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Korene významnej rodiny 

Na Bratislavskom hrade sa 17. januára zavreli brány za výstavou Slovenského 

národného múzea „Ľudovít Štúr – reformátor slovenskej spoločnosti“. Slávnostne ju 

otvorili 28. januára 2015 za účasti najvyšších ústavných činiteľov, stala sa tak 

oficiálnym štartom Roka Ľudovíta Štúra, ktorý na svojom zasadaní 15. októbra 2014 

vyhlásila vláda SR pri príležitosti dvojstého jubilea narodenia najvýznamnejšej 

osobnosti moderného slovenského národa.  
 

Význam tohto výročia podčiarkuje aj jeho zaradenie do zoznamu Organizácie Spojených 

národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO). Vlaňajšie aktivity v tomto duchu 

koordinovalo ministerstvo kultúry prostredníctvom koordinačného výboru vymenovaného 

ministrom Marekom Maďaričom.  
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„My chytili sme sa do služby ducha, 

a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“ 
 

ĽUDOVÍT ŠTÚR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpouţívanejší portrét Ľudovíta Štúra vyhotovil na objednávku Matice slovenskej v roku 

1873 Jozef Boţetech Klemens podľa údajne najvernejšej Štúrovej podobizne na litografii 

českého kresliara Františka Kolářa pôsobiaceho vo Viedni. 



 

Najspontánnejšie na západnom Slovensku 

  

Rozličné výstavy, rozmanité kultúrne programy, odborné semináre, prednášky, podujatia so 

školskou mládeţou a súťaţe sa uskutočnili vo všetkých krajských mestách, ale aj vo 

viacerých okresných sídlach či obciach. 

Najspontánnejšie boli logicky na západnom Slovensku a na Povaţí, kde bolo ťaţisko 

pôsobenia tohto veľkého Slováka. Rozličné akcie nechýbali ani v Gemeri a Liptove, vo 

Zvolene, Banskej Bystrici či v Čadci. Niekoľko podujatí sa uskutočnilo aj v susedných 

štátoch, vo Vojvodine, Berlíne, Paríţi, Solúne či v ďalekej Argentíne. Vďaka okrúhlemu 

výročiu sa konečne našli peniaze aj na renováciu viacerých budov, pomníkov a miestnych 

muzeálnych zariadení zviazaných s osobnosťou Ľudovíta Štúra, jeho najbliţších príbuzných a 

priateľov. 

Ústrednú expozíciu vo vynovených priestoroch druhého poschodia hlavnej dominanty 

Bratislavy videli tisícky návštevníkov zo Slovenska i z cudziny. Prostredníctvom 400 

múzejných, galerijných a archívnych exponátov na devätnástich tematických paneloch 

predstavila ţivot a dielo zakladateľa moderného slovenského národného hnutia a jeho 

ideového vodcu v kontexte našich dejín od čias Veľkej Moravy aţ po súčasnosť. 

Okrem kópií viacerých cenných dokumentov a starých fotografií si mohli návštevníci prezrieť 

aj viacero originálnych trojrozmerných predmetov (po štúrovcoch sa ich zachovalo ţalostne 

málo), ale aj známe obrazy, busty a sochy. 

Rodné hniezdo v Uhrovci 

  

Náš slávny jubilant sa narodil 28. októbra 1815, ako je všeobecne známe, v  Uhrovci pri 

Bánovciach nad Bebravou. Jeho otec Samuel Štúr, prvý vyštudovaný (na modranskom 

gymnáziu) v dynastii súkenníckych majstrov, učiteľ na evanjelickej základnej škole 

a organista v Trenčíne totiţ koncom roka 1812 prijal pozvanie, aby išiel za o niečo vyšší plat 

učiť do Uhrovca. Uţ vtedy, v čase napoleonských vojen, dostávali pedagógovia mizernú 

mzdu. 

Začiatkom februára nasledujúceho roka ho s mladou rodinkou – teda s manţelkou Annou, 

rodenou Michalcovou, a dvojročným synom Karolom – previezli zrejme na saniach do 

poddanského remeselníckeho mestečka a nasťahovali do prízemnej budovy evanjelickej 

školy, postavenej v roku 1795, v ktorej časti bol doslova bytík pre pána rechtora. 

 



V Uhrovci v roku 1936 odhalili 

Štúrovi pomník , vysoký oválny podstavec a na ňom bustu od bratislavského sochára Jozefa 

Pospíšila. 

Tu prvý raz svetlo sveta uvidel a krásne detstvo, najmä vďaka milovanej matky, preţil 

Ľudovít i jeho ďalší súrodenci: Samko, Karolína a Janko druhý (prvý zomrel ako 

poldruharočný na šarlach). Otec okrem vedenia školy a mnoţstva iných spoločenských úloh, 

ktoré z tejto funkcie vyplývali, si privyrábal kníhviazačstvom. Pritom si našiel čas aj na 

rozširovanie a predaj slovenskej ľudovej tlače, poučných broţúrok a osvetových kalendárov 

po okolitých dedinách. 

Keď v roku 1834 doľahli na rodinu finančné suchoty, povolali rodičia Ľudovíta zo štúdií 

domov. Šesť mesiacov pracoval ako hospodársky úradník na panstve maďarónskeho grófa 

Karola Zaya. Aţ naliehavý list o tri roky staršieho Sama Chalupku a neveľké matkino 

dedičstvo po starších príbuzných ho vrátilo do spoločenského virvaru v Bratislave. 

V septembri 1849 Ľudovít rečnil v Uhrovci na ľudovom zhromaţdení, na ktorom vyzýval do 

boja za národné a sociálne práva Slovákov. Po smrti otca v júli 1851 (je tam pochovaný) 

rodina musela uvoľniť byt jeho následníkovi. Matka Anna sa aj so slobodnou Karolínou 

presťahovala do svojho rodného domu na predmestí Trenčína, kde o dva roky na to zomrela. 

V tom istom dome ako Štúr sa narodil 27. novembra 1921 Alexander Dubček krátko po tom, 

čo sa vrátili z USA jeho rodičia – otec Štefan ako presvedčený komunista a matka Pavla. 

Obec Uhrovec im dočasne poskytla ubytovanie v učiteľskom byte. Obe politické osobnosti 



majú dnes na dome pamätné tabule a dnu pamätné izby. Tú Štúrovu časť vlani na jeseň 

z gruntu vynovili. 

Ešte v roku 1970 slovenská vláda vyhlásila túto budovu za národnú kultúrnu pamiatku, 

nechala ju zrekonštruovať a zriadiť v nej múzeum. Kúsok opodiaľ na hlavnom námestí v roku 

1936 odhalili Štúrovi pomník – vysoký oválny podstavec a na ňom busta od bratislavského 

sochára Jozefa Pospíšila. Ten v 30. rokoch minulého storočia vytvoril viacero diel so 

štúrovskou tematikou. 

Všetko sa to začalo v Trenčíne 

  

Pokiaľ ide o Samuela Štúra, ten sa narodil krátko pred Veľkou francúzskou revolúciou – 16. 

marca 1789 – v kopaničiarskej obci Lubina pri Čachticiach. Tam sa pribliţne desať rokov 

predtým prisťahoval jeho otec súkenník Pavel, prezývaný Trenčan, lebo pochádzal 

z Trenčína. Na priečelí lubinského domu odhalili v roku 1976 pamätnú tabuľu Samuelovi 

Štúrovi, aj ako učiteľovi otca českého národa Františka Palackého (ten nebol iba jeho ţiakom 

na trenčianskej škole, ale v byte Štúrovcov aj dva roky býval). Teraz je v dome pamätná izba. 

Tu ako aj všade inde platí rada, ţe pred plánovanou návštevou týchto zariadení je najlepšie 

zatelefonovať na príslušný obecný úrad, kde vás ochotne usmernia na miestnu lektorku. 

Obyčajne sú to veľmi milé a sčítané dámy, ktoré s nadšením porozprávajú o svojom slávnom 

rodákovi aj také veci, o ktorých sa v učebniciach nedočítate. Samozrejme, s ručením 

obmedzeným. 

Pavlovi potomkovia v tomto dome bývali dlhé desaťročia a vytvorili tzv. lubinskú vetvu 

Štúrovcov. Tí však majú svoje pôvodné korene v Trenčíne, resp. v jeho prímestských 

štvrtiach. Prvý raz sa ich predok v oficiálnych dokumentoch – v daňovom súpise z roku 1588 

uvádza ako „Sscur“, ktorý zaplatil ročnú daň jeden zlatý. 

 



Bronzové súsošie Štúra, 

Hurbana a Hodţu v Trenčíne z roku 1991 od akademického sochára Milana Ormandíka 

a architektov Ivana Michalca a Miloslava Mojţiša. 

Ako poznamenáva Pavel Horváth v knihe Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov (Tatran 1988, 

mnohé údaje sme odtiaľ čerpali), išlo o Benedikta, v roku 1591 uţ zapísaného ako Sstur, ktorý 

okrem domu vlastnil pozemok aj s vinohradom a kopaničnú zem v chotárnej časti Lavičky. 

Spočiatku sa Štúrovci ţivili roľníctvom. Tí, čo preţili stavovské vojny a morové epidémie, sa 

v priebehu 18. storočia chytili súkenníckeho remesla. 

Dnes by ste ťaţko hľadali domy po rozvetvenej štúrovskej rodine pod hradom pána Váhu 

a Tatier Matúša Čáka, ktorý inak Štúra i ostatných štúrovcov neraz v písomnej tvorbe 

inšpiroval. Tie, čo sa v minulosti zachovali napriek opakovaným poţiarom a ozbrojeným 

stretom, padli aj s pôvodnou evanjelickou školou ako obeť za prudký stavebný rozvoj mesta 

na začiatku minulého storočia a po druhej svetovej vojne. Pamätné tabule príslušníkom 

štúrovskej rodiny z asanovaných budov dlho schovávali v depozite tamojšieho múzea. 

Pomerne nedávno ich osadili na armádny dom na Hviezdoslavovom námestí. 

Vlani, ako sa písalo aj v Slove, zásluhou členiek miestneho odboru Matice slovenskej opravil 

na evanjelickom cintoríne hrob Ľudovítovej matky Anny. Vedľa neho leţí jej najmladší brat 

Ján Michalec, ktorý bol dobrým priateľom Ľudovíta a ten ho v Trenčíne často navštevoval. 

http://www.noveslovo.sk/c/Hrob_matky_Ludovita_Stura_sa_dockal_obnovy


Janko, Karolína a Jožko 

  

Janka ako stoličného úradníka a obávaného pansláva šikanovali, neustále prekladali z mesta 

do mesta. Keď jeho jediná sestra Karolína doopatrovala v Trenčíne matku, ţila s Jankovou 

rodinou, aţ kým ako 33-ročná nezomrela na suchoty vo Fiľakove. Na jej ţiadosť ju však 

pochovali v Lučenci, pretoţe „tam ešte aspoň počuť slovenskú reč“. Jej hrob s mramorovou 

tabuľou sa nezachoval (ešte za Rakúska-Uhorska ho zdevastovali maďarskí šovinisti). V 20. 

rokoch minulého storočia jej postavili symbolický pomníček, ktorý vlani takisto matičiari 

obnovili. 

Inak, Karolína sa v rokoch 1845 aţ 1848, keď Ľudovít vydával Slovenské národné noviny 

a Orla tatranského, starala o jeho domácnosť v Bratislave. Bola v tzv. Fernolayho dome na 

rohu Kozej a Panenskej ulice. Popritom sa u nej stravovali aj ostatní členovia redakcie, do 

jedného z nich – do Petra Kellnera-Hostinského sa vraj tajne zaľúbila. Dom uţ dávnejšie 

zbúrali a postavili na jeho mieste beţnú mestskú „škatuľu“. Na nej pomerne nedávno starú 

pamätnú tabuľku nahradili novou aj vďaka iniciatíve spisovateľa a publicistu Drahoslava 

Machalu. 

Tabuľa s reliéfom od Jozefa Pospíšila na 

praţskom Ţofíne, mieste konania Slovanského zjazdu, rok 1936. 

 

Janko Štúr v roku 1848 pomáhal bratovi vydávať noviny a po Ľudovítovom náhlom odchode 

do Prahy na Slovanský zjazd ich ešte aj s Ľudovítom Dohnánym začas vydával, no pod 



tlakom rútiacich sa revolučných udalostí čoskoro zavrel. V septembri aj on ušiel na 

Moravu a zúčastnil sa ako dôstojník na všetkých troch vojenských výpravách slovenských 

dobrovoľníkov. 

Zrejme aj preto si vyslúţil od maďarských úradov nedôveru. V roku 1863 sa mu podarilo 

dostať z Vrábľov do Trenčína, kde takmer dve desaťročia bol prísediacim stoličného súdu. 

Keď sa priostrila maďarizácia, zase ho presunuli do Rábu (dnešný Győr). 

V roku 1890 poţiadal o penziu. Striedavo býval v Trenčíne a v neďalekých Malých 

Bierovciach (manţelkina rodina tam mala dom), kde v septembri 1905 zomrel. Jediný zo 

Štúrových súrodencov sa doţil na tie časy vysokého veku – 78 rokov. Pochovali ho kúsok od 

matky v spoločnej rodinnej hrobke s najmladším synom Karolom, ktoré zdobí Karolova busta 

od spomínaného sochára Pospíšila. 

Tento Karol Štúr, doktor práv, bol jediný zo štyroch Jankových detí, ktorý zostal ţiť na 

Slovensku a aj sa mimoriadne aktívne zapájal do spoločenského ţivota. Stal sa 

spoluzakladateľom a predsedom predprevratovej Slovenskej národnej rady, 30. októbra 1918 

sa zúčastnil na jej historickom zasadaní v Turčianskom sv. Martine a podpísal Martinskú 

deklaráciu za vytvorenie spoločného štátu s Čechmi. V roku 1919 zaloţil a redigoval 

Trenčianske noviny, no zomrel uţ ako 58-ročný vo februári 1925. 

Druhorodený Jankov syn Ján tieţ vyštudoval právo. Oţenil sa so svojou druhostupňovou 

neterou Lujzou Šmogrovičovou, vnučkou Karola Štúra (brata jeho otca Janka a „nášho“ 

Ľudovíta), asi preto nemali deti. Pôsobil ako sudca pri Segedíne a v Budapešti, kde v roku 

1917 naposledy vydýchol vo veku 54 rokov. 

V Maďarsku, presnejšie v mestečku Kőszeg (slovenský historický názov Kysak), ktoré si 

podobne ako Šoproň zachovalo stredoveké jadro, lebo nebolo okupované Turkami, zakotvil i 

najstarší Jankov syn Ľudovít, tieţ absolvent právnickej fakulty. Mal osem detí, z toho päť 

synov, len jeden z nich, Ivan, sa však po roku 1945 presťahoval ako repatriant do Bratislavy. 

Ľudovít zomrel Kőszegu v roku 1952 ako 92-ročný. 

Keď uţ sme v súvislosti s Trenčínom spomínali evanjelickú, no nie slovenskú, ale latinsko-

maďarskú školu, treba pridať, ţe v rokoch 1826 aţ 1830 do nej chodil „náš brat Joţko“, ako 

neskôr volal Štúr svojho najbliţšieho priateľa a spolubojovníka Jozefa Miloslava Hurbana. 

Ten toto obdobie označil za najbolestivejšiu kapitolu svojho ţivota. Musel sa bifľovať 

v maďarskom jazyku, ktorému vtedy vôbec nerozumel. Zhodou okolností mu jedna z piatich 

(!) krstných rodičov bola kmotra Terézia Demianová, vdova po Jánovi Demianovi, mladšom 

bratovi Štúrovej babičky z matkinej strany, ktorá bývala v Beckove. 

K spojeniu oboch slávnych rodov došlo o niekoľko desaťročí, keď si Vladimír, syn J. M. 

Hurbana, mladší brat Svetozára Hurbana-Vajanského vzal za manţelku Gustavu (Augustu), 

najstaršiu dcéru Ľudovítovho najmladšieho brata Janka, ktorá sa narodila právo vo Fiľakove. 

Novomanţelia sa presťahovali medzi dolnozemských Slovákov. 

Ţili v Starej Pazove v sriemskej časti Vojvodiny, kde sa im narodil 4. augusta 1884 syn 

Vladimír Konštantín, ktorý tak ako jeho otec absolvoval bratislavské lýceum a stal sa vo 

svojom rodisku (po otcovi) evanjelickým kňazom. Navyše písal – publicistiku, prózu, ale 

najmä drámu, dokonca ako jeho stará mama Anička Jurkovičová Hurbanová hrával 

v ochotníckom divadle. To všetko pod umeleckým menom Vladimír Hurban Vladimírov, 



niekedy aj pod skratkou VHV. Zomrel v Juhoslávii ako 66-ročný bez potomkov. 

 

(Pokračovanie) 

FOTOGALÉRIA: 
 

 
Socha od Fraňa Štefunka z roku 1961 na bratislavskej výstave. 



 
Zástavy slovenských dobrovoľníkov na výstave venovanej Ľ. Štúrovi 

na Bratislavskom hrade, 2015 - 2016. 

 
Novoupravený hrob Ľudovítovej matky Anny Štúrovej na evanjelickom 

cintoríne v Trenčíne. 



 
Rodinná hrobka Štúrovcov v Trenčíne, vľavo vdova po Dr. Karolovi Štúrovi Kornélia 

so synom Ľudovítom a zrejme s vnučkou Tamarou, okolo roku 1935. 

 
Rodinná hrobka Štúrovcov v Trenčíne dnes. 



 
Pamätné tabule Štúrovcov dodatočne umiestnené na stene Armádneho domu v Trenčíne. 

 
Pred rodným domom Ľudovíta Štúra v Uhrovci. 



 
Návštevníci vo vynovenej expozícii v Uhrovci, október 201 

 

 
Renesančný kaštieľ grófov Zayovcov v Uhrovci je v úbohom stave. 



 
Tejto budove na rohu Panenskej a Kozej ulice v Bratislave musel ustúpiť pôvodný dom, 

kde bola redakcia Slovenských národných novín a byt Ľ. Štúra, dolu pamätná tabuľa. 

 



 
  

 
V rodnom dome Ľudovítovho otca Samuela Štúra v Lubine je tieţ pamätná izba. 

 



 
Do Fiľakova poslali maďarské úrady Janka Štúra. Narodila sa mu tam dcéra Gustava 

a zomrela sestra Karolína.  

 

 

Symbolický náhrobný pomník Karolíny Štúrovej v Lučenci. 
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Keď Bratislava ešte Prešporkom bola 

Od januára 2015 do januára 2016 sa po celom Slovensku organizovali podujatia späté s Rokom 

Ľudovíta Štúra, ktorý pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto veľkého Slováka vyhlásila druhá 

vláda Roberta Fica. V prvej časti sme sa venovali historickým koreňom štúrovskej rodiny. Navštívili 

sme Uhrovec, Trenčín a iné slovenské mestá. Teraz sa vrátime do Beckova a Bratislavy. 

 

SÚVISIACE: Rok s Ľudovítom Štúrom a so Š/štúrovcami 1 

  

Hurbanovci a Štúrovci v Beckove 

  

Pred dvesto rokmi bralisko s impozantným Beckovským hradom ešte obmývali vody Váhu, 

ktorého koryto neskôr preloţili ďalej na západ. Začiatkom 19. storočia sa v tomto 

poddanskom mestečku narodili dve významné osobnosti, ktorým potom na rodné domy 

zavesili pamätné tabule. 

Prvú umiestnili na fare, kde sa 19. marca 1817 evanjelickému kňazovi Pavlovi Hurbanovi 

narodil syn Jozef Ľudovít, ktorý po vlasteneckej vychádzke na Devín pouţíval dvojičku mien 

Jozef Miloslav. Pavol bol prvý v tradičnej rodine mlynárov zo Sobotišťa, ktorému bolo 

umoţnené študovať. 

Druhú tabuľu nájdete v Beckove na dome v uličke za evanjelickým kostolom. Venovali ju 

slávnemu geológovi Dionýzovi Štúrovi, ktorý sa tu narodil 2. apríla 1827. Podobne aj jeho 

otec Jozef, učiteľ, dostal v rodine prvý šancu získať vyššie vzdelanie – na modranskom 

gymnáziu. Dionýz bol Ľudovítovi Štúrovi druhostupňový bratranec. Ich starí otcovia Jozef 

a Pavel boli synovia trenčianskeho súkenníckeho majstra Michala Štúra (1718 – 1776). 

 

http://www.noveslovo.sk/pouzivatel/MARTIN_KRNO
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Odhalenie pamätnej tabule na rodnom dome Dionýza Štúra v Beckove.  

Keď mal Dionýz dvanásť rokov, presťahoval sa s rodičmi i so staršou sestrou Karolínou do 

Modry (tmavosivý náhrobník na tamojšom cintoríne patrí jej, nie Ľudovítovej sestre 

Karolíne). Študoval tam na spomínanom evanjelickom gymnáziu, potom v Bratislave na lýceu 

a v roku 1844 začal navštevovať viedenskú polytechniku. 

Napokon to dotiahol aţ na riaditeľa Ríšskeho geologického ústavu, no celý čas podporoval 

národno-emancipačné hnutie Slovákov. Po smrti v roku 1893 zanechal pre chudobných 

slovenských študentov študijnú základinu 15-tisíc zlatých a svoju písomnú pozostalosť 

poručil Národnému múzeu v Martine. 

Podľa Dionýza pomenovali banské múzeum v Banskej Štiavnici a štátny geologický ústav 

v Bratislave. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne vo viedenskej štvrti Matzleinsdorf. V 

roku 2013 tam slovenskí geológovia so svojimi rakúskymi kolegami nechali postaviť nový 

náhrobný kameň s bustou. 

Lýcejná štvrť na Panenskej 

  

A uţ sme sa oslím mostíkom premiestnili do hlavného mesta Slovenska, kde sa Ľudovít Štúr 

ocitol v roku 1829 po dvoch rokoch štúdií v Rábe, kde predtým chodil do školy najmä kvôli 

dokonalému zvládnutiu maďarčiny aj jeho starší brat Karol. 

Čitateľom je iste známa úspešná Ľudovítova anabáza do bratislavského lýcea, kde pred ním 

študoval Karol a po ňom mladší brat Samko (na jar 1844 na protest proti odvolaniu brata 

z miesta zástupcu profesora odišiel so skupinou študentov do Levoče) a uţ spomínaný 

najmladší brat Janko. Čo nám pôsobenie Štúrovcov a štúrovcov v dnešnej Bratislave okrem 

názvom niekoľkých námestí a ulíc pripomína? 



Ide najmä o budovu Starého evanjelického lýcea na Konventnej ulici, či presnejšie na zvyšku 

tejto ulice, ktorý zostal po „veľkorysej“ výstavbe prístupovej cesty na Most SNP začiatkom 

70. rokov minulého storočia. Na nej som sa ako stredoškolský brigádnik počas maturitného 

týţdňa podieľal. Demontovali sme domy na súčasnom Hodţovom námestí pred 

Grassalkovičovým (dnes Prezidentským) palácom, ktorého interiér som poznal z práce 

pionierskeho literárno-dramatického krúţku i z románu Jar Adely Ostrolúckej. Podľa jeho 

autora Ľuda Zúbka sa tam na plese hlavná hrdinka zamilovala do Štúra. 

 

 
Nedôstojné priečelie Starého evanjelického lýcea v Bratislave. 

Podľa pôvodných plánov mali asanovať aj lýceum. Takţe vlastne môţeme byť radi, ţe sa 

vďaka protestom verejnosti zachovala dvojpodlaţná budova v klasicistickom štýle so 

zalomeným pôdorysom. Postavili ju v roku 1783 na návrh Mateja Walcha. Keď tu v roku 

1991 nakrúcali televízny seriál Štúrovci, museli oproti nej vztýčiť rozmernú kulisu priečelia 

starého domu, aby sa vytvorila aká-taká predstava uzavretej ulice. 

Stavebník Walch v rokoch 1774 aţ 1776 vybudoval na susednej Panenskej ulici (pôvodný 

názov Nunnenpeunt, potom sa volala podľa profesora Mateja Bela, „ozdoby Uhorska“, ktorý 

na lýceu učil v 18. storočí) v strohom slohu barokového klasicizmu aj Veľký evanjelický 

kostol, ktorý za čias štúrovcov slúţil nemeckým luteránom, ako i neďaleký Malý evanjelický 

kostol z roku 1777, kde sa odbavovali sluţby boţie v slovenčine a maďarčine. Samozrejme, 

na základe cisárskeho nariadenia oba chrámy stáli mimo mestského centra, vchod nemali 

z hlavnej ulice a museli sa zaobísť bez veţe. 

Dnes v Starom lýceu sídli Lyceálna kniţnica s cennými literárnymi artefaktmi, ktoré sú 

v správe Ústrednej kniţnice SAV. Exteriér je však ošarpaný, nedôstojne počarbaný grafitmi. 

Hádam pri 250. výročí narodenia Ľudovíta Štúra ju dajú do poriadku. 

 

Do dvojposchodovej klasicistickej budovy Nového evanjelického lýcea na rohu Konventnej 

a Lýcejnej ulice uţ štúrovci nechodili, bola vybudovaná aţ v rokoch 1854 a 1855. 

V súčasnosti sa v nej nachádza Literárnovedný ústav SAV. V roku 1932 tu osadili 



travertínovú tabuľu s vytesanými menami 67 významných absolventov tejto školy. Tabuľu 

navrhol architekt Milan Michal Harminc, ktorý mimochodom projektoval i Nový evanjelický 

kostol na Legionárskej ulici, vysvätený v roku 1933. 

 

 
Budova Nového evanjelického lýcea s Harmincovou travertínovou nároţnou 

tabuľou s menami najznámejších absolventov školy. 

V rámci staršej generácie sú uvedení Ján Kollár, František Palacký, Juraj Palkovič a Karol 

Kuzmány, v strednej okrem troch bratov Štúrovcov napríklad Samo Chalupka, Jozef Miloslav 

Hurban, Michal Miloslav Hodţa, Dionýz Štúr, štyria Jankovia: Francisci, Kalinčiak, Matúška 

a Kráľ, ďalej Andrej Braxatoris (Sládkovič), Štefan Marko Daxner, či Viliam Pauliny-Tóth, 

z tých mladších Ján Kmeť a Milan Rastislav Štefánik. 

Ešte pred rokom 1805 na starom lýceu študoval zakladateľ hontianskej vetvy Štúrovcov Juraj, 

bratranec Ľudovítovho otca Samuela vo štvrtom kolene, a jeho dvaja synovia Daniel a Karol, 

narodení v Devičom pri Krupine, a v novej budove lýcea synovia Ľudovítových bratov Karola 

a Samka. 

Inak, škoda, ţe Panenská ulica, ktorá bola hlavnou tepnou pôvodnej evanjelickej štvrte, je 

v takom smutnom stave. Niekoľko domov solitérne zreštaurovali, iné zostali ošarpané, 

v niektorých dokonca straší. Pritom by to mohla byť veľmi milá ulička s kaviarničkami, 

obchodíkmi a malými galériami. Ţivo tu bolo iba zopárkrát, keď tu zorganizovali susedský 

trh. 

Sochy, busty a tabule 

 

Pamätnú tabuľu s bronzovým reliéfom Ľudovíta od bratislavského sochára Jozefa Pospíšila 

nájdeme na opačnom konci Starého Mesta – na začiatku Štúrovej ulice. Netušíme, kedy tú, po 

niekoľkoročnej rekonštrukcii súčasný primátor Ivo Nesrovnal slávnostne otvorí, ale tabuľu 



odhalili v roku 1943 pri príleţitosti stého výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny. Na tejto 

ulici, ako i na ďalších troch miestach hlavného mesta nedávno zriadili v štýle retro Štúr Cafe, 

kde okrem kávy na rozličné spôsoby ponúkajú aj akoby domácky upečené torty a zákusky. 

Nie na Panenskej, ale na Panskej (kedysi Nálepkovej) ulici sídli Jazykovedný ústav SAV 

Ľudovíta Štúra. V roku 2006 na priečelí historickej budovy inštalovali Štúrovu bustu od 

sochára Alexandra Ilečka. Hneď za rohom na Rudnayovom námestí stojí od roku 1937 

Pospíšilov pomník venovaný tvorcovi predštúrovskej slovenčiny Antonovi Bernolákovi 

a kúsok ďalej pri Katedrále sv. Martina sediaca socha umelecky najväčšieho propagátora 

bernolákovčiny Jána Hollého od akademického sochára Ervína Staníka a architekta Jozefa 

Huntiera z roku 1981. 

Hneď dve pamätné tabule z rokov 1929 a 2006 ako pripomienky na zasadania dolnej komory 

uhorských snemov v Bratislave, na ktorých sa zúčastňoval v rokoch 1847 a 1848 poslanec za 

slobodné kráľovské mesto Zvolen Ľudovít Štúr, zdobia priečelie súčasnej Univerzitnej 

kniţnice na Michalskej ulici. Prvýkrát verejne vystúpil na sneme 17. novembra 1847. Horná 

komora pre prelátov a svetských veľmoţov rokovala obyčajne v Primaciálnom paláci alebo 

v Zelenom dome na Hlavnom námestí. 

Na dnešnom Námestí Ľudovíta Štúra pri dunajskom nábreţí, kde kedysi stál korunovačný 

pahorok, bolo monumentálne jazdecké súsošie uhorskej kráľovnej Márie Terézie od 

významného prešporského sochára Jána Fadrusza z roku 1897. To zbúrali českí legionári 

a slovenskí študenti koncom októbra 1921. O 27 rokov toto dielo vystriedal na 16 rokov 

pamätník venovaný M. R. Štefánikovi od českého umelca Bohumila Kafku. Tieţ sa dočkal 

skazy. Vernú repliku, no s originálnym levom na pilóne, odhalili 4. mája 2009 na 

priestranstve pred novou budovou Slovenského národného divadla. 

 

 
Bartfayovo dielo na Námestí Ľudovíta Štúra pred Redutou. 

Moderné bronzové súsošie Ľudovíta Štúra akoby visiaceho vo vzduchu na troch kamenných 

pylónoch od sochára Tibora Bartfaya a architekta Ivana Salaia vztýčili na bývalom 



Korunovačnom námestí v roku 1972. Pred piatimi rokmi sme boli svedkami agresívne 

presadzovaných, no našťastie neúspešných pokusov „ugrofilov“ z Bratislavského 

okrášľovacieho spolku toto dielo niekam presťahovať a vrátiť sem Máriu Teréziu vytesanú 

z carrarského mramoru. 

Devín, milý Devín... 

  

Ešte pred prijatím novej spisovnej slovenčiny píše Štúr elegickú báseň: 

Děvín, milý Děvín, hrade osiralý, 

povězţe nám, kedy tvoje hradby stály? 

Moje hradby stály v časech Rastislava, 

on byl mojím pánem, on Slovanstvu hlava... 

Dnes je Devín súčasťou Bratislavy. Ale 24. apríla 1836 sa na hrad, relatívne čerstvo zbúraný 

napoleonskými vojskami, vybral z mesta Štúr so svojimi študentmi po skupinkách, aby neboli 

nápadní. Po prednáškach o slovanských dejinách a oslavných básňach prijali slovanské krstné 

mená. Napríklad Štúr –Velislav, Hurban –Miloslav, Jonáš Záborský – Bojislav, Augustín 

Škultéty –Horislav, Timotej Cochius si celkom zmenil meno na Ctibor Zoch. 

Potom mládeţ zabočila do miestnej krčmy, kde hrozilo, ţe nebudú mať peniaze na zaplatenie 

konzumácie a tak Štúr dvoch mládencov poslal do Bratislavy. Podľa inej verzie asistent 

profesora Palkoviča iba ţartoval a dotyčnú sumu sám vyrovnal. 

 

Túto historku pripomína Pospíšilov reliéf, ktorý na zvyškoch paláca Báthoryovcov na 

strednom hrade slávnostne odhalili 24. apríla 1936. Krátko predtým ako Devín spolu 

s Devínskou Novou Vsou a Petrţalkou na základe mníchovského diktátu v novembri 1938 

okupovalo nacistické Nemecko, tabuľu sňali a uschovali u autora diela v Bratislave. Po vojne 

ju vrátili na pôvodné miesto. 

 



 
Pospíšilova tabuľa venovaná výletu štúrovcov na Devín v roku 1836. 

V auguste 1945 sa na základe iniciatívy povereníka SNR pre školstvo a osvetu Laca 

Novomeského a jeho priateľa, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí ČSR 

Vladimíra Clementisa uskutočnili na hradnom kopci Všeslovanské dni, z ktorých sa stala 

niekoľkoročná tradícia, aţ kým slovanskú vzájomnosť nenahradil proletársky 

internacionalizmus – bez národov Juhoslávie. 

Zo štúrovcov má v Bratislave vlastnú sochu Janko Kráľ v najstaršom verejnom parku 

v strednej Európe v Petrţalke nesúcom meno tohto revolučného básnika. Busta J. M. Hurbana 

ako prvého predsedu SNR od Jána Kulicha víta poslancov a návštevníkov vo vestibule novej 

budovy parlamentu. Kamenného Sama Chalupu od Pavla Chrťana z roku 1974 moţno vidieť 

z električky v parčíku pri Novom evanjelickom kostole a vysokoškolskom internáte na 

Bernolákovej ulici. 

Pred Slovenskou národnou galériou na Rázusovom námestí stojí pomník štúrovského maliara 

Petra Michala Bohúňa od sochára Fraňa Štefunka z roku 1952. Na Daxnerovom námestí zase 

na oválnom stĺpe nájdete bustu Štefana Marka-Daxnera od Karola Lacka z roku 1973. A to je 

asi tak všetko. Bez Hodţu, Sládkoviča, Bottu... 

V centrálnej časti slovenskej metropoly sú síce námestia pomenované po Hodţovi 

a Hurbanovi, ale bez pomníkov. Na Hurbanovom námestí sa chystalo osadenie súsošia Cyrila, 

Metoda a Gorazda, ktorí však na modeli pripomínali skôr filmové vesmírne postavičky IT. 

Preto je zrejme lepšie, ţe tam zatiaľ nič nestojí. 

 

(Pokračovanie) 

 

FOTOGALÉRIA: 



 
Beckovský hrad a pod ním mestečko, pohľad od východu. V pozadí Biele Karpaty. 

 
Náhrobok Dionýza Štúra na viedenskom cintoríne 

v Matzleinsdorfe obnovili v roku 2013. 



 
Eduard Gurk: Príchod korunovačného sprievodu Karolíny Augusty do Dómu sv. Martina 

25. septembra 1825. Budova vpravo je dnes sídlom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. 

 
Hurbanovo námestie na dobovom obraze z prvej polovice 19. storočia. 

 



 
Ľudovít Štúr na uhorskom sneme, Gejza Salay, 1947. 

 
Dnešná Univerzitná kniţnica, v prvej polovici 19. storočia zasadala dolnej komory 

uhorského snemu na Michalskej ulici. 

 



 
Grassalkovičov, teraz Prezidentský palác, do ktorého Ľudo Zúbek situoval preskočenie 

iskry medzi Adelou Ostrolúckou a Ľudovítom Štúrom. 

 
Pamätná tabuľa s reliéfom od Jozefa Pospíšila na Štúrovej ulici z roku 1936. 



 
Café Štúr na Panskej ulici. 

 
Interiér Café Štúr na Štúrovej ulici v Bratislave. 

 



 
Chrťanova busta Sama Chalupku na Radlinského ulici v Bratislave. 

 



 
Zreštaurovaný trojmetrový pomník Janka Kráľa v petrţalskom parku 

pomenovanom po ňom je z bieleho mramoru, autori: sochár Fraňo Gibala 

a architekt Štefan Imrich, rok 1964. 

 
Devín, hradné ruiny na olejomaľbe Josefa Holzera z roku 1864. 



 
Zvyšky paláca Báthoryovcov na Devíne aj s pamätnou tabuľou. 

 
Devínsky hrad nad sútokom Dunaja a Moravy. 



 
Korytnica, známe kúpele v dolnom Liptove, ako vyzerali na jeseň 2014. 
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Z Podhradia pochádzajú aj bratia, spisovatelia Machalovci: Ivan (5. 1. 1940) a Drahoslav (16. 

11. 1947 – 1. 1. 2015), ktorý sa začiatkom 90. rokov bil za to, aby po postavení novej 

evanjelickej fary tú starú barbarsky nezbúrali. Niekdajší zúrivý reportér Drahoš by si zaslúţil 

pamätnú tabuľu uţ len preto, koľko pamätných tabúľ sa mu podarilo iniciovať a potom 

zrealizovať! A niekoľko ich je aj v Zemianskom Podhradí. 

Fara v Zemianskom Podhradí zostala 

  

Jednopodlaţnú faru i vďaka Drahošovi Machalovi zrekonštruovali a v októbri 1994 v nej 

otvorili Pamätný dom Jozefa Ľudovíta Holubyho, prírodovedca, historika, archeológa, 

národopisca a evanjelického kňaza, a Ľudovíta Vladimíra Riznera, absolventa bratislavského 

lýcea, ktorý síce preţil väčšinu svojho ţivota v rodnej obci ako dedinský učiteľ, no súčasne 

bol prvým slovenským bibliografom, spisovateľom, redaktorom, etnografom, jazykovedcom 

a regionálnym historikom. 

 

V dome vystavujú materiály aj o iných dejateľoch osudovo spätých s obcou. Bol to napríklad 

jazykovedec Pavel Doleţal, historik, publicista a blízky Štúrov spolupracovník Ladislav 

Pauliny, básnik a ďalší farár Ţigmund Pauliny, ktorý tu vychovával polosirotu, budúceho 

podpredsedu Matice slovenskej Viliama Pauliniho-Tótha, evanjelický kňaz Ondrej Hlaváč 

prispievajúci článkami do Slovenských národných novín, rodina Ostrolúckych, ako aj Samko 

Štúr. 

 

 
Budovu bývalej evanjelickej fary sa pred zbúraním podarilo zachrániť aj vďaka 

Drahoslavovi Machalovi. 

Jeho najstaršia dcéra Ľudmila sa vydala za biológovho brata Gustáva Holubyho, 

evanjelického farára v Lubine. Inak druhú dcéru, ktorá sa narodila necelý rok po smrti Adely 

Ostrolúckej, Samko pokrstil za Adelu. Jeho syn Anton začal svoju dráhu kňaza ako kaplán 



práve u Gustáva Holubyho. Jeho vnuk, detský psychológ a publicista, profesor Ivan Štúr 

zomrel 4. decembra 2015 ako 82-ročný, v Slove sme nedávno priniesli jeho zamyslenia. 

Bývalá fara s pamätnými tabuľami dotvára námestíčko okolo krásneho oválneho empírového 

kostola, jedného z dvoch svojho druhu v strednej Európe (druhý je v Nemecku). O náročnú 

stavbu na bývalom močiari sa zaslúţila na prelome 18. a 19. storočia rodina barónov 

Príleských. Neveľký, no v exteriéri i interiéri vkusne klasicisticky vyzdobený chrám má štyri 

brány, jednu z kaţdej svetovej strany. 

Miestni vám ochotne ukáţu, kde v lóţi pri hlavnom oltári sedávala na sluţbách boţích 

Adelka, kde zase Ľudko a ako na seba zamilovane hľadeli. Nezabudnú tieţ pripomenúť, ako 

sa Štúr po rebríku vyškrabal koncom mája 1848 na pôjd pod strechou kostola, kde sa mal zo 

dva-tri dni schovávať. Jednu noc ho vraj ukrývali aj Ostrolúcki v kaštieli. 

Ten bol tieţ ako ten na Ostrej Lúke pôvodne renesančný a má dve bašty. Neskôr ho prestavali 

v empírovom slohu a potom v akomsi socialistickom, aby bol vhodný pre sociálno-zdravotné 

zariadenie pre postihnuté ţeny. Ale sa aspoň zachoval i s priľahlým parčíkom. 

Aj národní hrdinovia utekali 

  

Ľudovít pod rúškom tmy ušiel k staršiemu bratovi Karolovi, evanjelickému farárovi v Modre. 

Ten bratovi na krátky čas poskytol útočište, ako by sme dnes povedali, pred maďarskými 

bezpečnostnými orgánmi. Svedčí o tom pamätná tabuľa z čierneho mramoru odhalená pri 

storočnici Ľudovítovej smrti. 

V tom istom roku osadili tabuľu aj na horárni v Modre-Harmónii, z ktorej sa dozvedáme, ţe 

z nej v noci z 28. na 29. mája 1848 previedol Ľudovíta Štúra mestský horár Ján Veštík na 

Záhorie „a tak ho zachránil národu“. Konkrétne povediac skúsený lesník so Štúrom prešiel 

cez Malé Karpaty do Jablonového, kde ho na rímskokatolíckej fare privítal jeho dávny 

priateľ, národný buditeľ Ján Galbavý. Po troch dňoch ukrývania ho dal ako svojho organistu 

previesť pri Záhorskej Vsi na rakúsku stranu, odkiaľ Štúr odcestoval do Viedne a potom 

vlakom do Prahy. Slovanský zjazd a vzápätí revolúcia sa mohli začať... 

Štúr sa aj s Hurbanom do Zemianskeho Podhradia vrátili koncom augusta 1849 v rámci tretej, 

Letnej výpravy slovenských dobrovoľníkov. Na priestranstve pri kostole 30. augusta 

zorganizovali veľké zhromaţdenie ľudu, na ktoré pozvali i richtárov zo širokého okolia. 

V susedných Bánovciach nad Bebravou sa obdobná udalosť uskutočnila 10. septembra. Štúr 

toto mestečko dôverne poznal, kaţdoročne ním prechádzal na štúdiá i do „roboty“ 

v Bratislave, v polovici päťdesiatych rokov 19. storočia tu často navštevoval sestru Karolínu 

a brata Janka, ktorý tu v období 1854 aţ 1857 pôsobil ako sudca slúţnovského úradu. 

 

http://www.noveslovo.sk/c/Vytvorit_pekny_zivot_je_umeleckym_dielom


 
Pospíšilovo súsošie z roku 1836 v Bánovciach nad Bebravou 

venované Ľudovítovi Štúrovi sa pokladá za jedno z najkrajších. 

Pri príleţitosti stého výročia začatia verejnej činnosti Ľudovíta Štúra v Bánovciach 30. 

augusta 1936 odhalili prvý pomník venovaný tomuto veľkému synovi slovenského národa od 

akademického sochára Jozefa Pospíšila. Dodnes sa povaţuje za jeden z najvydarenejších. Na 

kruhovej kamennej základni sa vypína dohora zuţujúci stĺp a na ňom je vztýčená Štúrova 

bronzová socha. Po pravej strane na nízkom podstavci autor umiestnil kamenný reliéf 

slovenských povstalcov. 

Samko bol farárom v Zemianskom Podhradí do svojej predčasnej smrti 15. februára 1861. 

Zomrel ako 42-ročný na mozgovú poráţku (aţ na najmladšieho Janka sa nik zo Štúrových 

súrodencov nedoţil päťdesiatky). Pochovali ho za kostolom na evanjelickom cintoríne, ktorý 

medzičasom zrušili, nový zriadili o čosi vyššie. Tak tu ostal uţ iba Samkov pomník a hrobka 

tunajšej vetvy Ostrolúckych. Jej viacerí potomkovia ešte ţijú v Budapešti. 

Vo víre revolúcie 

  

Vo Viedni 16. septembra 1848 vznikol prvý oficiálny politický orgán Slovákov a Sloveniek – 

Slovenská národná rada. Jej politické vedenie tvorila trojica Hurban, Štúr a Hodţa, vojenské 

českí velitelia Bernard Janeček a Bedřich Bloudek. 



Funkcia predsedu mala pripadnúť vţdy tomu, na rodnom území ktorého sa mali odohrávať 

vojenské operácie. Keďţe zbor dobrovoľníkov za zvukov bubnov prekročil 18. septembra 

moravsko-slovenské hranice na myjavských kopaniciach, lídrom sa stal Hurban. Táto funkcia 

mu prischla nadobro, lebo aj keď mal neskôr zdravotné problémy, z troch štúrovských 

náčelníkov sa ukázal pre vedenie ozbrojeného boja ako najschopnejší. 

Prvá – Septembrová výprava sa s rozličným stupňom (ne)úspešnosti odohrala 

v podjavorinskom kraji a na Záhorí, v priestore chotárov Myjavy, Brezovej pod Bradlom, 

Senice a Starej Turej. Druhá – Zimná, uţ lepšie vyzbrojená výprava sa pripravovala v 

spomínanom Tešíne. Štvrtého decembra 1848 prekročila moravsko-slovenské hranice v 

Jablunkovskom priesmyku a ešte v ten deň obsadila Čadcu. 

 

 
Autorom reliéfu na pomníku na pamäť zasadania SNR koncom roka 1848 

je sochár Vojtech Ihriský. 

Rímskokatolícka fara sa stala dočasným sídlom SNR a jej vodcov Hurbana a Štúra, ktorí tam 

6. decembra vydali Výzvu k národu slovenskému. K dobrovoľníkom sa vzápätí pridalo tridsať 

Kysučanov. Dnes by sme tú budovu darmo hľadali, musela ustúpiť i s pamätnou tabuľou 

z roku 1937 obchodnému domu Druţba. Inak, Čadca má teraz iba jednu historickú pamiatku – 

barokový kostol sv. Bartolomeja. 

Práve pred jeho vchodom na Námestí slobody umiestnili pomník, ktorý v roku 1998, pri 150. 

výročí prvého Slovenského povstania, celý zrekonštruovali. Autorom reliéfu je sochár 



Vojtech Ihriský, stavebnú podobu mu dali architekt Vladimír Macura a akademický maliar 

Pavol Muška. 

Z Budatína do Žiliny, na Turiec a Pohronie 

  

Slovenskí povstalci v decembri 1848 pokračovali smerom na Kysucké Nové Mesto, kde Štúr 

býval niekoľko dní na katolíckej fare u svojho priateľa Jána Lotnera, a Budatín, odkiaľ 

maďarskí gardisti po prvom vojenskom strete bezhlavo zutekali do Ţiliny. Napriek víťazstvu 

a protestom slovenských predstaviteľov rozhodol cisársky veliteľ o stiahnutí dobrovoľníkov 

na Moravu. 

Druhý raz prekročili hranicu na Silvestra. Po opätovnom úspešnom boji pri Budatíne sa im 

podarilo preniknúť aţ do centra Ţiliny a ešte v ten istý deň im padlo do rúk celé mesto. 

Monumentálny pamätník J. M. Hurbanovi slávnostne odhalili 12. mája 2006 za účasti 

prezidenta Ivana Gašparoviča. Je síce situovaný na miestach bojov slovenských povstalcov, 

ale bolo to ideálne rozhodnutie? V spleti kriţovatiek rýchlostných ciest, ktoré si ako obeť 

vyţiadali aj zachovaný kaštieľ? 

 

 
Pamätník s jazdeckou sochou J. M. Hurbana od Ladislava Beráka pripomína 

hneď dve víťazné bitky slovenských dobrovoľníkov v úvode tzv. zimnej výpravy 

1848 – 1949 v Budatíne. 

Jedenásť metrov vysoké trojvršie s dvojkríţom aspoň prispieva k účinku protihlukovej 

bariéry. Autorom päťmetrovej jazdeckej sochy vodcu slovenských výprav je akademický 

sochár Ladislav Berák. Hurban s čudným klobúkom a kolmo vytasenou šabľou trocha 



pripomína Cervantesovho dômyselného rytiera Dona Quijota de la Mancha vyzbrojeného 

kópiou. 

Po skončení bojov 4. januára 1849 prehovorili na verejnom zhromaţdení na Mariánskom 

námestí v Ţiline Štúr aj Hurban, no nik sa k slovenským dobrovoľníkom nepridal (podobne 

ako v Rajci a Prievidzi; naopak, v Turci a v Liptovskom sv. Mikuláši bola verbovka úspešná). 

Na pamiatku tejto udalosti tam však postavili pomník slovenských dobrovoľníkov. Na inom, 

Štúrovom námestí 13. septembra 2002 odhalili najväčšiu sochu Ľudovíta na Slovensku. Je 

vysoká 5,3 metra a váţi 3,2 tony. Autorom je tieţ Ladislav Berák. 

 

Mohutnú skulptúru však po štyroch rokoch previezli do depozitu v Dopravnom podniku 

mesta Ţilina, kde bola uloţená podobne ako viacero kovových či kamenných Leninov 

a Gottwaldov po celom Československu – vo vodorovnej polohe. Musela ustúpiť stavbe 

nového obchodného centra po tom, čo mestské zastupiteľstvo na návrh vtedajšieho primátora 

Jána Slotu námestie predalo súkromným investorom. Autor pochopiteľne nesúhlasil, aby jeho 

dielo stálo kdesi medzi obchodnými regálmi a tak nasledovalo dlhodobé dohadovanie o tom, 

kam bronzovú sochu znovu nainštalovať. Vyústilo to do rozhodnutia, ţe v mestskej časti 

Bôrik, pričom Sad mieru premenovali na Park Ľudovíta Štúra. Druhé odhalenie sa konalo aţ 

po desiatich (!) rokoch za primátora Igora Chomu 26. októbra 2012, hlavný príhovor 

predniesol premiér Robert Fico. 

Ďalší nápor dobrovoľníckeho zboru s podporou cisárskych vojsk smeroval na Turiec, 

Kremnicu, Pohronie a potom na Spiš a Šariš. Ozbrojenú zloţku výpravy sprevádzala aj 

propagandistická, presadzovaná na ľudových zhromaţdeniach, na ktorých vystupovali najmä 

Štúr a Hurban. Formulovali na nich poţiadavky slovenského národa, definovali ciele 

vojenskej výpravy a popritom verbovali nových mladých muţov do svojich radov. Osobitne 

Hurban pritom pouţíval slovné zvraty, ktoré neboli natoľko neţné, akoby sa od kňaza 

očakávalo, ale o to väčší úspech zaznamenal. 

Takýto tábor ľudu sa napríklad konal 10. januára 1849 v Prievidzi, 13. januára v Turčianskom 

sv. Martine, o deň na to v Mošovciach, 5. februára v Banskej Bystrici, 6. februára v Brezne 

nad Hronom, v polovici februára v Spišskom Podhradí a Levoči, potom v Košiciach, či 3. 

marca v prešovskej reštaurácii Čierny orol. 

Za živa v Bystrici, po smrti v nebi 

  

Ľudovít Štúr ako jeden z politických vodcov slovenských dobrovoľníkov do Banskej Bystrice 

zavítal po boku cisárskeho vojska 2. februára a ubytoval sa v hostinci U raka, v dome, ktorý 

dodnes stojí na Námestí SNP. O tri dni na to rečnil v stoličnej sieni ţupného dumu. Teraz tam 

sídli Štátna vedecká kniţnica. 

Vlani tam 28. septembra pri príleţitosti 200. výročia narodenia tohto veľkého syna nášho 

národa v autentickom prostredí na prvom poschodí, pred vstupom do pamätnej sály 

slávnostne odhalili tabuľu s text: „Ľudovít Štúr vystúpil na zhromaţdení v ţupnom dome 5. 2. 

1849 s prejavom za slobodu a práva slovenského národa.“ Z prítomných zverboval ôsmich 

mladíkov, na druhý deň v Brezne ani jedného, zato v Tisovci ho prijali veľmi srdečne. 



Spisovateľka, literárna historička a múzejníčka Jana Borguľová sa zaslúţila o to, ţe vieme, ţe 

okrem tejto návštevy Štúr strávil niekoľko dní v mesta pod Urpínom uţ v roku 1835. 

V praţských Národných novinách z roku 1911 objavila článok so spomienkou, ţe sem počas 

letných prázdnin Štúr ako poslucháč teológie na bratislavskom lýceu a ako podpredseda 

Spoločnosti česko-slovanskej prišiel na pozvanie spoluţiaka Samuela Vanku a býval u jeho 

rodičov na Dolnej Striebornej ulici. Pritom sa tradovalo, ţe mu u nich veľmi chutili 

bryndzové halušky a haruľa. 

Podarilo sa mu nie raz stretnúť aj s Karolom Kuzmánym, budúcim prvým podpredsedom 

Matice slovenskej, ktorý mal vtedy síce iba 29 rokov, ale ako evanjelický kňaz bol uţ 

uznávanou osobnosťou. Ktovie, moţno sa tak nájdu dôkazy o pobyte Štúra aj v iných mestách 

a obciach Slovenska, čo sa teraz spochybňuje, hoci tradície preţívajú. 

V Banskej Bystrici v meruôsmych rokoch ţilo veľa národne orientovaných učiteľov, 

študentov, advokátov i prostých ľudí, ktorí sa neskôr zapojili do matičného hnutia. V hostinci 

U raka vtedy Štúra navštívil jeho priateľ, lekár a nastávajúci spisovateľ Gustáv Kazimír 

Zechenter-Laskomerský. V neďalekej Hrochoti od roku 1847 pôsobil ako evanjelický farár 

„pohronský slávik“ Andrej Braxatoris Sládkovič, ktorý s nadšením privítal revolúciu, za čo 

bol v roku 1849 zaistený a vyšetrovaný. Od roku 1856 aţ do svojej smrti ţil v Radvani nad 

Hronom, kde je aj pochovaný. Posledných desať rokov svojho ţivota preţil v Banskej Bystrici 

inţinier-zememerač, inak romantický básnik Ján Botto. 

 

 
Na breznianskej evanjelickej fare sa vystriedalo viacero významných kňazov spisovateľov. 

V Brezne sa Ľudovít Štúr na krátky čas ubytoval na evanjelickej fare u Jána Chalupku, o 21 

rokov staršieho brata Sama Chalupku. Ján bol prvým slovenským dramatikom, ktorého frašky 

zľudoveli a doteraz sa uvádzajú v divadlách. Tieţ sa zasadzoval o národné práva Slovákov 

a Sloveniek. 

Samo, bard pravdy, ako tohto revolučného básnika označovali, sa na bratislavskom lýceu 

najprv spoznal s Ľudovítovým starším bratom Karolom. Zdedil evanjelickú faru v Hornej 

http://www.noveslovo.sk/c/Banska_Bystrica_v_zivote_Ludovita_Stura


Lehote pri Brezne na 43 rokov (!) po svojom otcovi Adamovi, ktorý bol tak isto literárne 

činný. 

Bojovým krstom prešiel Samo uţ v roku 1831 v poľskom povstaní proti ruskému 

samoderţaviu, kde ho váţne zranili na krku, preto nosieval šál. V meruôsmych rokoch sa 

priamo na bojoch uţ nezúčastnil, ale pomáhal Hurbanovi verbovať dobrovoľníkov v Liptove 

a na Orave. V marci 1849 bol členom deputácie na cisárskom dvore vo Viedni a v roku 1861 

spoluautorom Memoranda slovenského národa, ktorým sa okrem iného poloţili základy 

Matice slovenskej. 

Pravdepodobne sa Štúr do Levoče zatúlal uţ pred revolúciou, keď absolvoval výlety do 

Tatier. Napokon v roku 1844 sem dorazila skupina študentov, ktorí prešli na tamojšie lýceum 

na protest proti tomu, ţe Ľudovíta pozbavili v Bratislave profesúry. Bol medzi nimi aj jeho 

brat Samko. V polovici februára 1849 sem prišiel so zimnou výpravou slovenských 

dobrovoľníkov. Pri príleţitosti stého výročia zrušenia poddanstva mu 30. októbra 1949 na 

Námestí majstra Pavla oproti ţupnému domu odhalili socha v nadţivotnej veľkosti od 

akademického sochára Františka Gibalu. Pouţil na ňu spišský mramor, teda travertín. 

 

 
Dvojportrét Ľudovíta Štúra a Jonáša Záborského na pamätnej tabuli od Juraja Bartusza 

v roku 1972 inštalovali na starej katolíckej fare v Košiciach. 

Ešte jedno výtvarné dielo sa spája so zimnou výpravou. Ide o bronzovú tabuľu od 

akademického sochára Juraja Bartusza z roku 1972 s portrétmi dvoch muţov Ľudovíta Štúra 

a Jonáša Záborského. A to na starej katolíckej fare na Hlavnej ulici č. 28 v Košiciach. 

Spoznali sa v roku 1840 na univerzitných štúdiách v nemeckom Halle. Budúci básnik, 

prozaik, dramatik, historik, novinár a teológ bol niekoľko mesiacov kaplánom u M. M. Hodţu 

v Liptovskom sv. Mikuláši, no ešte koncom roka 1840 prijal miesto farára v Rankovciach. 

Po poţiari jeho fary a kostola Záborského dajako čudne osvetlilo, konvertoval 

z protestantizmu na katolícku vieru a v roku 1843 ho znovu vysvätili na katolíckeho kňaza. 



V tom istom roku sa dostal do sporov so Štúrom, lebo nesúhlasil s jeho kodifikáciou spisovnej 

slovenčiny (boj o Ţehry) a odmietol i jeho národný program ako nerealistický. 

Pôsobil ako nemecký kaplán v zhungarizovaných Košiciach, kde mu strpčovala ţivot povesť 

pansláva. V revolučnom roku 1848 ho väznili a vyšetrovali pre prechovávanie Ţiadostí 

slovenského národa. Od štatariálneho súdu ho zachránil len príchod cisárskeho vojska 

koncom februára 1849 spolu so slovenskými dobrovoľníkmi. 

Stretnutie so Štúrom sa uskutočnilo na fare v utajení v noci 24. februára. Na pamätnej tabuli 

sa diplomaticky uvádza, ţe vedúci predstavitelia slovenského národa „rokovali o národnom 

programe Slovákov“, ale k zblíţeniu stanovísk nedošlo. Záborský totiţ neschvaľoval ani 

štúrovsko-hurbanovské povstanie. Napokon po rokoch predsa len prijal novú podobu 

slovenčiny, venoval sa literárnej činnosti, najmä rukopisu Dejín kráľovstva uhorského od 

počiatku do časov Ţigmundových. 

FOTOGALÉRIA: 
 

 
Peter Michal Bohúň: Slovenské ľudové zhromaţdenie z jari 1848, nedokončený 

olej z rokov 1848 aţ 1849, SNG. 



 
Zborová dozorkyňa Anna Rýdza, učiteľka na dôchodku, nadšene sprevádza 

návštevníkov Pamätnej izby v Zemianskom Podhradí. 

 
Originálny empírový kostol v Zemianskom Podhradí dala na konci 18. storočia 

postaviť Ester Príleská. Dolu: Interiér kostola. 



 
 

 
Priečelie pôvodne renesančného kaštieľa v Zemianskom Podhradí, kde sa 

Ľudovít Štúr v roku 1846 spoznal s rodinou Ostrolúckych. 

 



 
Hrob Samuela Štúra, mladšieho Ľudovítovho brata, pri kostole v Zemianskom Podhradí. 

 
Pamätná tabuľa na bývalej evanjelickej fare na Dolnom námestí v Modre, 

kde Karol Štúr v máji 1848 niekoľko dní schovával mladšieho brata Ľudovíta. 



 
Najväčší poľský evanjelický Kostol Jeţiša Krista v Tešíne, kde sa 

zmestí 7 000 ľudí, pochádza z konca 18. storočia. 



 
Najväčšia socha Ľudovíta Štúra od Ladislava Beráka po jej prenesení 

do mestskej časti Ţiliny Bôrik v roku 2012. 



 
Náhrobok štúrovského básnika Jána Bottu na cintoríne 

v Banskej Bystrici. 



 
Náhrobný kameň ďalšieho absolventa bratislavského lýcea, básnika 

Andreja Sládkoviča v Radvani nad Hronom, kde pôsobil ako evanjelický farár 

od roku 1856 aţ do svojej smrti v roku 1872. 



 
Hrob staršieho druha štúrovcov, dramatika a evanjelického kňaza Jána Chalupku 

v Brezne.  



 
Mladší brat Jána Chalupku, básnik Samo Chalupka pôsobil 43 rokov 

na evanjelickej fare v Hornej Lehote, kde je aj pochovaný. 

 
Pomník Sama Chalupku pri evanjelickej fare a kostole v Hornej Lehote 

od akademického sochára Stanislava Biroša. 



 
Janko Matuška, autor textu hymny Nad Tatrou sa blýska, ktorú napísal, keď 

študenti odišli do Levoče na protest proti odobratiu profesúry Štúrovi, našiel 

miesto posledného odpočinku na historickom cintoríne v rodnom Dolnom Kubíne. 

 
Socha Ľudovíta Štúra v centre Levoče od sochára Františka Gibalu 

je z travertínu. 

Naozaj celonárodné oslavy? 



Podujatia v rámci Štúrovho roku vyvrcholili, ale neskončili sa, na dvojdňových celonárodných 

spomienkových oslavách 24. a 25. októbra 2015 v Uhrovci. Pricestovalo síce niekoľko tisíc ľudí, 

najmä zo západného Slovenska a Považia, ale akoby sa kdesi v Žiline či Martine končilo uvedomelé 

Slovensko. Na sobotňajšom hlavnom zhromaždení rečnili traja najvyšší štátni činitelia. 

 

SÚVISIACE: 

Rok s Ľudovítom Štúrom a so Š/štúrovcami 1 

Rok s Ľudovítom Štúrom a so Š/štúrovcami 2 

Rok s Ľudovítom Štúrom a so Š/štúrovcami 3 

Rok s Ľudovítom Štúrom a so Š/štúrovcami 4 

 

 

Najţivší aplauz zoţal premiér Robert Fico, ktorý hovoril spontánne, bez papiera a nie tak 

zbytočne dlho ako prezident Andrej Kiska. Zabil to ale vtedajší šéf Národnej rady SR Peter 

Pellegrini, ktorý za prvého predchodcu na svojom poste označil Štúra, pričom sa uţ deti na 

základnej škole učia, ţe predsedom SNR v meruôsmych rokoch bol Jozef Miloslav Hurban. 

Ktovie, kto Pellegrinimu písal prejavy na historické témy. Ak si ho so sebou zobral aj na úrad 

vlády, mal by sa mať pred ním na pozore. 

 
Úvod historického sprievodu v Uhrovci 24. októbra 2015. 

Celonárodné oslavy. Naozaj? 

  

V Uhrovci sme videli iba dvoch ministrov a sotva tucet poslancov. Tých vraj nebolo 

podstatne viac ani na „slávnostnom zasadaní“ slovenského parlamentu, ktoré sa konalo 20. 

októbra 2015 v Kultúrnom dome Samka Dudíka na Myjave. Určite neboli uznášaniaschopní. 
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To iba tak na margo vzťahu politikov k našim dejinám. S námietkou, ţe veď sa všetko 

organizovalo podľa scenára Smeru, sa v tomto prípade nedá súhlasiť. 

Na Myjave boli aj bývalí prezidenti Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič a ďalšie osobnosti, 

ktoré si potom prezreli expozíciu v Múzeu Slovenských národných rád v dostavanom 

pavilóne pri dome Anny Koléniovej, kde 19. septembra 1848 po prvý raz zasadala SNR. 

Poloţili tieţ vence k pamätníku prvej Slovenskej národnej rady. 

Pokiaľ ide o účasť organizovanej mládeţe v Uhrovci, podľa zástav a transparentov sa tu dali 

identifikovať dve pribliţne 15-členné skupiny mladých matičiarov a mládeţe SNS. Mladých 

sociálnych demokratov zo Smeru zrejme čosi také, ako Štúr vôbec nezaujíma. Inak, Matica 

slovenská mala pred hlavným zhromaţdením vlastný kultúrny program. 

 

 
Po akte kladenia vencov k pomníku Ľ. Štúra v Uhrovci. 

V pestrej ponuke kultúrnych i športových podujatí v Uhrovci si iste najväčšiu pozornosť 

zaslúţil historický sprievod v tradičnej réţii Eleny Beštovej, miestnej ministerky kultúry. 

Uhrovčania tak úchvatne priblíţili dejiny svojho mestečka od Matúša Čáka Trenčianskeho, 

majiteľa Uhrovského hradu, cez pôvodne zemiansky, neskôr grófsky rod Zayovcov aţ po 

Štúrovcov. Najviac interview novinárom určite rozdal lesnícky podnikateľ Pavol Rusnák, 

ktorý uţ po druhýkrát predstavoval Ľudovíta Štúra i s pravou bradou. Tú si nechal zapustiť 

pred dobrými troma mesiacmi. 

http://www.noveslovo.sk/c/Uhrovec_v_znameni_celonarodnych_oslav_L_Stura


Tretia, letná výprava 

  

Ešte sme dlţní pripomenúť poslednú, tretiu výpravu slovenských dobrovoľníkov z roku 1849, 

ktorá sa označuje ako letná, hoci sa skončila aţ koncom novembra. Jej príprava sa sústredila, 

podobne ako pri prvej, na Záhorí. Velením jednotky v Skalici poverili Slovákom nakloneného 

poľského dôstojníka v rakúskych sluţbách majora Henrika Lewartowského. Dobrovoľníci 

mali vlastnú zástavu s rakúskym štátnym znakom a stuţkami slovenských farieb. Boli 

vybavení jednotnou rovnošatou so slovenskou kokardou. Z Viedne dostávali výstroj aj ţold. 

Koncom júna sa presunuli do Zadunajska na pomoc rakúskym jednotkám. Za prítomnosti 

Štúra, Hurbana a Hodţu 29. júna v Račišdorfe (dnešná Rača) zloţila slávnostnú vojenskú 

prísahu asi stovka mladých Račanov. Na terajšom Hlinkovom námestí, na mieste, kde na stál 

dom, v ktorom sídlil štáb hurbanovských dobrovoľníkov, v roku 1998 odhalili tabuľu z 

čierneho mramoru. 

Zbor plnil len zaisťovacie úlohy pri Topoľčanoch, Prievidzi, v Turci a Honte, do bojov 

priamo nezasiahol. Začiatkom augusta jednotky mali pacifikovať územie stredného Slovenska 

pred maďarskými gerilami. Pri postupe sa k nej pridalo asi 300 chlapov z Liptova, s ktorými 

sa 24. augusta podarilo obsadiť strategickú Kremnicu a do konca mesiaca aj ostatné banské 

mestá. V prvej polovici septembra zbor v sile 1 200 muţov vytlačil maďarské gardy z 

Gemerskej stolice, kde sa k hurbanovským vojakom pridalo okolo 2 500 ďalších Slovákov. 

Medzitým 13. augusta dostala maďarská revolučná armáda na frak v bitke pri Világoši, kde sa 

Rusom, ktorí prišli cisárskej Viedni na pomoc, vzdal najvyšší maďarský generál Artúr Görgey 

(rodák z Toporca pri Keţmarku) s poslednými 23-tisícmi gardistami. 

 

 
Rozpustenie slovenských dobrovoľníkov 21. novembra 1849 pred Letným 

arcibiskupským palácom v Bratislave, obrázok nakreslil Viliam Paulini-Tóth. 

František Jozef I. na návrh ministerskej rady podpísal 20. októbra príkaz na rozpustenie 

slovenského zboru, ktorý sa postupne presúval do Prešporka. Tam 21. novembra na 

Fürstenallee (Knieţacia alej, dnes Námestie Slobody, ľudovo nazývané Gottwalďák) pred 



Letným arcibiskupským palácom (teraz sídlo Úradu vlády SR) dobrovoľnícke vojsko 

oficiálne demobilizovali. Na ľavej strane priečelia budovy v roku 2009 „vďační Slováci“, 

zrejme Drahoslav Machala, nechali inštalovať pamätnú tabuľu so Štúrovým výrokom Najskôr 

musíme slúţiť sebe, potom iným! 

Zbor potom na Bratislavskom hrade, v roku 1811 zničenom veľkým poţiarom, za prítomnosti 

viacerých vysokých dôstojníkov slávnostne zloţil zbrane. Lewartowski navrhol Jána 

Francisciho a Štefana Marka Daxnera na udelenie Leopoldovského rádu, pre zákulisné intrigy 

však k tomu nedošlo. 

Členom štúrovského politického triumvirátu sa „neodporúčalo“ zúčastniť sa na bojoch letnej 

výpravy. A tak na západnom Slovensku organizovali ľudové zhromaţdenia, na ktorých 

vysvetľovali dosah revolučných občianskych slobôd a získavali nových dobrovoľníkov. Vo 

Vrbovciach, Sobotišti, na Brezovej, Myjave, v Turej Lúke a Starej Turej úspešne, menej uţ 

v prevaţne katolíckej Senici, Skalici a Holíči. Koncom augusta sa stredisko slovenskej 

agitácie prenieslo do Zemianskeho Podhradia, pôsobiska Ľudovítovho mladšieho brata, farára 

Samka Štúra. 

Kým chorľavý Hurban sa musel liečiť v Piešťanoch, Štúr rečnil v Uhrovci, Bánovciach 

a Trenčíne, kde burcoval ľudí, aby sa postavili za odtrhnutie Slovenska od Maďarov 

a vytvorenie osobitnej krajiny podriadenej priamo rakúskej cisárskej korune. To mu 

maďarská šľachta, ani tá, čo zachovala lojalitu voči Františkovi Jozefovi, nikdy neodpustila. 

Dištriktný komisár gróf Anton Forgách zakázal Hurbanovi a Štúrovi usporadúvať ďalšie 

mítingy. 

Porevolučné sklamania 

  

Viacerí národovci sa dočkali úradníckych postov na stoličnej úrovni, ale celkovo viedenská 

vláda svoje sľuby nesplnila. Hurbana bez udania príčin pozbavili fary v Hlbokom. 

Nasledovali suspendácie, rozličné súdne ţaloby. A to iba nastupoval tvrdý bachovský 

absolutizmus, ktorý sa skončil aţ vydaním Októbrového diplomu v roku 1860 a obnovením 

konštitučnej monarchie. Pravda, toho sa uţ Štúr nedoţil. Ale aj nasledujúce relatívne liberálne 

obdobie, trvajúce pätnásť rokov, malo iba dočasný charakter. V roku 1875 nastúpila brutálna 

maďarizácia, ktorá sa skončila aţ zánikom rakúsko-uhorskej duálnej monarchie v roku 1918. 

Po revolúcii v meruôsmych rokoch sa Štúr niekoľko mesiacov zdrţiaval u rodičov v Uhrovci. 

V januári 1851 mu náhle zomrel vo veku 39 rokov starší brat Karol, básnik, učiteľ a kňaz, 

zanechajúc za sebou sedem malých sirôt. Ľudovít, ktorý donedávna ţiadal od svojich 

spolubojovníkov, aby sa nezaťaţovali rodinnými zväzkami, lebo inak nebudú môcť celú svoju 

energiu venovať národu, sa ihneď po bratovom pohrebe presťahoval do Modry, aby švagrinej 

Rozine pomáhal s výchovou detí. 

 



 
Pamätník padlých postavený podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča 

pri Brezovej pod Bradlom, kde 22. septembra 1848 prešiel slovenský dobrovoľnícky 

zbor prvým bojovým krstom. 

Na dnešnej Štúrovej ulici je budova označená pamätnou tabuľou, na ktorej sa uvádza, ţe tam 

Štúr býval v rokoch 1851 aţ 1856. Presnejšie by boli letopočty 1852 aţ 1855, lebo prvé dva 

roky ţil v Tremlovskom dome na opačnej strane ulice a po zranení na poľovačke 22. 

decembra 1855 ho prichýlili v dome švagrinej. 

V Modre preţil Štúr krušné časy pod policajným dozorom. Preto väčšina miestnych od neho 

bočila. Starí priatelia, vrátane Hurbana, ho navštevovali v tajnosti. Smrť milovaného brata 

bola iba prvá rana, ktorá ho čakala zo straty najbliţších. V júni 1851 mu zomrel otec Samuel, 

o necelé dva roky Adela Ostrolúcka vo Viedni a vzápätí v Trenčíne matka Anna. Zdravotne sa 

mu pohoršilo, finančne ani nehovoriac. Bratia Mikuláš a Gustáv Ostrolúckovci mu vybavovali 

miesto tajomníka na Krajinskom súde v Bratislave, čo však odmietal, lebo sa nádejal, ţe ho 

povolajú za profesora politických vied do Belehradu. 

Hoci sa šikanovanie zostrovalo, Štúr sa pokúšal obnoviť slovenské politické noviny a činnosti 

spolku Tatrín, či zaloţiť v Modre vyššie gymnázium s výučbou teológie, vďaka ktorému by sa 

toto malokarpatské mestečko stalo jedným z centier národného hnutia. Všetko márne. 

Sporovliví mešťania, osobitne Nemci, neskôr neprejavili záujem ani o udrţanie niţšieho 

gymnázia, vraj im stačí ľudová škola. 

A tak sa Štúr vrátil k svojej obľúbenej literárnej téme – k slovanskej ľudovej tvorivosti. 

V roku 1853 mu v Prahe vydali knihu O národných piesňach a povestiach plemien 

slovanských a v Bratislave básnickú zbierku Spevy a piesne. Od konca roku 1852 pripravoval 

v nemčine spis z filozofie dejín Das Slawenthum und die Welt der Zukunft (Slovanstvo a svet 

budúcnosti) s predstavou budúceho (demokratického) Ruska, zdruţujúceho všetky slovanské 

národy. 



Posledná, utajovaná návšteva 

  

Grasalkovičov palác v Bratislave, kde sa podľa Zúbkovho románu počas plesu Ľudovít Štúr 

a Adela Ostrolúcka do seba zaľúbili, sme uţ v tomto seriáli spomínali. Grasalkovičovci, 

pôvodne chorvátsky zemiansky rod, vlastnil majetky i v dnešnej Ivanke pri Dunaji. Keď 

vymreli po meči, pozemky aj s kaštieľom kúpilo srbské knieţa Michal Obrenović. Ten po 

tom, čo ho v roku 1842 dočasne zosadili z trónu, ţil v rakúskom exile. V tom čase sa spriatelil 

so Štúrom a v lete 1848 prispel značnou finančnou sumou na výzbroj slovenských 

dobrovoľníkov. 

Na znak vďaky mu Štúr venoval svoju knihu O národných povestiach a piesňach... Koncom 

roka 1855 navštívil inkognito Obrenovića na jeho vidieckom sídle v Ivanke, čo na kaštieli 

pripomína pamätná tabuľa. Domov sa vrátil vo veľmi dobrej nálade. Ktovie, na čom sa 

dohodli? To uţ sa nedozvieme. Ţiaľ, bolo to ich posledné stretnutie a zrejme vôbec posledná 

Štúrova návšteva mimo Modry... 

 

 
Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji, kde sa Štúr v decembri 1855 posledný raz stretol 

so srbským knieţaťom Michalom Obrenovićom.  

V roku 1860 Michal Obrenović po druhý raz získal nad Srbskom politickú moc. Ako 

panovník pokračoval v tvrdej protitureckej politike svojho otca knieţaťa Miloša. V roku 1867 

si vymohol odchod Turkov z väčšiny srbských pevností a tým úplnú faktickú nezávislosť 

svojej vlasti od Osmanskej ríši. Tak či onak, 10. júna 1868 Michala zavraţdili počas 

prechádzky v parku. Nikdy sa neobjasnilo, kto najal atentátnikov. Po druhej svetovej vojne 

Ivanský kaštieľ pripadol agrorezortu, po novembri 1989 sa reštitúciou vrátil do správy 

Spoločnosti Jeţišovej (jezuitov). 

Od 20. marca 2014 sa dá v obci nájsť ešte jedna pamätná tabuľa viazaná na štúrovcov. 

Inštalovali ju na budove bývalého zájazdového hostinca U čierneho orla (dnes La Paloma!), 

kde sa v marci 1844 študenti bratislavského lýcea rozlúčili s 22 spoluţiakmi, ktorí na protest 



proti odvolaniu Ľudovíta Štúra z Katedry reči a literatúry česko-slovenskej odišli študovať na 

Evanjelické lýceum do Levoče. 

Pri tejto príleţitosti tu spievali pieseň Ponad Tatrou blýska, ktorú zloţil 23-ročný Janko 

Matuška na nápev ľudovej piesne Kopala studienku, pozerala do nej. Tá sa 12. decembra 

1918 stala súčasťou hymny ČSR. Do dnešnej podoby štátnej hymny Slovenskej republiky 

s pomalším tempom a s dvoma slohami ju v roku 1992 upravil hudobný skladateľ Ladislav 

Burlas. 

 

 
Dom Anny Koléniovej, kde 19. septembra 1848 zasadala prvá SNR, 

teraz súčasť Múzea Slovenských národných rád. 

 

 
Interiér Múzea Slovenských národných rád na Myjave. 

 



 
Uhrovčanky v dobových kostýmoch v sprievode mestečkom. 

 
Ktorý z nich je Ľudovít Štúr? Správna odpoveď: štvrtý sprava. 



 
Zo slávnostného zhromaţdenia v Uhrovci, 24. október 2015. 

 
Pred rodným domom Ľudovíta Štúra nechýbala ani Adela Ostrolúcka, 

aspoň tak sa návštevníkom predstavovala. 

 



 
Pamätná tabuľa na Hlinkovom námestí v Rači, kde v roku 1849 

sídlil štáb slovenských dobrovoľníkov. 

 
Dnes sídlo vlády SR, kedysi Letný arcibiskupský palác, pred ktorým sa 

v novembri 1849 skončila anabáza slovenských dobrovoľníkov. 

 



 
Pamätná tabuľa na priečelí Úradu vlády SR, paláca pripomínajúca 

rozpustenie zboru slovenských dobrovoľníkov. 

 

Foto: Autor a jeho archív 

(Dokončenie nabudúce) 
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Pokiaľ ide o Modru, okrem už spomínaných dvoch pamätných tabúľ – na dome, kde Štúr býval, 

a na starej fare v Dolnej ulici, ďalšia je na vynovenej žltej fasáde domu mestského sudcu Jána 

Emresza. Dnes tam sídli Múzeum Ľ. Štúra (filiálka SNM), ktoré bolo založené v roku 1965 na to, aby 

sa venovalo výskumu Štúrovho života a diela. Vlani na jeseň tam otvorili novú expozíciu, ktorú sa 

oplatí prezrieť. 
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Modranské stopy a spomínanie 

  

V izbe na prízemí, kde Ľudovít tri týţdne bojoval o ţivot, vidíme posteľ, stolík, staré 

fotografie... Na poschodí sú ďalšie miestnosti zariadené dobovým nábytkom, s vystavenými 

odevmi, obrazmi, kópiami aj originálmi zaujímavých materiálov, prvou (a predposlednou) 

Štúrovou fotografiou či pramienkom jeho vlasov. 

Rodina Emreszovcov, z ktorej pochádzala aj Karolova manţelka Rozina, sa hlásila k 

nemeckej národnosti a tak ju po druhej svetovej vojne vysťahovali. Dom prevzal štát. Keď ho 

jeden z potomkov Emreszovcov nedávno navštívil, potvrdil, ţe mobiliár sa mu vidí pôvodný. 

A tak zrejme aj posteľ, na ktorej údajne Štúr umieral, pochádza z identických čias. 

 

http://www.noveslovo.sk/c/Rok_s_Ludovitom_Sturom_a_so_Ssturovcami_1
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Pomník od akademického sochára Frica Motošku v Modre na Štúrovej ulici.  

Pred múzeom 14. októbra 1945 odhalili za účasti ministra školstva a osvety profesora Zdeňka 

Nejedlého a povereníka SNR pre školstvo a osvetu Ladislava Novomeského kamenné dielo 

pribliţujúce Štúra, jeho priateľov Hurbana, Hodţu a Francisciho (súsošie vpravo) 

a symbolické sochy dobrovoľníkov (vľavo). Autor, akademický sochár Frico Motoška 

jednotlivé časti vytesal z bieleho mramoru v Taliansku ešte v polovici 30. rokov minulého 

storočia. Potom ich v roku 1938 skompletizoval v Modre, no oficiálne pomník predstavili 

verejnosti aţ po vojne. 

Pamätná tabuľa z roku 1956 sa nedá prehliadnuť ani na budove niekdajšieho niţšieho 

evanjelického gymnázia v Dolnej ulici. Pripomína, ţe v ňom boli rektormi aj Karol Štúr (od 

roku 1838 aţ do roku 1846, keď ho zvolili za evanjelického farára) a po ňom na Ľudovítovo 

odporúčanie Ján Kalinčiak (do roku 1855). Na škole okrem iných študoval Ľudovítov otec 

Samuel (1803 – 1809), jeho druhostupňový bratranec Jozef Štúr (1804 – 1811), jeho syn, 

geológ celoeurópskeho významu Dionýz (1839 – 1843), Ľudovítov najmladší brat Janko 

(1843 – 1844) a neskôr Karolovi synovia Gustáv, Ľudovít, Július a Ladislav. 

Jozef Štúr učil na slovenskej ľudovej škole v Modre v rokoch 1839 aţ 1865. Jeho náhrobný 

kameň objavíme pri plote modranského cintorína naľavo od pomníka Ľudovíta Štúra. Vedľa 

je pochovaná jeho manţelka Johanka, rodená Riznerová, a ich dcéra Karolína (zomrela mladá 

v roku 1848). Tieto pomníky nechal postaviť jej mladší brat Dionýz. 

Ľudovít často chodieval na prechádzky do Holombeckej doliny nad Modrou. Sedával tam a 

rozjímal pod mohutným košatým gaštanom, ktorý miestni ľudia spontánne nazvali Štúrov 

strom. V roku 1956 tu na pamiatku usadili Štúrovu lavičku z travertínu s citáciou zo Štúrovho 

diela Dumky večerní: Samoten v háji, kde hlasu nehlesne, zamyšlen sedě, v myšlénkách se 

tratím. 



 

 
Pamätník Štúrova lavička od akademického sochára Martina Lettricha v spolupráci 

s architektmi Dušanom a Katarínou Fischerovcami, betón-bronz. 

Lavičku si pamätám z turistiky v 70. rokoch minulého storočia, kedy však bola uţ dosť 

schátraná. Okolo roku 1980 odstránili jej torzo. Po desiatich rokoch areál znovu vybudovali, 

pričom starú lavičku nahradili novou s „odloţeným Štúrovým plášťom“, sochárskym dielom 

Martina Lettricha. 

Viedli k nej kamenné míľniky, na ktorých umiestnili bronzové tabuľky s úryvkami Štúrových 

veršov. Konali sa tam mnohé podujatia, večery poézie, stretnutia s potomkami štúrovskej 

rodiny, so spisovateľmi. Bronzové tabuľky však nepreţili ani tri roky, zlodeji ich zrejme aj 

s plášťom ukradli a skončili v zberných surovinách v Modre a Pezinku. Na zdravie! 

Osudná poľovačka 

  

Dva dni pred Štedrým večer roku 1855 sa Štúr vydal s dvoma chlapcami, ktorí sa mu ponúkli 

za honcov, na svoj obľúbený relax – poľovačku. Ako píše Ján Juríček v knihe Ľudovít Štúr, 

polia boli zamrznuté a zasneţené. Postupovali chotárom cez vinice k roliam smerom na 

Šenkvice. Zastali pred širokou priekopou medzi vinohradmi a poľom. Prekáţku bolo treba 

prekonať. Štúr však nedoskočil na druhú stranu, zošmykol sa na klzkej pôde. Pritom sa mu 

obrátila puška hlavňou k ľavej nohe. Kohútik pri dopade narazil na tvrdú zem. Zbraň 

nešťastne vystrelila... 

Po neďalekej poľnej ceste sa akurát vracal furman zo šenkvickej ţelezničnej stanice do 

Kráľovej. Pomocou chlapcov doviezol zraneného do domu jeho švagrinej a vypýtal si za to 50 

grajciarov. 

Do chotárnej časti Schnaudy, kde sa Štúr nechtiac podstrelil, priviezli z Karpát pri príleţitosti 

storočnice jeho úmrtia masívny balvan. Naň pripevnili 14. októbra 1956 tabuľku 



s informačným textom a vedľa posadili lipu. O tri desiatky rokov – 28. októbra 1986 tam 

pribudlo mramorové dláţdenie vo veľkom polkruhu okolo lipy. 

 

 
Pamätná izba na prízemí modranského múzea s posteľou, v ktorej Štúr v noci 

12. januára 1856 zomrel. 

Po troch týţdňoch trápenia 12. januára 1856 Štúr skonal. Pohreb sa uskutočnil o tri dni. 

Pamätník nad jeho hrobom v podobe svetlosivého obelisku však postavili aţ po 16 rokoch, 

keď sa podarila dotiahnuť celonárodná zbierka. Nuţ, vtedy národní hrdinovia na svoje 

posmrtné pomníky počas ţivota nemysleli. 

Záver Štúrovho roka. Zabudneme? 

  

Rok Ľudovíta Štúra zavŕšila v nedeľu 17. januára 2016 spomienková akcia v Modre. Jej jadro 

tvoril historický sprievod naprieč mestečkom, ktorý mal priblíţiť poslednú rozlúčku s veľkým 

synom slovenského národa pred 160 rokmi. Organizátori sa usilovali pripraviť autentické 

podujatie na základe podrobného popisu, ktorý sa našťastie zachoval. 

Smútočný sprievod sa pohol od domu Emreszovcov smerom na cintorín s troma zastaveniami 

– pred Motoškovým súsoším, pred katolíckou a pred evanjelickou farou. Na jeho čele kráčali 

v dobovom oblečení dvaja mládenci (ako sme sa dozvedeli, jeden z nich bol syn spisovateľky 

Verony Šikulovej a druhý jeho bratranec, primátorov syn) s prekríţenými šabľami, na ktorých 

mali napichnuté citróny (tradícia z morových epidémií). Za nimi išla symbolická nevesta 

pochovávaného slobodného mládenca Kristína Ondrejkovičová, ktorá bude raz iste úspešná 

(pekná je uţ teraz) herečka, s rozkvitnutým rozmarínovým vencom na poduške. 

 

http://www.noveslovo.sk/c/Spomienka_na_Ludovita_Stura_v_Modre


 
Historický sprievod vychádza z domu Emreszovcov, kde je dnes filiálka Slovenského 

národného múzea v Modre. 

Za ňou nasledoval tucet študentov z miestneho gymnázia, takisto oblečených v historických 

rovnošatách, s horiacimi fakľami v rukách. Úvod sprievodu namiesto truhly zakončoval 

neosedlaný gaštanový kôň. Puškin, ako sa volal, sa svojmu štolbovi vzpieral. Kdeţe má 

svojho jazdca? Štúr mal rád jazdu na koni a pokiaľ mu to čas a zdravie dovolilo, tak si vyšiel 

do terénu. 

Za koníkom v smútočnom sprievode niesli vence slávnostne, no dobovo vyobliekaní 

Modrania, ale aj predstavitelia ďalších okolitých mestečiek a dedín. Kvety poloţili k 

obnovenému pomníku a hrobu Ľudovíta Štúra pri starodávnom Kostole narodenia svätého 

Jána Krstiteľa, ktorý sa teraz zgruntu reštauruje. So slávnostnými prejavmi vystúpili minister 

kultúry Marek Maďarič, modranský primátor Juraj Petrakovič, zástupcovia krajskej 

samosprávy a evanjelickej cirkvi. Účasť aj vzhľadom na tuhý mráz bola naozaj veľká. 

 

V roku 1948 hroby Karola a Ľudovíta Štúrovcov ako aj Pavla Zocha (syna Ľudovítovho 

priateľa Ctiboha Cochiusa), ktorý bol v rokoch 1897 aţ 1905 evanjelickým kazateľom 

v Modre a významným organizátorom národného hnutia, premiestnili do centra cintorína. 

Spoločný náhrobok s dominujúcou bronzovou sochou od akademického sochára Jozefa 

Kostku Slovenská jar, ktorú zosobňovala dievčina s rozkvitnutou ratolesťou, odhalili aţ 26. 

mája 1964! 

Ľudovít Štúr posledný raz vydýchol v noci 12. januára 1856. Naplnili sa tak jeho slová 

predtuchy o svojej smrti z elegického dvojveršia – epigramu, ktorý na výlete v Modre napísal 

ešte ako 20-ročný študent: 

Bílá snad si byla, kdyţ Modrou teď se nazýváš, 

černou, zdá se mi, neţ slouti mi ještě budeš! 

 



 
Zákutie s dobovým nábytkom a Štúrovým vyobrazením na poschodí budovy Múzea 

Ľudovíta Štúra. 

 
Nová expozícia Múzea Ľudovíta Štúra, filiálky SNM v Modre.  



 
Lavička Ľudovíta Štúra z travertínu v Holombeckej doline zlikvidovaná okolo roku 1980. 

 
Budova starého evanjelického gymnázia v Modre po dosť necitlivých prestavbách. 



 
Pamätník v chotárnej časti Modry Schnaudy na mieste, 

kde sa Štúr podstrelil. 

 
Slávnostné odhalenie pamätníka Ľudovíta Štúra v Modre 14. októbra 1945.  



 
Zdeněk Nejedlý s Ladislavom Novomeským na slávnosti v Modre.  

 
Neosedlaný ţrebec Puškin ako súčasť sprievodu v Modre.  



 
Pochod pred katolíckou farou. 

 
Hudobná vloţka pred starou evanjelickou farou. 



 
Stovky ľudí kráčajú za sprievodom okolo nemeckého a slovenského evanjelického 

kostola v Modre. 

 
Zhromaţdenie na cintoríne pri Kostole narodenia sv. Jána Krstiteľa. 



 
Pôvodné náhrobné kamene Karola a Ľudovíta Štúra 

a Pavla Zocha na modranskom cintoríne. 

 



 
Trojhrob Karola a Ľudovíta Štúrovcov a Pavla Zocha 

s Kostkovou sochou Slovenská jar. 

Foto: Autor a jeho archív 

APENDIX 

Vzácny jubilant na známke a minciach 

 

  



D vojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra 

pripomína aj osobitná poštová známka a numizmatické umelecké dielka, ktoré 

Slovenská pošta a štátny podnik Mincovňa Kremnica predstavili verejnosti na 

celonárodných spomienkových oslavách 24. októbra 2015 v Uhrovci. 

Známka vydaná v rámci série Osobnosti má nominálnu hodnotu jedného eura. Hlavným 

motívom sa stal portrét jazykovedca, politika, novinára, filozofa, historika, pedagóga, básnika 

a predstaviteľa nášho národného ţivota v období obrodenia s husím brkom v pravici. 

Súčasne vyšla aj obálka prvého dňa s pečiatkou FDC so Štúrovým rodným domom 

a domicilom obce Uhrovec. Ide o alegorickú kompozíciu slobody ducha slovenského národa 

reprezentovanú rozpoltenou skalou hradného brala na Devíne, z ktorej vyrastá človek 

vypúšťajúci sokolov. Autorom výtvarného návrhu známky a jej rytiny je akademický maliar 

Rudolf Cigánik. 

 

 

 



Autorom 

výtvarného návrhu pamätnej dvojeurovej mince s portrétom Štúra je akademický sochár Ivan 

Řehák. Vyrazili ju v náklade jedného milióna kusov obyčajnom vyhotovení. 

 

 


