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Čadca 
František Jurga (12.4.1909, Čadca - 18.11.1963, Košice)  

Matematik , vysokoškolský profesor. Pôsobil na Vysokej škole technickej Košickej, 
kde pôsobil ako prorektor. Zaoberal sa problémami nomogramov s priesvitkami, nomo-
gramami s kruhovými indexmi, zobrazovaním funkcií komplexnej premennej, nomogra-
mami na riešenie algebraických rovníc a diferenciálnych rovníc. 

 

Peter Pištek  

Vysokoškolský pedagóg. Pôsobi na Fakulty informatiky a informačných technológií 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Najmladší prodekan v histórii Sloven-
skej technickej univerzity. 

 

 

 

Milan Polák (17.8.1897 - 2.8.1951)  

Dôstojník, politik, pedagóg, poslanec. Účastník protifašistického odboja. Spoluorgani-
zátor SNP. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy a Radom Červenej hviezdy in memo-
riam. 
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Čierne 
Ing. Pavol Gomola 

Narodil sa 22.02.1955 v Čiernom pri Čadci. ZŠ ukončil v roku 1970. SVŠ navštevoval 
v Čadci a ukončil ju maturitou v roku 1973. Následne absolvoval VŠD v Žiline a v roku 
1978 bol promovaný na strojného inžiniera. 

Celý svoj doterajší život od skončenia vysokoškolského štúdia prežil na významných 
investičných stavbách v Českej a Slovenskej republike. Pôsobil v rôznych riadiacich a 
vedúcich funkciách. Pôsobil napríklad pri výstavbe plavebných komôr a vodnej elek-
trárne na vodnom diele Gabčíkovo.  

 

 

Doc.Ing. Alojz Gomola CSc 

Narodil sa 8.3.1939 v Čiernom a zomrel 23.2.1989 v Žiline. Študoval na ČVUT a Karlo-
vej univerzite v Prahe. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na katedre mechaniky a časti 
strojov VŠDS v Žiline a taktiež na zahraničných technických univerzitách v Delfte a 
Haagu (Holandsko) a Kansas City (USA). Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberal apli-
káciou metódy konečných prvkov na riešenie problémov z technickej praxe a mecha-
nikou tuhých a poddajných telies a prostredí. Autor veľkého množstva vedeckých 
prác publikovaných v zahraničnej a domácej odbornej literatúre.  
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Čierne 
Alojz Stryček (*21.6.1916, Čierne - 8.8.2013) 

Spisovateľ, prekladateľ, misionár, jezuita. Študoval na Pápežskej gregoriánskej uni-
verzite v Ríme. Získal doktorát na parížskej Sorbonne. Pôsobil v Novosibirsku ako 
profesor a kazateľ v seminári.  

 

Adolf Gustáv Molnár( 16.8.1864 - 12.8. 1917)  

Staviteľ a reštaurátor orgánov po celom území Slovenska. 

Pavol Kužma (17.2.1942) 

Pedagóg, scéenarista, dramaturg .Pôsobí vo Vysokej nad Kysucou. Spoluzakladateľ 
súboru Kelčovan a Miešaného speváckeho zboru Kysuca. Viacnásobný laureát národ-
ných folklórnych súťažných prehliadok. Okrem iných ocenení získal cenu Zlatý Aj-
hasson na Svetovom festivale hier vo Francúzsku v roku 1981. 
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Krásno nad Kysucou 

Karol Pagáč  
Narodil sa na fare v Krásne nad Kysucou. Ľudovú školu absolvo-
val vo svojom rodisku, meštiansku školu v Žiline a v roku 1936 
zmaturoval na Učiteľskom ústave v Modre. Vyučoval v Krásne 
nad Kysucou, neskôr v Turzovke a vo Vysokej nad Kysucou. V ro-
ku 1940 založil v Čadci spevokol kysuckých učiteľov. Ako vojak 
prezenčnej služby odišiel na východný front. Pôsobil v Odese, 
kde prešiel k partizánom, neskôr v 1. československom armád-
nom zbore v ZSSR. Padol ako veliteľ jednotky samopalníkov 15. 
septembra 1944 v boji pri poľskom meste Dukla. 
 

 
Zdeno Štrba  
Bývalý slovenský futbalový reprezentant. Účastník Majstrov-
stiev sveta vo futbale v Juhoafrickej republike v roku 2010. 
Majster Slovenska v rokoch 2003, 2004 a 2007 s tímom MŠK 
Žilina 
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Krásno nad Kysucou 

Ladislav Pecko(* 27HYPERLINK "https://sk.wikipedia.org/wiki/27._j%C3%BAn". 
HYPERLINK "https://sk.wikipedia.org/wiki/27._j%C3%BAn"jún 1968)  

Bývalý slovenský futbalový reprezentant a futbalový tréner. Hrával na poste pravého 
obrancu a patril k najlepším hráčom Slovana Bratislava v celej jeho histórii. Ako hráč 
bol majstrom Česko-Slovenska v roku 1992 a majstrom Slovenska  v rokoch 1994, 
1995, 1996 a 1999 s tímom Slovan Bratislava. Ako tréner sa stal majstrom Slovenska  
v 2009 s tímom Slovan Bratislava.  

 
 

 

Marián Šuráb ( 1958)  
V roku 1982 vysvätený za kňaza. V roku 1994 ukončil postgraduálne štúdium pasto-
rálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lubline v odbore homiletika. Od roku 1994 
vyučuje na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte a od roku 2006 
do roku 2014 pôsobil ako dekan tejto fakulty. V roku 2007 sa habilitoval na Univerzi-
te Komenského v Bratislave.  
Pôsobí aj ako spisovateľ, je autorom kníh: Impulzy-Myšlienky k pohrebným homíliám, 
Radosť z rozprávania, Pravdy viery v homíliách Jozefa Vrableca. 
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Krásno nad Kysucou 
František Hűbel (1934-1978).  
Pôsobil ako grafický redaktor. Venoval sa ilustrácii, grafike, voľnej kresbe, maľbe a 
monumentálnej tvorbe. Za ilustrátorskú tvorbu získal viacero ocenení (1959 Zlatá 
medaila za ilustráciu, Lipsko, 1966, 1968, 1971, Ceny vydavateľstva Mladé letá, Brati-
slava...). 
 

Miloš Jesenský (1971)  
Spisovateľ, publicista. Riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci. Autor kníh z oblasti záhad 
histórie  na Slovensku i v zahraničí. Držiteľ ocenenia „ Krišťálový tiger“ z roku 1998. 
Autor publikácií : Bohovia a astronauti, Historické prírodné katastrofy v Žilinskom 
kraji, Zvony alebo kysucká kampanológia 

 
Ladislav Hrubý ( 11. 9. 1957)   
Novinár, publicista, pedagóg a prozaik . Poviedky začal publikovať v polovici 80. rokov 
v zborníkoch, roku 1986 mu vyšla samostatná prozaická zbierka Ružová ako sen. Au-
tor kníh: Kráľovstvo na zemi (2004), Zázraky nad Kykulou (2005), Legendy o samote 
(2006), Tajomstvá hackovských záhrad (2007), Hostia z hraničného mesta (2009). 
Spoluautor publikácie Zjavenie Panny Márie v Turzovke.  
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Kysucký Lieskovec 
Matúš Hodas (2005)  
Heligonkár a hráč na gombíkový akordeón. Účastník mnohých súťaží doma 
i v zahraničí. Medzi úspechy patrí :  

1. miesto v súťaži Zlatá heligónka v Starej Bystrici 
1. miesto v súťaži Beskydská heligónka v Ostraviciach (ČR) 
1. miesto – Cena diváka v Hořoviciach (ČR) 
1. miesto – Wiegerska Gorka (Poľsko) 

V roku 2015 vydal svoje prvé CD, ktoré zožalo veľký úspech. 

 
 

Matej Sýkora (2003)  
Zachránil život otcovi po silnom zásahu bleskom v Súľovských vrchoch ako 
päťročný privolaním záchranárov po dvojhodinovom hľadaní pomoci v silnom 
daždi. Osobne sa stretol s anglickou kráľovnou Alžbetou II. 
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Kysucký Lieskovec 

 

Anna Švábiková rod. Pijaková  
Pedagogička, organizátorka kultúrneho života v obci, publicist-
ka, divadelná režisérka, vedúca obecných folklórnych skupín de-
tí a dospelých. Držiteľka titulu Osobnosť Kysúc z roku 2013. Za 
výchovu troch adoptovaných detí ocenená titulom Babička roka 
Slovenskej republiky. 

 

 
Strana 10 

Lodno 

Martin Roman (15.11.1942)  
Insitný maliar, fotograf, obecný kronikár. Vo svojich dielach 
zachytáva kolorit života v rodnej obci a na Kysuciach. Autor 
obecnej kroniky, kroniky miestneho kostola  i miestnej hasič-
skej kroniky. 

 

PDF dokument vytvorený skúšobnou verziou pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Strana 11 

Oščadnica 
Martin Bernát(1908-1998)  
Pochádzal zo Stráňav. Pôsobil v obci ako notár, tajomník MNV. Z politických dôvodov 
sa musel vzdať štátnej služby. Počas druhej svetovej vojny zachránil rodinu židov-
ského lekára Huga Politzera. Je zapísaný v Zlatej knihe štátu Izrael. V Oščadnici 
počas jeho pôsobenia sa vybudoval Obecný úrad, Kultúrny dom, Kalvária, základná 
škola v ústredí obce. Bol spoluzakladateľom Dobrovoľného hasičského zboru v obci. 
 

Ján Lušňák – Lendvai (1881-1931)  
Prírodovedec, teológ, vysokoškolský profesor a pedagóg. Spoluzakladateľ ultramik-
roskopie a spoluobjaviteľ elektrónového mikroskopu. Autor odborných kníh, odbor-
ných štúdií a článkov vo viacerých jazykoch. 

 
 

Havlíček J.Vincenc(1845-1922)  
Teológ, spisovateľ, prekladateľ. Prekladal z francúzskeho, talianskeho a nemeckého 
jazyka.  
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Skalité 
Rudolf Gerát (1932)  
Kultúrny pracovník, publicista. Spoluzakladateľ Kysuckého múzea v Čadci, Múzea Ky-
suckej dediny, Kysuckej galérie. Spoluzakladateľ festivalov: Palárikova Raková, Bes-
kydské slávnosti, Jašíkove Kysuce. Autor a spoluautor publikácií: Kysucké premeny, 
Pamäť Kysúc, Kysuce a Kysučania – Kysucká encyklopédia 

 
Dominik Choluj ( 1923-1999)  
Pedagóg, publicista, verejný činiteľ. V rokoch 1953-1970 pôsobil ako riaditeľ Stred-
nej ekonomickej školy v Čadci. Autor monografie o obci Skalité a  publikácie Onomas-
tika Kysúc. Aktívny člen Matice slovenskej. 
Jozef Potočár (1920-2002)  
Pedagóg, dirigent. Spoluzakladateľ a dirigent viacerých speváckych zborov 
v Bratislave na súťažiach doma i v zahraničí.  
 

Roman Capek  
Spoluzakladateľ ľudovej hudby „ Capkovci“, ktorá hrá goralské, kysucké a skalitské 
Piesne. 

. 
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Stará Bystrica 

Martin Kolembus (1927)  
Spisovateľ, lesník. Autor viacerých zbierok básní. Láska je vša-
de (2003), Medonos (2001), zbierky poviedok Zážitky kysucké-
ho horára. Ocenený cenou Osobnosť Kysúc v roku 2007. 
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Turzovka 
Ľubomír Bulík (25.9.1957)  

Profesionálny vojak. Náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR v rokoch 2004-
2011. Na Ministerstve obrany SR pôsobil od roku 1993Hodnosť generála získal v roku 
2000 

 

 

 

Daniel Kavuliak (28.4. 1978- 9.7. 2013)  

Profesionálny vojak. Prvá slovenská obeť konfliktu v Afganistane. Zahynulna letisku v 
Kandaháre 
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Turzovka 

Marko Gažík ( 18.4.1887-21.9.1947)  

Slovenský národovec a politik. Pôsobil ako advokát, poslanec v 
Národnom zhromaždení a minister vo viacerých vládach. 

 

Vysoká nad Kysucou 

Imrich Dotčár Drotár  

 

 

 

KYSUCE 
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