
                      Mária Pecho - Pečnerová
(1909-1957)

Náčelníčka dievčenského odboru 
Slovenského katolíckeho skautingu

Narodená 13. februára 1909 v Rajci.
Zomrela v apríli 1957.

Pochovaná na cintoríne v Rajci.

Hoci sa jej meno v skautskej histórii neprehliadnuteľne vyskytuje, vieme už o nej len veľmi málo.
Pochádzala z Rajca, neskôr pôsobila v Bratislave. Možno predpokladať jej súvislosť s Viktorom
Pecho-Pečnerom, okolo r. 1940 riaditeľom štátnych výskumných útvarov a zborovým veliteľom
Hlinkovej gardy.

Mária Pecho-Pečnerová bola členkou, potom náčelníčkou dievčenského odboru Slovenského
katolíckeho skautingu, po jeho rozpustení bola krátko predsedníčkou iba založeného spolku
Ústredia  katolíckych skautiek v  Bratislave;  potom bola okresnou vedúcou ženského odboru
HSĽS Bratislava-mesto, napokon od r. 1944 hlavná vedúca (predsedníčka) ženského odboru
HSĽS.

Mária  Pecho-Pečnerová,  rok  po  rozpustení  Slovenského
katolíckeho skautingu v októbri 1938, sa s podporou istého
okruhu skautiek pokúsila obnoviť na Slovensku dievčenský
katolícky  skauting:  13.  12.  1939  ustanovili  v  Bratislave
spolok Ústredie slovenských katolíckych skautiek (teda bez
chlapčenského  kmeňa).  Boli  vedené  úsilím  nestratiť
výchovnú  zložku  dievčat,  ktorá  predtým  organizovala  42
oddielov  s  1567  skautkami.  Stanovy  im  6.2.1940
Ministerstvo vnútra schválilo, ale ďalší rozvoj spolku zastavil
ministerský  radca  Dr.  Izidor  Koso  telefonickým  príkazom
9.4.1940, takže na jar 1940 plánované valné zhromaždenie
spolku ani štefánikovská oslava sa už nekonali.

Na fotografii Mária Pecho – Pečnerová pri svojom prejave    
v prvej polovici 40. rokov.
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Z výpočtu jej funkcií vidíme, že po r. 1940 sa uplatnila vo vedení ženských štruktúr v Hlinkovej
slovenskej ľudovej strane. Prechod frontu na jar 1945 zmietol dovtedajšie organizačné štruktúry
a Mária Pecho-Pečnerová sa potom zrejme vrátila do svojho rodiska - do Rajca, tam v ústraní
žila a je aj pochovaná. Nemôžeme si nevšimnúť, že zomrela iba ako 48 ročná.

V Skautskom múzeu v Ružomberku sa nachádza jej pôvodná skautská rovnošata a je tu aj
zachovaná zástava spolku Slovenských katolíckych skautiek. 

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, máj – júl 2015
člen Historickej komisie Slovenského skautingu
verzia S02

Poznámky:
[1] Ďakujem bratovi Myšiakovi za jeho jedinečné dielo a bratovi Slížikovi za podnet pri spracovaní.
[2] použité pramene: 

• Michal Milla: Hlinkova mládež
• text neuvedeného autora v časopise Rajčan, 2/2009
• portrét je z Millovho diela, on uvádza prameň: Skautka, roč. 2, 1938, č. 7, s. 59, autor nie je uvedený
• fotografia rečniacej M.P.-P.  pochádza od neuvedeného autora
• El list z 15.7.2015 od riadieľa skautského múzea v Ružomberku ohľadne zbierkových predmetov

(Koniec diela)
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