Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava-Staré mesto

Adresa:

Šulekova ul.

Cintorín:

Cintorín Kozia brána

Umiestnenie:

sektor IV./hrob č.69

Meno zosnulého:

Žuffa Vladimír Ján (1893-1974)

Názov pamätihodnosti:

náhrobník

Charakteristika:

hrob pamätný

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Číslo v zozname pamätihodností Mč St. M.: nie je evidovaný

V roku 2005 mu odhalili pamätnú tabuľu s
portrétnym medailónom na fasáde domu na Štefánikovej 22,
kde býval do roku 1952.

BA - XI B.67

Popis:
Súčasná podoba náhrobku vytvorená kombináciou dvoch druhov kameňa.
Autor:

-

Materiál:

kameň

Jazyk: slovenský
Stav: dobrý

Osobnosť: Vladimír Ján Žuffa - rodák z Liptovského Mikuláša, vyštudoval farmáciu a medicínu.
Ako vojak počas 1. svetovej vojny bol ranený. V roku 1920 sa
presťahoval do Bratislavy, kde si kúpil dom s lekárňou na
Štefánikovej ulici. Žuffovci boli odjakživa stúpencami myšlienky
slovensko-českej vzájomnosti. Nadšene sa vrhli do budovania
spoločného štátu- starší brat Milan na politickom poli, on v oblasti
odbornej, kultúrnej, sociálnej a charitatívnej. Jeho hlavné aktivity
však smerovali k vybudovaniu stavovskej organizácie, k vytvoreniu
farmaceutického školstva na Slovensku a k založeniu slovenského
odborného časopisu. Všetky tieto ciele sa mu podarilo dosiahnuť.
Predsedom Zväzu lekárnikov Slovákov bol od roku 1927 do roku
1938. O tejto významnej organizácii vieme, že bola významnou
zložkou odboja proti nemeckým okupantom na území Protektorátu
Čechy a Morava. Menej známa je skutočnosť, že sa opierala aj o
slovenských dôstojníkov, najmä o legionára gen. Rudolfa Viesta,
ktorý sa dobre poznal s Vladimírom Žuffom. Ten vstúpil do Obrany
národa v lete 1939 a často prekračoval ako spojka v jej službách hranice vtedajšieho Slovenského
štátu. Nebojácne plnil rôzne, aj veľmi nebezpečné úlohy. V priebehu roku 1940 sa ukázalo, že o jeho
cestách a protifašistických aktivitách bezpečnostné úrady vedia. Musel sa rozhodnúť pre neodkladný
odchod zo Slovenska, dokonca bez toho, aby sa rozlúčil s rodinou. Jeho cesta do emigrácie viedla cez
Maďarsko do Juhoslávie, neskôr do Palestíny. Bol na lodi, ktorú v roku 1942 na južnej pologuli v
Atlantiku torpédovala nemecká ponorka, 1250 cestujúcich zachránila britská cisternová loď. O týchto
zážitkoch napísal knihu:„Zdá sa, že sme torpédovaní“ (rozprávanie osudov kapitána Československej
armády, počas jeho plavby zo Stredného východu k brehom Anglicka, sa v zlomku sekundy zmení na
nefalšovanú drámu záchrany 1250 cestujúcich....)
Plnil konkrétne úlohy v zahraničnom odboji, potom po dlhé mesiace na presun do Francúzska respektíve
do Anglicka, kde už mnohí príslušníci čs. armády, i dôstojníci v zálohe, prechádzali výcvikom a bojovali
proti vojskám fašistickej osi. Prijal funkciu prvého podpredsedu Čs. červeného kríža, ktorý pôsobil v
Londýne. Žuffov leví podiel na udržaní existencie a kontinuity tejto inštitúcie, zdravotníckom
zabezpečení slobodného územia republiky a upevnení základov slovenského zdravotníctva a lekárnictva
bol v roku 1968 čs. vládou ocenený čestným titulom Zaslúžilý zdravotnícky pracovník. V tej dobe však
už len málokto vedel, že sa po tzv. Víťaznom februári 1948 rozhodol opustiť svoj post na Povereníctve
zdravotníctva; nechcel slúžiť komunistom, ktorým opakovane odmietol členstvo v ich strane. Z
Vladimíra J. Žuffu sa v hlavnom meste Slovenska razom stala "persona non grata". V roku 1952 sa stal
obeťou šikanovania komunistickým režimom, ktorý ho aj s rodinou vysťahoval z Bratislavy do Lučenca.
Znárodnili mu dom, vzali mu byt .
kniha o zážitkoch počas vojny
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http://www.cintoriny.sk/cintorin/mapa.php?prve=1&ID_Obec=167&ID_Cintorin=76
&MAX_BODY_X=1920&MAX_BODY_Y=1040
Zoznam hnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sa navrhujú zapísať do Štátneho
zoznamu hnuteľných pamiatok – cintorín Kozia brána (spracoval: MSPSOP, 3/1977,
archív MÚOP)
Návrh zásad pamiatkovej ochrany pri úprave Evanjelického cintorína pri Kozej bráne
na park (spracoval: MSPSOP, 3/1977, archív MÚOP) + fotodokumentácia stavu
cintorína (70.-80.-roky 20.stor., foto: V. Kamenická – archív MÚOP)
Aktualizačné listy pamiatkového objektu ( spracoval: P.Buday, PÚ SR, 06/2009)
Cintorín Kozia brána – účelová mapa cintorína (vyhotovil Topset Stupava pre
Marianum v r.1996, mierka 1:300)
http://www.czsk.net/dotyky/6_2006/zuffa.html
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