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VYZNAMENANIE II. STUPNA
ˇ
Ceskoslovenského
ˇ
ˇ
Cerveného kríza

Na tomto mieste stál rodný dom
H. Mišurdovej (Do Slávikové)

OV ČSČK v Rožňave dňa
13. 3. 1980 schválil návrh
na ocenenie Heleny Mišurdovej
vyznamenaním II. stupňa ČSČK
za záslužnú a obetavú prácu,
ktoré jej bolo udelené
pri príležitosti 60. narodenín.
V návrhu sa ďalej uvádza:

„jej činnosť v SNP bola
ohodnotená aj s. Litvajovou,
predsedníčkou SZŽ,
za zásluhy počas SNP.“

V tomto dome žila H. Mišurdová
s dcérou a jej rodinou (Do školy)

HELENA
MIŠURDOVÁ
DRŽITEĽKA CELOSVETOVEJ MEDAILY
FLORENCE NIGHTINGALOVEJ

* 1. 9. 1920 Rakovnica

30. 1. 1990 Rakovnica

Na tomto mieste stál obecný dom,
v ktorom žila H. Mišurdová
s manželom (Do pastýrny)

V tomto dome zomrela H. Mišurdová,
kde žila s dcérou, vnučkou a jej
rodinou (Do Parobeka)

Liečila ranených a chorých
všetkých národností...

ˇ
CESTNÉ

UZNANIE
Udelenie Čestného
uznania miestnou
skupinou ČSČK
v Rakovnici za dobrú
prácu v roku 1961
pre zdravotnícku
hliadku ČSČK
– Helena Mišurdová
zo dňa 24. 1. 1962.
Obec
Rakovnica
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„Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní,
ale kto veľa dáva...“
Ján Pavol II.

Aktivity a zásluhy
« dlhoročná aktívna funkcionárka a dobrovoľníčka ČSČK
« absolvovala dobrovoľný sanitársky kurz
« počas vojny pracovala vo viacerých nemocniciach, kde sa ako
dobrovoľná zdravotná sestra starala o ranených vojakov, najviac
pôsobila v rožňavskej nemocnici
« zachránila a ošetrovala dvoch anglických vojakov počas SNP,
ktorí sa zranili pri havárii lietadla – intenzívna nemocničná
starostlivosť
« ošetrovateľská starostlivosť o ranených partizánov - ošetrila
ročne v priemere tri stovky ťažko ranených vojakov
« zabezpečovala pomoc a potrebný materiál na ošetrovanie ra
nených partizánov
« odstraňovala nevybuchnutú vojenskú muníciu
« po ukončení vojny poskytovala starostlivosť nielen seniorom
v komunite, ale aj všetkým občanom obce Rakovnica a blízkeho
okolia, ktorým ošetrovala rany, poskytovala ošetrovateľskú sta
rostlivosť, v prípade potreby trhala aj zuby
« v povojnovom období vykonávala „dozor nad zdravím“ na
miestnom futbalovom ihrisku pri športových aktivitách
« vykonávala funkciu zvonárky v miestnom evanjelickom kostole

Hrdinský ˇ
cin

Ocenenia

Medaila
Florence
Nightingalovej
« najvyššie medzinárodné vyznamenanie,
ktoré môže byť udelené sestre
medaila
sa udeľuje svetovou organizáciou
«
Červeného kríža v Ženeve každé dva roky
od roku 1921 osobnostiam, ktoré sa pričinili
k príkladnému poskytovaniu ošetrovateľských
služieb, ale aj služieb v oblastiach prevencie,
vzdelávania budúcich zdravotníkov, alebo dobrovoľníkov, ako
aj osobnostiam, ktoré sa pričinili svojimi priekopníckymi my
šlienkami k rozvoju verejného zdravia
« od roku 1921 do roku 2020 medailu získalo 36 žien pochádza
júcich z Československa, z toho 11 zo Slovenska
« Helena Mišurdová si medailu prevzala 31. 5. 1969 na Federál
nom kongrese ČSČK na 22. ročníku udeľovania ocenenia
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Slávnostný akt udelenia medaily

ˇ
ˇ
Úryvky z nominacnej
listiny na prestízne
ocenenie pre udelenie medzinárodnej
medaily Florence Nightingalovej:
Ročne vyliečila približne 300 osôb, ktoré nevyhnutne
potrebovali prvú pomoc, starala sa aj o dôchodcov.
Príkladne sa starala o osoby v celom okolí.
Počas vojny preukazovala nezištnosť a obetavosť.
Zverené úlohy plnila s maximálnou disciplínou
a obetavosťou.

Popoludní 17. decembra 1944 v katastri obcí Krásnohorská Dlhá
Lúka a Jovice núdzovo pristálo vojenské lietadlo – bombardér
B-24 Liberator. Z desať člennej posádky boli dvaja anglickí piloti
ťažko zranení. Po transporte do nemocnice v Rožňave seržanta
Arthura C. Piccolliho a seržanta Purvisa Lee Stacka 3 mesiace
ošetrovala Helena Mišurdová, ktorá im s pokorou a oddanosťou
poskytovala potrebnú zdravotnícku starostlivosť.

Starala sa o chorých vojakov, liečila partizánov.
Dvakrát do týždňa chodila peši do hôr, zásobovala
ich zdravotníckym materiálom a liekmi.

Slávnostný akt udelenia medaily

CICR, Annexe á la 472 Circulaire:
Questionnaire Candidature
Presentée par Mme Helena Mišurdová,
Geneva, 1968

Všetky jej akty sú prejavom hlbokého

ľudského cítenia. Bola všade tam,

kde bolo potrebné poskytnúť pomoc,

Certifikát k medaile
Florence Nightingale

starostlivosť a cenné rady.

