(s. 227), a práve v tom dome  bývala aj p. Klčovská.  

Viktor takto hodnotil veliteľa Staňáka: „Juro nie je zlý chlapec, ale ako veliteľ až prehnane úzkostlivo 

chráni svoju základňu. Ale čo potom, ak ju skupina bude musieť opustiť? Čas ho naučí a chlapci ešte 

stvrdnú. Až potom spoznajú krásu odvahy. Bolo by účelnejšie, keby tak dôkladne strážil čistotu radov 

svojich nových príslušníkov. Nepozdáva sa mi nová skupina piatich“ (s. 233).  A ďalej: „Juro sa ma 

spýtal (hovorí Števo Mlynský), čo by som ako komisár skupiny povedal, keby Gintera vymenoval za 

svojho zástupcu. Odpovedal som mu, že za svoje veliteľské rozhodnutie zodpovedá predovšetkým on 

sám. Nepriatelia sú ochotní zložiť v jednotke i partizánsku prísahu, ale nevzdajú sa možnosti zaskočiť 

partizánov a využiť príležitosť na útek“ (s. 233).  „Keď sa vrátime, prerokujeme si niektoré veci 

s Jurkom. Dúfajme, že nebude neskoro“ (s. 234). Hirner spomína aj Katku Staniakovú, „zhodou 

okolností sesternicu Juraja Staniaka, veliteľa partizánskej skupiny na Inovci“, ktorá mu pomohla nájsť 

ubytovanie v Melčiciach, keď začal pracovať na váhe (s. 240). 

„Bolo ohrozené postavenie veliteľa a celej skupiny. Jej veliteľ Juraj Staniak, telom i dušou oddaný 

oslobodzovaciemu boju, bol naším dôverným priateľom, a preto sme ho podporovali a radili mu“ (s. 

249). „Po porade zástupcov partizánskych oddielov, na ktorej sa za partizánsky oddiel Šrobár 

zúčastnil Vojtech Ginter z Trenčína, naša skupina na Inovci sa stávala predmetom pozornosti Nemcov 



a gardistov. Napriek mojim dôrazným 

upozorneniam v niekoľkohodinových 

rozhovoroch s veliteľom Jurajom Staniakom, 

jeho dôverčivosť ďalej prevládala nad 

kritickosťou. Našu kritiku podozrivého 

správania sa člena skupiny nebral vážne. Začali 

prichádzať „fotografisti“. Aj niektorí členovia 

skupiny si prinášali aparáty, fotografovali 

a filmy posielali na vyvolanie do mesta. Viktor 

a ja sme si dávali mimoriadny pozor, aby nás 

nikto neodfotografoval“ (s. 250). Na Bodovke 

Ginter postrelil 19-ročnú Katku Valkovú, odviezli ju do nemocnice v Trenčíne. Ginter sa v novembri 

1944 dopustil zrady a dal sa do služieb SD – Sicherheitsdienst. Jeho pričinením zatkli mnohých 

ilegálnych spolupracovníkov, snažil sa zlikvidovať aj rádiostanicu Bohuš – Viktor. V okolí Novej Lehoty 

sa zdržiavali jednotky Anatolija Antonoviča Areneckého – Snežinského (s. 259). V januári 1945 Nemci 

v zvýšenej miere prenasledovali partizánov, ale tu zmienky o Staňákovi v knižke Boje za frontom 

končia.  

V inej knižke, Kálnica, ktorú zostavil Štefan Šicko a vydal Obecný úrad v Kálnici v roku 1996 k 600. 

výročiu prvej písomnej zmienky o obci, sa v časti Slovenské národné povstanie a oslobodenie obce (s. 

53 – 58) spomína udalosť, keď sa posádka žandárskej stanice z Nového Mesta nad Váhom pridala 

k SNP a z kasární a skladov 30. augusta 1944 priviezli množstvo zbraní do Kálnice, do úkrytu 

u komisára obce Jána Ševčíka. Časť z nich sa vydala do Banskej Bystrice a časť sa „pridala 

k partizánskej skupine Šrobár pod vedením melčického rodáka Juraja Staňáka“ (s. 53). Kálnica sa pre 

partizánov stala „materskou zásobovacou základňou“. 30. 

novembra 1944 prišiel do Kálnice Viliam Ginter so 17 člennou 

skupinou nemeckých vojakov, aby hľadali ukrytých partizánov 

a židov, aj Staňáka, o ktorom mal informáciu, že je chorý a „lieči 

sa na neznámom mieste v Kálnici. Podľa ústneho svedectva 

spolubojovníkov sa Staňákovi počas razie podarilo z dediny ujsť. 

Hliadkujúcemu nemeckému vojakovi, s ktorým sa dobre 

dohovoril po poľsky, sa legitimoval ako obchodník zo Selca“ (s. 

55). V Kálnici sa ukrýval v sušiarni v Popolke – pozri Kálnické ozveny 

č. 4/2011, s. 12 – Dana Badžgoňová: Spomienky na Jána Ševčíka 

(pozn.1). 

Koncom roka prebiehali tajné jednania medzi zástupcami 

ilegálneho občianskeho odboja a veliteľmi jednotiek vlasovcov – 

moslimský pluk – z Myjavy a Starej Turej, ktorí sa rozhodli pridať 

k partizánskej brigáde Snežinský, operujúcej v oblasti Považského 

Inovca (ako oddiel Šrobár). Vlasovci boli značne problematickí, 

ako partizánske posily boli zaradení do viacerých partizánskych oddielov a 1. apríla 1945 ich 

Snežinský odovzdal Červenej armáde.  

Ťažko povedať, či práve ich metódy boja ovplyvnili Snežinského alebo boli jedna „krvná skupina“, ale 

práve on má na svedomí smrť Juraja Staňáka. Dal ho predviesť či pozval ho do svojho sídla v Hrádku – 

Doline, kde ho 8. januára 1945 zavraždil či dal zavraždiť – zblízka, dýkou. Vraj sa bál, že ho nahradí vo 

funkcii veliteľa brigády... Po vojne našli Juraja Staňáka v spoločnom hrobe a niekedy v máji ho 

exhumovali. Sestra Anna bola potvrdiť jeho totožnosť, ostatky previezli do rodných Melčíc, kde ho 



pochovali na miestnom cintoríne. Staňákove meno figuruje aj na pamätníku obetiam druhej svetovej 

vojny, ktorý je na námestí v Melčiciach. Obec nezabudla a nezabudla ani jeho rodina.  

Predovšetkým jeho matka (otec zomrel ešte počas vojny), ktorá síce prevzala vyznamenania, 

prijímala prejavy úcty od predstaviteľov štátu a obce ako matka partizána – hrdinu, ale nekonečnú 

bolesť zo straty milovaného syna to v jej srdci nemohlo utíšiť.  

Ťažký osud postihol aj jeho sestru Annu (21.8.1920 – 

2001), vydatú za melčického učiteľa J. Schulza, ktorá 

sa tiež zapojila do odboja, spolu s manželom bola 

členkou bratovho partizánskeho oddielu Šrobár. 

Dostala sa do zajatia a v koncentračnom tábore aj 

prišla o svoje nenarodené dieťa. Po vojne žila 

v Bratislave a  pracovala ako učiteľka. V rodine sa 

traduje, že po celý život uchovávala dýku, ktorou 

zavraždili jej brata – našla ju pri jeho ostatkoch...  

Hrdinský príbeh Juraja Staňáka hlboko ovplyvnil 

vnímanie mladého Michala Bartoša. Staňákov odkaz sa prejavil v konkrétnych činoch jeho synovca. 

Nielen pri výstavbe budovy kultúrneho domu, kde pracoval na sobášnej sieni v tíme s Rudolfom 

Babicom, Štefanom Polešenským a Milanom Bielom. V tom čase, začiatkom 80. rokov, sa začal 

zaujímať aj o hrob neznámeho partizána na beckovskom cintoríne, keď jeho synovia Michal a Martin 

písali o padlom partizánovi slohovú úlohu. Michal Bartoš vtedy robil v JRD, kde mohol dať spraviť 

dubový kríž a s nápisom „hrob neznámeho vojaka – partizána“ a jeho 

synovia sa potom o hrob starali počas školských rokov.  

Dnes je hrob zanedbaný, ale v spolupráci s trenčianskym archívom sa 

autorke tohto článku podarilo identifikovať neznámeho partizána, vlastne 

dvoch partizánov, ktorí sú v hrobe pochovaní – ich mená sú Štefan Szilárd 

a N. Izrael, ale o nich si povieme viac v BN č. 6/2019, kedy si 

pripomenieme 75. výročie ich popravy.  

Mgr. Dana Badžgoňová 
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5. Anna Šulcová pri čerstvom hrobe Juraja Staňáka v Melčiciach. Zdroj: Michal Bartoš, Beckov. 
6. Legitimácia partizánky Anny Staňákovej – Šulcovej. Zdroj: Michal Bartoš, Beckov. 

7. Juraj Staňák. Zdroj: Michal Bartoš, 
Beckov. 
8. Matka Juraja Staňáka. Zdroj: Michal  
Bartoš, Beckov 
9. Pomník v Melčiciach obetiam druhej 
svetovej vojny,15.8.2019. Foto: DB.  
10. Hrob na melčickom cintoríne, 
15.8.2019. Foto: DB 
 

 

Poznámky:  

1. Spomienky na Jána Ševčíka (1903 – 

1985) podľa rozprávania Jána Ševčíka, 

jeho synovca, zapísala Dana 

Badžgoňová. In: Kálnické ozveny č. 

4/2011, s. 12 – 13. Na str. 12 Mária 

Šimová rozprávala: „Ján Ševčík cez 

vojnu ako obecný komisár 

spolupracoval s Nemcami, ale pomáhal 

aj partizánom. Počas vojny bol 

postrelený partizán, ktorého niekto dal 

na povalu k starým rodičom mojej 

mamy, k  Masarikovcom. Stalo sa, že 

keď dedko išiel do maštale, našiel 

zhodený „snopek“ ďateliny z povaly, rovnako aj na druhý, aj tretí deň, tak sa dedko nahneval, vzal 

vidly a vyhodil snopky na povalu, a tak objavil partizána. Zľakol sa, prišiel za ženou: „Anna moja, však 

ja mám partizána na povale!“ Mama išla za Ševčíkom: „Švagre, na povale máme partizána.“ Ján 

Ševčík rozhodol: „Dám ho do sušiarne, keď prídu večer partizáni, všetko zariadim,“ nakoľko v tú dobu 

mal v kuchyni Nemcov. Po príchode partizánov ho v nočných hodinách previezli do sušiarne v 

Popolke. Každý deň sa staral o jeho stravu, aby nebol hladný a aby mal rany ošetrené. Stravu mu 

nosili chlapci Janko Michalec a Janko Ševčík, jeho syn. Rany mu ošetrovala p. Jelínková. Bol tam 

niekoľko dní, ale Nemci chodili po dedine, ľudia sa báli, a tak asi dva dni bol bez jedla, ani Jelínková 

nemohla ísť za ním. Až išli okolo nejakí furmani, kričal na nich od bolesti, ale tí ho nahlásili v 

Kočovciach na nemeckom komande. Keď prišli po partizána, už tam nebol, Nemci ho nenašli, lebo Ján 

Ševčík ho schoval na inom mieste. Neviem, čo sa s ním napokon stalo.“  

In: Beckovské noviny 4/2019, s. 14-15. 


