
JUDr. Juraj Slávik – prvý Slovák v Sieni slávy českej turistiky 

 

Na fotografii, ktorá pochádza z osobného albumu Viliama Paulinyho, sú  (zľava) spolu 
s riaditeľom  živnostenskej banky z Prahy R.Pilátom, dvaja  významní činovníci z histórie 
slovenskej a československej turistiky –  predseda Stredoslovenskej župy KČST a neskorší 
predseda ústredného výboru KČST v Prahe JUDr.Juraj Slávik a a predseda odboru KČST 
v Banskej Bystrici a neskorší miestopredseda ústredného výboru KČST v Prahe  Viliam 
Pauliny. Fotografia vznikla 20.7.1924 v sedle pod Ďumbierom – v deň položenia základného 
kameňa  Štefánikovej chaty.  Vybudovanie tejto chaty bolo srdcovou záležitosťou oboch 
menovaných - Slávika aj Paulinyho - a z pozície svojich funkcii v ústredí KČST spoluvytvárali 
podmienky pre jej úspešné dokončenie. 

Viliam Pauliny sa v roku 1929 vzdal svojej funkcie prvého miestopredsedu ústredia 
KČST v prospech ambiciózneho Juraja Slávika, ktorý túto funkciu zastával do roku 1935, kedy 
bol zvolený do funkcie predsedu ústredia KČST v Prahe. Súbežne sa rozvíjala aj Slávikova 
politická kariéra . 

Juraj Slávik sa narodil 28.1.1890 v Dobrej Nive v rodine ev.a.v.farára Jána Slávika, 
právnicky titul získal v roku 1913 na budapeštianskej univerzite a už od roku 1923 pôsobil 
v rôznych verejných funkciách – začínal ako župan Zvolenskej, neskôr Košickej župy, 4 roky 
bol ministrom vnútra v Prahe, tri roky čs.veľvyslancom vo Varšave, v rokoch 1940-1945 bol 
ministrom vnútra čs.exilovej vlády v Londýne, 1947-1948 čs.veľvyslancom vo Washingtone 
a po februári 1948 sa vzdal funkcie a zostal v exile v USA. Zomrel 30.5.1969 vo Washingtone 
a v roku 1990 ( pri 100.výročí jeho narodenia) bola jeho urna uložená v rodinnej hrobke na 
ev.cintoríne v Banskej Bystrici.  

Juraj Slávik bol nielen politik a diplomat, ale zanechal svoju stopu aj v literatúre – ako 
básnik, autor literárno-kritických polemík , úvah, spomienok a prekladateľ z francúzštiny, 
ruštiny a nemčiny. 
Banskobystrický publicista J.Hobl v roku 1926, vo svojich Kaleidoskopických obrázkoch zo 
stredného Slovenska, charakterizoval župana J.Slávika  ako „uhladeného muža, s básnickým 
vzletom“,  ktorý nemá nepriateľov  a „rád ho má aj ten medveď kdesi na Ďumbieri“. 

Československá a slovenská turistika mala v Judr. Jurajovi Slávikovi  zanieteného 
činovníka, ktorý svojim postavením v pražskom ústredí  KČST mal nielen prehľad o smerovaní 
a cieľoch, ale ako diplomat a politik vedel nájsť aj spôsob  pre vytváranie priaznivejších 
podmienok pre ich uskutočnenie. 

Súčasný Klub českých turistů a jeho ústredie v Prahe, zriadil od roku 2004 pamätnú 
Sieň slávy českej turistiky, do ktorej každoročne uvádza činovníkov, ktorí významnou mierou 



prispeli k prestížnemu zviditeľneniu turistiky. Na základe rozhodnutia správnej rady KČT , bol  
v roku 2015 do Siene slávy českej turistiky uvedený aj JUDr.Juraj Slávik-in memoriam,  ako 
významná osobnosť československej turistiky a jediný Slovák, ktorý v období Československej 
republiky pôsobil vo funkcii predsedu ústredia KČST v Prahe. 

Archívna dokumentácia a fotografie o JUDr.Jurajovi Slávikovi, ako podklady pre KČT, 
boli poskytnuté aj z Archívu Domu turistiky KST Lokomotíva Banská Bystrica. Na slávnosti 
z príležitosti uvedenia JUDr.Juraja Slávika do Siene slávy českej turistiky , ktorá sa konala 
28.3.2015 v Slovanskom dome v Prahe, sa zúčastnil aj Ing.Peter Dragúň, predseda ústredia 
Klubu slovenských turistov v Bratislave. 
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