
PhDr. Jarmila Slezáčková,  
 

Narodila sa 4. apríla 1937 na Starej Turej. Základné vzdelanie získala v rodisku. Spolu so 

sestrou v detstve navštevovali Nedeľnú besiedku sestier Royových, kde spoznala živú vieru 

v Pána Ježiša Krista. Strednú školu absolvovala na Jedenásťročnej strednej škole v Novom 

Meste nad Váhom. Po maturite v rokoch 1955 - 1959 študovala na Vysokej škole 

pedagogickej  v Bratislave. V roku  1983 si doplnila postgraduálne vzdelanie doktorátom 

filozofie na FiFUK v Bratislave. Po ukončení štúdia postupne pôsobila na SVŠ v Trenčíne, na 

gymnáziu v Trnave, na Katedre jazykov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a napokon 

na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Starej Turej. 

Venuje sa literárnej tvorbe, v ktorej sa zamerala na životné osudy a dielo našich významných 

evanjelických osobností Podjavorinského kraja a zaujíma sa o históriu našej evanjelickej 

cirkvi a jej významných predstaviteľov  a osobnosti. 

 

Napísala nasledovné publikácie, monografie:     

Život a dielo národnej umelkyne Ľudmily Podjavorinskej. Život a dielo sestier Royových.  

Mária Rafajová. Buditeľ a národovec Ján Pravoslav Leška. Život viery lásky a služby (biskup 

ThDr. Rudolf Koštial). Z kroniky staroturianskej rodiny Hlubockých. Naši národní dejatelia 

(kňazi Július Bodnár a Ján Pavol  Drobný).       

    

Z rodinnej kroniky, 2015 (o matke Anne Slezáčkovej, učiteľke a národovkyni, pripravené do 

tlače) 

Ku každej knihe sa konali prednáška, besedy: o sestrách Royových v Piaristickom gymnáziu 

v Trenčíne, o Márii Rafajovej pri spomienkovej slávnosti v Starej Turej, o J. P. Leškovi v 

Bzinciach pod Javorinou, o biskupovi Dr. Rudolfovi Koštialovi v cirkevnom zbore v Starej 

Turej, v Klube dôchodcov, v  Jednote dôchodcov atď. 

Články: o Márii Rafajovej, o biskupovi Dr. Rudolfovi Koštialovi, v EPST, Staroturianskom 

spravodajcovi, Kopaničiarskom exprese;  

Vo svojej dlhoročnej literárnej činnosti sa zameriava na významné postavy národnej 

a evanjelicko-cirkevnej histórie zvlášť Podjavorinského a Podbradňanského kraja. 

Dr. Jarmila Slezáčková je autorkou rozsahom neveľkých, no obsažných monografií, za 

ktorými sa skrýva množstvo dôkladnej historiografickej práce. V jednotlivých monografiách 

sú predstavení národno-kultúrni a cirkevní dejatelia, z ktorých viacerí boli aj teologické 

osobnosti (J. Bodnár, R. Koštial a i.), ich životné osudy, dielo a odkaz. Väčšinu z nich však 

súčasná generácia už nepozná, alebo len veľmi málo. Pozoruhodná publikačná a prednášková 

činnosť dr. Jarmily Slezáčkovej, ktorú nenápadne rozvíja, tak pozitívne prispieva k lepšiemu a 

hlbšiemu poznávaniu významných osobností evanjelickej cirkvi na Slovensku nielen medzi 

veriacimi, ale aj v širšej verejnosti.  

 

Sestre PhDr. Jarmile Slezáčkovej, udeľuje generálne presbyterstvo cenu 

Leonarda Stöckela za oblasť kultúry. 
 


