
Plán hlavných podujatí Matice slovenskej v roku 2015 – Roku Ľudovíta 

Štúra                                     
 

(200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra) 
 
 
JANUÁR 

 
Výročie vzniku SR (1. január) 
 
70. výročie druhého oslobodenia Košíc spod maďarskej okupácie v januári 1945 
Historické prednášky 
miesto konania: Košice 
dátum: 22. 1. 
garant: Dom MS Košice 
schválená podpora: 500 eur 
 
100. výročie úmrtia Štefana Furdeka; v spolupráci s Mestom Trstená 
Odborný seminár 
miesto konania: Trstená 
dátum: 29. 1.  
garant: Sekretariát predsedu a správcu MS               
schválená podpora: 100 eur  
 
„Ľudevít mojimi očami“ 
Multižánrový projekt 
miesto konania: „štúrovské miesta“ na Slovensku 
dátum: január – jún  
garant: Dom MS Rimavská Sobota 
schválená podpora: 300 eur 
                
Vyhlásenie súťaží 
 
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 
Matičná esej (200. výročie narodenia Ľ. Štúra) 
Matica slovenská včera a dnes – počítačové prezentácie 
 

FEBRUÁR 

Ľudovít Štúr mladej slovenskej generácii 
Prednášky, scénky, besedy so žiakmi základných a stredných škôl  
miesto konania: Spišská Nová Ves 
dátum: 6. 2. 
garant: Dom MS Spišská Nová Ves 
schválená podpora: 200 eur 
 
160. výročie založenia Spolku gazdovského 
Odborný seminár  



miesto konania:  
dátum: 12. 2. 
garant: Oblastné pracovisko MS Holíč  
schválená podpora: 100 eur  
 
„Za krásu slova“ 
170. výročie založenia štúrovskej Jednoty mládeže na Prešovskom kolégiu  
miesto konania: Prešov 
dátum: 17. 2. 
garant: Dom MS Prešov 
schválená podpora: 100 eur 
      
MAREC  

 
170. výročie vzniku Štúrových Slovenských národných novín, 145. výročie založenia Národných 
novín, 145. výročie zániku Peštbudínskych vedomostí 
Odborný seminár 
miesto konania: Bratislava  
dátum: 18. 3.  
garant: Slovenské národné noviny  
schválená podpora: 300 eur   
 
Bojovali za vlasť! 
70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny 
miesto konania: Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, Zvolen 
dátum: 23. 3., 7. 6., 6. 9. 
garant: Mladá Matica 
schválená podpora: 700 eur 
 
Šaliansky Maťko – 21. ročník 
Celoslovenské kolo  
miesto konania: Šaľa  
dátum:   
garant: Slovenský literárny ústav MS  
schválená podpora: 200 eur 

 

APRÍL  

Po stopách ľudových dejateľov 
Prednášky, exkurzia 
miesto konania: Rimavská Sobota 
dátum: 1. 4. 
garant: Dom MS Rimavská Sobota 
schválená podpora: 300 eur 
 
Slečna Loreline 
Muzikál 
miesto konania: Komárno 
dátum: 10. 4. 
garant: Dom MS Komárno 



schválená podpora: 500 eur 
 
Po štúrovských stopách na východnom Slovensku; v spolupráci s Prešovským a Košickým 
samosprávnym krajom (vernisáž výstavy o štúrovskom hnutí, odborný seminár, dobová divadelná 
ukážka v centre mesta, návšteva pamätných miest) 
miesto konania: Košice (ponúkajú sa aj iné alternatívy)  
dátum: 15. – 16. 4. 
garant: Vedné ústredie MS v spolupráci s domami a oblastnými pracoviskami MS 
schválená podpora: 900 eur 
 
Janko Borodáč a vzkriesenie slovenského divadelníctva v Košiciach (1945 – 1953) 
Seminár, kultúrne podujatie 
miesto konania: Košice 
dátum: 17. 4. 
garant: Dom MS Košice 
schválená podpora: 200 eur 
 
Zasadnutie Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej 
miesto konania: Martin 
dátum: 22. – 23. 4.  
garant: Krajanské múzeum MS 
schválená podpora: 1 000 eur    
 
Čriepky 2015 
Okresná prehliadka detských folklórnych súborov 
miesto konania: Levice 
dátum: 24. 4. 
garant: Dom MS Levice 
schválená podpora: 100 eur 
 
Kantiléna 2015 – XVI. ročník spomienkového koncertu na počesť Karola Duchoňa pri príležitosti 
spevákových nedožitých 65. narodenín; v spolupráci s mestom Galanta  
miesto konania: Galanta 
dátum: 24. 4. 
garant: Dom MS Galanta 
schválená podpora: 500 eur 
 
220. výročie narodenia Pavla Jozefa Šafárika; v spolupráci s Obcou Kobeliarovo 
Slávnostná akadémia 
miesto konania: Kobeliarovo 
dátum: 
garant: Dom MS Rožňava 
schválená podpora: 100 eur 
 
Národný sviatok na Devíne; v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom 
miesto konania: Devín  
dátum: 25. 4.  
garant: Dom MS Bratislava   
schválená podpora: 1 700 eur  
 
Štúrovo pero – 20. ročník novinárskej súťaže vysokoškolákov; v spolupráci s viacerými partnermi 
miesto konania: Zvolen 



dátum: 
garant: Vydavateľstvo MS 
schválená podpora: 100 eur  
 
 
MÁJ 

 
Rendezvous s M. R. Štefánikom – 3. ročník 
miesto konania: Bratislava 
dátum: 4. 4.  
garant: Dom MS Bratislava v spolupráci s Mladou Maticou 
schválená podpora: 300 eur 
 
Po štúrovských stopách na Liptove; spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, Mestom 
Ružomberok a Mestom Liptovský Mikuláš (vernisáž výstavy o štúrovskom hnutí, odborný seminár, 
dobová  divadelná ukážka v centre mesta, návšteva pamätných miest)  
miesto konania: Liptovský Mikuláš 
dátum: 6. – 7. 5.  
garant: Vedné ústredie MS v spolupráci s Domom MS Liptovský Mikuláš 
schválená podpora: 900 eur  
 
70. výročie druhého oživotvorenie MS v Košiciach  
Spomienkové podujatie 
miesto konania: Košice 
dátum: 9. 5. 
garant: Dom MS Košice 
schválená podpora: 200 eur 
 
„Na front volajú...“ 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny 
Prehliadka matičných folklórnych a speváckych skupín 
miesto konania: Vranov nad Topľou 
dátum: 9. 5. 
garant: Oblastné pracovisko MS Vranov nad Topľou 
schválená podpora: 700 eur 
 
Rok 1945 – prelomový rok dejín 20. storočia  
Vedecká konferencia, ktorá z pohľadu všeobecných a národných dejín zhodnotí rok 1945 
miesto konania: Bratislava 
dátum: 12. 5. 
garant: Slovenský historický ústav MS 
schválená podpora: 700 eur 
 
Kráľove Šahy 
Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy žiakov základných škôl  
miesto konania: Šahy 
dátum: 15. 5. 
garant: Dom MS Levice 
schválená podpora: 100 eur 
 



Po štúrovských stopách v Turci a hornom Považí; v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom 
(vernisáž výstavy o štúrovskom hnutí, odborný seminár, divadelná ukážka v centre mesta, návšteva 
pamätných miest) 
miesto konania: Žilina 
dátum: 27. – 28. 5. 
garant: Vedné ústredie MS v spolupráci s Domom MS Žilina  
schválená podpora: 900 eur 
 
 
JÚN 

100. výročie Karpatskej ofenzívy počas 1. svetovej vojny; v spolupráci s mestom Stropkov a cirkvami 
Historický seminár, scénky v dobových uniformách, pietny akt... 
miesto konania: Stropkov 
dátum: 1. 6. 
garant: Oblastné pracovisko MS Stropkov 
schválená podpora: 1 500 eur 
 
49. ročník literárneho festivalu Slovesná jar, spojený so 154. výročím Memoranda národa 
slovenského 
miesto konania: Martin 
dátum: 2. – 5. 6. 
garant: Slovenský literárny ústav MS 
schválená podpora: 900 eur 
 
95. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy 
Odborné kolokvium 
miesto konania: Bratislava 
dátum: 4. 6. 
garant: Slovenský historický ústav MS v spolupráci s Historickým odborom MS 
schválená podpora: 300 eur  
 
Prečo mám rad slovenčinu, prečo mám rád Slovensko; v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR  
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 23. ročníka  
miesto konania: Nové Zámky   
dátum: 4. 6.   
garant: Slovenský literárny ústav MS v spolupráci s Miestnym odborom MS Nové Zámky   
schválená podpora: 300 eur 
 
O Cenu Slovenského učeného tovarišstva, XVII. ročník   
Celoslovenská literárna súťaž 
miesto konania: Trnava 
dátum: 14. – 15. 6. 
garant: Oblastné pracovisko MS Holíč, Inštitút vzdelávania MS, n. o. 
schválená podpora: 200 eur 
 
Po štúrovských stopách v Trenčianskom kraji; v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom 
(vernisáž výstavy o štúrovskom hnutí, odborný seminár, dobová divadelná ukážka v centre mesta, 
návšteva pamätných miest 
miesto konania: Myjava (ponúkajú sa aj iné alternatívy) 
dátum: 17. – 18. 6. 
garant: Vedné ústredie MS v spolupráci s oblastnými pracoviskami a miestnymi odbormi MS 



schválená podpora: 900  eur 
 
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva – slávnostné vyhlásenie víťazov celoslovenskej literárnej a výtvarnej 
súťaže; v spolupráci so ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka Šintava 
miesto konania: Šintava 
dátum:  
garant: Dom MS Galanta 
schválená podpora: 300 eur   
 
Ľudovít Štúr a štúrovci v umení (literatúra, hudba, výtvarné umenie); v spolupráci so Záhorskou 
galériou Jána Mudrocha a Záhorskou knižnicou Senica   
Sympózium 
miesto konania: Senica 
dátum:  
garant: Oblastné pracovisko MS Holíč  
schválená podpora: 300 eur 
 
 
JÚL 

Tanečno-dramatické pásmo pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra 
miesto konania: Komárno 
dátum: 3. 7. 
garant: Dom MS Komárno 
schválená podpora: 400 eur 
 
Dni Slovanov – Slavica Fest; v spolupráci s občianskym združením Slavica 
miesto konania: Nitra a okolie 
dátum: 3. – 5. 7. 
garant: OP MS Prievidza v spolupráci s Domom MS Nitra 
schválená podpora: 300 eur 
 
Cyrilo-metodské oslavy pri príležitosti 1 130. výročia smrti sv. Metoda; v spolupráci s príslušnými 
samosprávami 
miesto konania: Nitra, Terchová, Branč, Dolný Kubín a iné 
dátum: 3. – 5. 7. 
garant: Sekretariát predsedu a správcu MS 
schválená podpora: 1 000 eur   
  
Cyrilo-metodský odkaz národu 
Kultúrne podujatie, spomienková slávnosť 
miesto konania: Bardejov 
dátum: 5. 7. 
garant: Oblastné pracovisko MS Bardejov 
schválená podpora: 100 eur  
 
Štúrovci na Gemeri 
Stretnutie ľudí dobrej vôle 
miesto konania: Rožňava 
dátum: 5. 7. 
garant: Dom MS Rožňava 
schválená podpora: 500 eur 



                     
Národný výstup na Sitno; v spolupráci s viacerými partnermi  
miesto konania: Sitno  
dátum: 20. 7.  
garant: Dom MS Levice  
schválená podpora: 100 eur 
 
53. ročník Jánošíkových dní; v spolupráci s Obcou Terchová   
miesto konania: Terchová  
dátum: 23. – 26. 7.   
garant: Sekretariát predsedu a správcu MS  
schválená podpora: 900 eur 
 
 
AUGUST 

 
Národné matičné slávnosti  
miesto konania: Martin (ponúkajú sa aj iné alternatívy)  
dátum: 7. – 9. 8.    
garant: Sekretariát predsedu a správcu MS  
schválená podpora: 2 500 eur  
 
Národný výstup na Kriváň; v spolupráci s viacerými partnermi  
dátum: 15. 8.  
garant: Dom MS Liptovský Mikuláš  
schválená podpora: 200 eur 
 
370. výročie narodenia Jakuba Jakobea 
Odborný seminár 
miesto konania: Prešov 
dátum: 19. 8. 
garant: Dom MS Prešov 
schválená podpora: 100 eur 
 
Hontianska paráda; v spolupráci s viacerými partnermi  
miesto konania: Hrušov  
dátum:   
garant: Dom MS Banská Bystrica   
schválená podpora: 1 000 eur  
 
 
SEPTEMBER 

 
Deň ústavy SR 
miesto konania: Bratislava 
dátum: 1. 9. 
garant: Dom MS 
schválená podpora: 300 eur  
 
50. výročie smrti biskupa Jána Vojtaššáka; v spolupráci s Mestom Námestovo 



Spomienkové podujatie 
miesto konania: Námestovo 
dátum: 8. 9.  
garant: Sekretariát predsedu a správcu MS 
schválená podpora: 400 eur 
 
Gerlachovská heligónka 
7. ročník prehliadky 
miesto konania: Gerlachov 
dátum: 12. 9. 
garant: Oblastné pracovisko MS Bardejov 
schválená podpora: 200 eur 
 
Po štúrovských stopách v Gemeri a Malohonte; v spolupráci so samosprávami (vernisáž výstavy 
o štúrovskom hnutí, odborný seminár, dobová divadelná ukážka v centre mesta, návšteva pamätných 
miest) 
miesto konania: Rožňava (ponúkajú sa aj iné alternatívy) 
dátum: 17. 9. 
garanti: Vedné ústredie MS v spolupráci s Domom MS Rožňava a oblastnými pracoviskami MS 
schválená podpora: 900 eur  
 
Forum Slavica 
Medzinárodná vedecko-popularizačná konferencia 
miesto konania: Bojnice 
dátum: 18. – 20. 9. 
garant: Oblastné pracovisko MS Prievidza 
schválená podpora: 200 eur 
 
Výstup na Kohlwald 
200. výročie narodenia Ľ. Štúra 
miesto konania: Levoča – Kohlwald  
dátum: 26. 9. 
garant: Dom MS Spišská Nová Ves 
schválená podpora: 100 eur 
 
Dni Andreja Hlinku; v spolupráci s mestom Ružomberok   
miesto konania: Ružomberok 
dátum:  
garanti: Dom MS Liptovský Mikuláš a Mladá Matica  
schválená podpora: 700 eur  
 
 
OKTÓBER 

 
Trnava a jej okolie v slovenských dejinách 18. a 19. storočia; v spolupráci s Trnavským 
samosprávnym krajom 
Vedecká konferencia, komorné literárno-poetické pásmo (bernolákovské hnutie, Slovenské učené 
tovarišstvo, štúrovské hnutie, Spolok sv. Vojtecha...) 
miesto konania: Trnava 
dátum: 1. – 2. 10.  
garant: Vedné ústredie MS 



schválená podpora: 500 eur 
 
Po štúrovských stopách v Nitrianskom kraji; v spolupráci s Nitriansky samosprávnym krajom 
(vernisáž výstavy o štúrovskom hnutí, odborný seminár, dobová divadelná ukážka v centre mesta, 
návšteva pamätných miest)  
miesto konania: Nitra 
dátum: 8. 10.  
garant: Vedné ústredie MS v spolupráci s Domom MS Nitra 
schválená podpora: 900 eur   
 
220. výročie narodenia Pavla Jozefa Šafárika; v spolupráci s Maticou srbskou 
Medzinárodná vedecká konferencia 
miesto konania: Nový Sad  
dátum: 14. – 15. 10. 
garant: Sekretariát predsedu a správcu MS 
schválená podpora: 500 eur 
 
Škultétyho rečňovanky 
Celoslovenská súťaž detí a mládeže v písaní poézie a prózy 
miesto konania: Veľký Krtíš 
dátum: 16. 10. 
garant: Oblastné pracovisko MS Veľký Krtíš 
schválená podpora: 100 eur 
  
100. výročie podpísania Clevelandskej dohody  
Odborné kolokvium  
miesto konania: Bratislava  
dátum: 21. 10.   
garant: Slovenský historický ústav v spolupráci s Historickým odborom MS  
schválená podpora: 200 eur 
 
My chytili sme sa do služby ducha 
Slávnostná akadémia pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra 
miesto konania: Ivanka pri Dunaji 
dátum: 28. 10. 
garant: Dom MS Bratislava 
schválená podpora: 300 eur 
 
Národný zraz Mlade Matice 
200. výročie narodenia Ľ. Štúra 
miesto konania: Modra 
dátum: 28. 10. 
garant: Mladá Matica 
schválená podpora: 900 eur 
 
Politické koncepcie Ľudovíta Štúra 
Odborné kolokvium 
miesto konania: Bratislava 
dátum: 
garant: Slovenský historický ústav MS 
schválená podpora: 1 100 eur  
 



Gorazdov literárny Prešov 
XX. ročník celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy 
miesto konania: Prešov 
dátum:  
garant: Dom MS Prešov 
schválená podpora: 300 eur  
 

NOVEMBER 

Vyhlásenie výsledkov XVII. ročníka súťaže školských časopisov  PRO SLAVIS 2015; v spolupráci 
s viacerými partnermi  
miesto konania: Žilina 
dátum:  
garant: Dom MS Žilina  
schválená podpora: 100 eur   
 
Traja sokoli 
Tradičná spomienka na Daxnera, Bakulínyho a Francisciho 
miesto konania: Rožňava 
dátum: 7. 11. 
garant: Dom MS Rožňava 
schválená podpora: 200 eur 
 
140. výročie zrušenia Matice slovenskej 
Odborný seminár 
miesto konania: Martin 
dátum: 12. 11. 
garant: Sekretariát predsedu a správcu MS 
schválená podpora: 200 eur   
 
70. výročie úmrtia Janka Jesenského; v spolupráci s mestom Prešov a Evanjelickou cirkvou a. v. 
Odborný seminár 
miesto konania: Prešov 
dátum: 15. 11. 
garant: Dom MS Prešov v spolupráci s Mladou Maticou 
schválená podpora: 200 eur 
 
100. výročie narodenia Jána Okáľa 
Spomienkové podujatie 
miesto konania: Hubová 
dátum: 28. 11.  
garant: Slovenský literárny ústav MS 
schválená podpora: 200 eur 
 
 
DECEMBER  

Národný autobus dobrej vôle 
Humanitno-charitatívne podujatie 
miesto konania: Veľký Krtíš 
dátum: 4. 12. 



garant: Oblastné pracovisko MS Veľký Krtíš  
schválená podpora: 300 eur 
 
Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany; v spolupráci s viacerými partnermi 
Celoslovenské finále v prednese poézie 
miesto konania: Chynorany 
dátum: 4. – 6. 12.  
garant: Oblastné pracovisko MS Prievidza 
schválená podpora: 300 eur 
   
100. výročie narodenia Svetloslava Veigla 
Odborný seminár 
miesto konania: Senec 
dátum: 10. 12.  
garant: Slovenský literárny ústav MS  
schválená podpora: 500 eur 
 
Bez časového určenia 
 
Odhalenie busty Ľudovíta Štúra v Martine, Trnave a inde  
Odhalenie reliéfu Jozefa Miloslava  Hurbana v Košiciach 
Odhalenie busty Jozefa Cígera Hronského v Martine a vo Zvolene 
 
Spolu: 33 000 tisíc eur 
 
Poznámka: Formulácia „schválená podpora“ je pri jednotlivých podujatiach , samozrejme, myslená 
ako návrh.  
 
Vypracoval: Peter Cabadaj 
V Martine 29. decembra 2014 

 

 

 

 

 

 


