
JANKA HREBENDOVÁ – 140. výročie úmrtia  

Aj keď Janka Hrebendová, rod. Bóriková, nemá priamu súvislosť s Beckovom, pripomíname si ju  

v súvislosti s jej bratom Karolom Bórikom, beckovským notárom. Rovnako ako jej brat, aj ona bola 

vzácnym človekom, ktorý mal odvahu meniť zabehané cestičky, postaviť sa prekážkam a niesť za 

svoje činy zodpovednosť. Jana Hrebendová ako priama účastníčka revolúcie 1848 – 1849 sa stala 

zakladateľkou organizovaného poskytovania prvej pomoci priamo na bojisku, bola jednou z 

priekopníčok v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a osvety.  

Byť lekárkou alebo zdravotnou sestrou je v súčasnosti 

úplne normálne, ale začiatkom 19. storočia bolo 

nemysliteľné, aby žena študovala medicínu, napokon, 

školy pre ošetrovateľky v Rakúsko-Uhorsku v tom čase 

nejestvovali.  

Jana alebo Johanna Bóriková sa narodila 28. júna 1812 

v Humpolci, kde jej otec, evanjelický farár Pavol Bórik, 

pochádzajúci z Myjavy, pôsobil desať rokov. Koncom 

roka 1813 sa presťahovali na Slovensko do Sobotišťa, 

neskôr do Prietrže, Senice a Vrboviec. Rodina Bórikovcov 

patrila k národne uvedomelým, čo v 19. storočí 

znamenalo mať problémy. Účasť v revolúcii 

v meruôsmych rokoch skomplikovala život aj jej mladším 

bratom, Danielovi Jaroslavovi a Karolovi.  

Janka sa už od mladosti zaujímala o liečiteľstvo, ale 

nechcela byť ľudovou liečiteľkou, našla si inú cestu, ako 

získať potrebné skúsenosti – už 18-ročná sa vydala za 

vojenského lekára Jána Hrebendu, pochádzal z Kostolného (okres Myjava). S manželom putovala od 

jedného mesta s vojenskou posádkou k druhému a získavala základné zručnosti ošetrovateľky. Dlhšie 

sa zdržali v Pešti, kde ju manžel uviedol do spoločnosti Jána Kollára, významného básnika, spisovateľa 

a národovca. Janka sa začala podieľať na organizovaní kultúrneho života peštianskych Slovákov. Ich 

manželstvo sa však rozpadlo, takmer 20-ročný vekový rozdiel, údajný sklon k alkoholizmu u pána 

doktora i jeho postupné odnárodnenie zapríčinili rozchod (nie sú zachované doklady o ich rozvode). 

Janka odišla do Vrboviec k sestre Anne, vydatej za tamojšieho rechtora Juraja Kulíška, kde mohla 

uplatniť svoje lekárske zručnosti, keďže tu bol nedostatok lekárov (prvého lekára dostali Vrbovce až 

po vzniku ČSR). Žila striedavo aj v Lubine, kde viedla domácnosť slobodnému bratovi, notárovi Pavlovi 

Bórikovi. Traduje sa, že pred farou denne čakal dav chorých na jej pomoc. Liečila ich mastičkami, 

kvapkami, čajmi, ošetrovala rany a zápaly. Liečivé bylinky zberala po okolitých lúkach – v Myjavskom 

múzeu majú repliku jej plášťa a ošetrovateľskej tašky.   

Janka sa zapojila do príprav slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849, aj sa ho priamo ako 

ošetrovateľka zúčastnila. Pomohla aj bratovi Jaroslavovi, ktorý bol od apríla 1848 uväznený, keď 

u vicišpána Očkaja dosiahla, aby mu povolil navštevovať lekára, ktorého dom bol v časti väzenia, kde 

bol nižší múr, a tak brat po podplatení strážnikov po troch mesiacoch z väznice ušiel... 

Vraj zachránila aj zástavu a pečať prevej SNR. Po neúspešnom povstaní v septembri 1848 sa ukrývala 

dva mesiace v lese pred maďarskými gardistami, až sa dostala do väzenia, ktoré jej podlomilo 

zdravie...  



Hoci Hurban v Spomienkach na roky meruôsme sa často zmieňuje o bratoch Bórikovcoch, o ich sestre 

Janke nenájdeme ani slovo. Janka sa nikdy viac nevydala, hoci sa spomína jej vzťah s Bohuslavom 

Šulekom, ten ale po revolúcii odišiel do Záhrebu. Zostala doma a venovala sa organizovaniu kurzov 

prvej pomoci.  

Aj na stránke obce Vrbovce sa spomína, že sestry Bórikové boli prínosom pre obec a farnosť, 

organizovali nedeľné školy pre dievčatá a mladé ženy, kde ich vzdelávali a učili variť i šiť. V marci 1845 

ustanovili v obci Gazdovský spolok, ktorý viedli kaplán Daniel Jaroslav Bórik a učiteľ (rechtor) Dušan 

Kulíšek.  

Johanka sa angažovala aj pri založení spolku Živena (1869) a zapájala sa do jeho činnosti. Avšak 

založenia školy pre ošetrovateľky sa nedočkala, v Rakúsku-Uhorsku vznikla až v roku 1914.  

Zomrela 25. januára 1880 – pred 140 rokmi. Pochovaná je v obci Vrbovce.  

Mgr. Dana Badžgoňová 
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