PREHĽAD OKRÚHLYCH VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH HISTORICKÝCH
OSOBNOSTÍ A VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ
SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH DEJÍN V ROKOCH 2017 – 2018

Prehľad okrúhlych výročí významných historických osobností a významných udalostí
slovenských národných dejín v rokoch 2017 – 2018 bol spracovaný v súlade s úlohou č. 52
z Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020
na podmienky rezortu kultúry.
Materiál obsahuje úzky výber okrúhlych výročí, ktoré by mali byť zaradené:
 medzi priority podpory dotačných programov ministerstva kultúry,
 medzi priority podpory v rámci schvaľovania prioritných projektov organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry na roky 2017 – 2018,
 do predmetu kontraktov uzatváraných s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva kultúry na poskytovanie verejných služieb a realizáciu činností v súlade
so zriaďovacou listinou alebo štatútom týchto organizácií,
 medzi priority rezortu kultúry v rokoch 2017 – 2018 pri uplatnení oprávnenia
ministerstva kultúry vyhradiť si z časti príspevku do Fondu na podporu umenia
použitie finančných prostriedkov do výšky 20 %.
 VYBRANÉ OKRÚHLE VÝROČIA V ROKU 2017

Meno historickej
osobnosti/
Názov historickej
udalosti
Dokončenie
hlavného oltára
Majstra Pavla
z Levoče
v Chráme sv.
Jakuba v Levoči

Poradie
výročia

Dátum
výročia

500.
výročie

1517

300.
výročie
narodenia

13. 5.
1717

Mária Terézia

200.
výročie

19. 3.
1817

Jozef Miloslav
Hurban

Zdôvodnenie zaradenia osobnosti/udalosti
Ide o jednu z najvýznamnejších gotických sakrálnych
pamiatok na našom území. Autorstvo oltára sa
pripisuje Majstrovi Pavlovi – neskorogotickému
rezbárovi pôsobiacemu v Levoči. V roku 2009 bola
Levoča a Dielo Majstra Pavla, koncentrované hlavne v
Chráme svätého Jakuba, zaradené na Zoznam
svetového dedičstva UNESCO ako rozšírenie už v roku
1993 zapísanej lokality Spišský hrad a pamiatky
okolia. Okrem hradu sem patrí aj Spišská kapitula,
kostol v Žehre a chránené územia Dreveník a Sivá
Brada. Oficiálny názov celej lokality UNESCO na
Spiši teraz znie Levoča, Spišský hrad a pamiatky
okolia.
Cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa,
Kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska,
arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a
Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska, jedna z
najvýznamnejších panovníkov, zaviedla mnohé
reformy (školstvo, zdravotníctvo,
poľnohospodárstvo…), korunovaná v Bratislave r.
1741 za uhorskú kráľovnú.
Národný buditeľ, literát, novinár, politik, prvý
predseda Slovenskej národnej rady, organizátor

narodenia
130.
výročie
úmrtia

kultúrneho života slovenského národného hnutia,
najaktívnejší člen Spoločnosti česko-slovanskej,
Ústavu reči a literatúry československej, vydavateľ
almanachu Nitra, spoluzakladateľ Tatrína a
Slovenských pohľadov, vedúca osobnosť slovenského
povstania v revolučných rokoch 1848 – 1849. Je
zaradený do zoznamu výročí UNESCO na r. 2017.

(2017)
21. 2.
1888
(2018)

 VYBRANÉ OKRÚHLE VÝROČIA V ROKU 2018

Poradie
výročia
100.
výročie

Dátum
výročia
11. 11.
1918

Názov historickej
udalosti
Koniec I. svetovej
vojny

100.
výročie

28. 10.
1918

25. výročie

1. 1.
1993

Vznik I.
Československej
republiky
a súvisiace okrúhle
výročia Pittsburská dohoda
(30. 5. 1918),
Washingtonská
deklarácia (18. 10.
1918), Martinská
deklarácia Deklarácia
slovenského národa
(30. 10. 1918 ),
utvorenie prvej
československej
vlády (14. 11.
1918)
Vznik Slovenskej
republiky

Zdôvodnenie zaradenia udalosti
Ukončenie jedného z najväčších ozbrojených
konfliktov, ktorý mal globálny rozmer a trval od 28.
júla 1914 do 11. novembra 1918. Odohrával sa
prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Ázii, na
oceánoch, na Blízkom východe. Šlo o dovtedy
najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva.
Geopolitické zmeny po prvej svetovej vojne priniesli
rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej
republiky, ktorá bola vyhlásená 28. októbra 1918 v
Prahe. Dňa 30. októbra 1918 sa Martinskou
deklaráciou prihlásili k spoločného štátu Čechov a
Slovákov i zástupcovia Slovenska, čím bol
predznamenaný ďalší vývoj slovenského národa.

1. januára 1993 vznikla rozdelením Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky samostatná
Slovenská republika. Na spoločnej schôdzi vlády
Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej
republiky prijali poslanci vyhlásenie k vzniku
nezávislej Slovenskej republiky.

Súčasťou materiálu je príloha č. 1, ktorá obsahuje prehľad ďalších okrúhlych výročí,
ktorých pripomenutie sa viaže k rokom 2017 - 2018.

Príloha č. 1

Prehľad ďalších okrúhlych výročí významných historických osobností a významných
udalostí slovenských národných dejín v rokoch 2017 – 2018
Prehľad o výročiach v rokoch 2017 – 2018 je zostavený v nasledujúcom členení:
A. Prehľad výročí významných historických osobností a významných udalostí slovenských
národných dejín v roku 2017
A.1 Výročia významných historických osobností viažucich sa k slovenským národným
dejinám, resp. k územiu Slovenska a osobností kultúrno-spoločenského života
A.2 Výročia významných udalostí slovenských národných dejín a kultúrneho života
A.3 Výročia významných udalostí, ktoré nie sú výhradne spojené s územím
Slovenska, resp. ktoré mali dosah na dejinný poprípade kultúrno-spoločenský vývoj
širšieho územia (európske, svetové dejiny)
B. Prehľad výročí významných historických osobností a významných udalostí slovenských
národných dejín v roku 2018
B.1 Výročia významných historických osobností viažucich sa k slovenským národným
dejinám, resp. k územiu Slovenska a osobností kultúrno-spoločenského života
B.2 Výročia významných udalostí slovenských národných dejín a kultúrneho života.

A. PREHĽAD VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH HISTORICKÝCH OSOBNOSTÍ A
VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH DEJÍN V
ROKU 2017
A.1 Výročia významných historických osobností viažucich sa k slovenským národným
dejinám, resp. k územiu Slovenska a osobností kultúrno-spoločenského života
Poradie
výročia

Dátum
výročia

350.
výročie
narodenia

1667

Meno
historickej
osobnosti
Ján Kupecký

220.
výročie
narodenia
210.
výročie
narodenia

24. 10.
1797

Štefan
Moyzes

6. 1.
1807

Jozef
Maximilián
Petzval

Oblasť pôsobnosti – zdôvodnenie zaradenia do
prehľadu
Maliar, portrétista. Patrí medzi najvýznamnejších tvorcov
stredoeurópskeho baroka. Do jeho „viedenského obdobia“
sú datované aj obrazy so slovenskou tematikou, vrátane
portrétu jeho matky v slovenskom kroji. Jeho diela so
slovenskou tematikou ako Portrét slovenského chlapca s
fajkou, Muž s tanierom, rybou a džbánom, spomínaný
portrét matky alebo Slovenskí pastieri pri ohni nám
predstavujú Kupeckého už ako zrelého majstra. Je zaradený
do zoznamu výročí UNESCO na rok 2017.
Banskobystrický biskup, pedagóg, prvý predseda Matice
slovenskej, politik, publicista, vydavateľ, profesor na
Kráľovskej akadémii v Záhrebe, kultúrny pracovník.
Fyzik, matematik a vynálezca činný najprv v uhorskej,
neskôr v rakúskej časti Rakúskej monarchie. Považuje sa za
zakladateľa modernej optiky, jeho vynález objektívov má
mimoriadny svetový význam .

200.
výročie
narodenia
200.
výročie
narodenia

8. 3.
1817

170.
výročie
narodenia
160.
výročie
narodenia

16. 1.
1847

150.
výročie
narodenia

9. 8.
1867

Vavro Šrobár

150.
výročie
narodenia

2. 10.
1867

Božena
Slančíková
Timrava

130.
výročie
narodenia
120.
výročie
narodenia

15. 12.
1887

Teodor Jozef
Mousson

17. 4.
1897

Daniel Rapant

110.
výročie
narodenia

18. 6.
1907

Július Szabó

110.
výročie
narodenia
110.
výročie
narodenia

24. 11.
1907

Ján Želibský

12. 7.
1907

Ľudo Zúbek

8. 7.
1817

18. 4.
1857

Jozef
Božetech
Klemens
Andrej
Ľudovít
Radlinský
Svetozár
Hurban
Vajanský
Terézia
Vansová

Maliar, sochár, staviteľ, prírodovedec, technik, vynálezca.
Spolu s P. M. Bohúňom ústredná postava výtvarného života
vrcholnej fázy národného obrodenia.
Katolícky kňaz, jazykovedec, pedagóg, redaktor, vydavateľ,
náboženský spisovateľ, organizátor literárneho a národnokultúrneho života, propagátor ekumenizmu, spoluzakladateľ
Matice slovenskej, zakladateľ Spolku sv. Vojtecha. Prispel
k vytváraniu slovenskej fyzikálnej terminológie.
Básnik a spisovateľ, predstaviteľ slovenského realizmu,
redaktor Národných novín, organizátor kultúrneho,
literárneho a politického života na Slovensku.
Slovenská spisovateľka, predstaviteľka prvej generácie
realizmu na Slovensku, priekopníčka ženského románu
a autorka pôvodnej slovenskej divadelnej tvorby,
zakladateľka ženského časopisu Dennica, ktorý vychádzal
vo vyššom náklade ako Slovenské národné noviny
a Slovenské pohľady, funkcionárka Živeny, podporovateľka
ochotníckeho divadla a etnografka a osvetová pracovníčka
v oblasti gastronómie (vydávala kuchárske knihy).
Venovala sa aj regionálnym dejinám.
Politik, predstaviteľ liberálneho prúdu v slovenskom
národnom hnutí, významný publicista, člen čsl. národnej
rady, minister s plnou mocou pre správu Slovenska (po
vzniku ČSR), slovenský lekár, profesor Univerzity
Komenského v Bratislave v odbore sociálneho lekárstva;
osvetový pracovník v oblasti zdravovedy a hygieny,
zorganizoval Československý Červený kríž na Slovensku,
bojoval proti tuberkulóze (Masarykova liga proti
tuberkulóze) a v Dolnom Smokovci zriadil liečebný ústav
detskej tuberkulózy a respiračných chorôb.
Predstaviteľka kritického realizmu, kritizuje nielen vyššie
spoločenské vrstvy, ale aj obyčajných ľudí. Príbehy
zasadzovala zväčša do dedinského alebo malomestského
prostredia svojho rodného kraja a mnohé z nich sú založené
na jej vlastných skúsenostiach a príbehoch z jej života.
Maliar a umelec, sústredil sa predovšetkým na efektné
rozprávačstvo obrazov mestských trhov, zvykoslovných
scén i pracovných žánrových motívov.
Historik, archivár, akademik SAV, univerzitný pedagóg,
predseda Historického odboru Matice slovenskej, znalec
maďarsko-slovenskej problematiky. Venoval sa
problematike národného obrodenia.
Predstaviteľ maliarskej a grafickej slovenskej moderny.
Venoval sa maľbe a úžitkovej grafike, zaujímal sa o
realistickú krajinomaľbu a portrét. V grafike sa venoval
technike drevorytu a lineorytu.
Jedna zo zakladateľských osobností moderného
slovenského výtvarného umenia.
Patril k tvorcom slovenského historického biografického
románu a zaslúžil sa o rozvoj slovenskej rozhlasovej hry
pre deti a mládež, ale i dospelých. Písal prednášky, fejtóny,
reportáže, cestopisné pásma, poviedky, rozhlasové hry a
romány. Venoval sa tiež literatúre faktu a prekladal z

110.
výročie
narodenia
110.
výročie
narodenia

1.4.1907

Gejza Dusík

16. 2.
1907

Dobroslav
Chrobák

100.
výročie
narodenia
100.
výročie
narodenia

14. 6.
1917

Gabriel Rapoš

3. 4.
1917

Tibor
Andrašovan

100.
výročie
narodenia
100.
výročie
narodenia

4. 4.
1917

Janka Guzová

19. 1.
1917

Jozef Lacko,
Prof. Ing.
arch., CSc.

100.
výročie
narodenia
90. výročie
narodenia

14. 10.
1917

Viliam Chmel

17. 7.
1927

Miroslav
Válek

90. výročie
narodenia
90. výročie
narodenia

28. 10.
1927
17. 3.
1927

Vladimír
Kompánek
Dušan
Kuzma, Prof.
Ing. arch.

maďarskej a českej literatúry.
Slovenský hudobný skladateľ. Priekopník slovenskej
populárnej hudby, spolu s P. Braxatorisom a Františkom
Krištofom Veselým spoluzakladateľ slovenskej operety.
Predstaviteľ lyrizovanej prózy, literárny kritik, publicista,
vydavateľ, vysokoškolský pedagóg, riaditeľ
Československého rozhlasu na Slovensku a zberateľ
prísloví a porekadiel.
Publicista, prekladateľ, dramaturg. Vedúci Slobodného
slovenského vysielača počas SNP.
Hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg. Zakladateľ
slovenskej baletnej tvorby. Autor opier, filmovej a
scénickej hudby, zborovej a symfonickej hudby, skladieb
pre slovenské súbory. Známe sú jeho úpravy ľudových
piesní.
Speváčka ľudových piesní. Zozbierala viac ako 900
ľudových piesní charakteristických pre kultúru Spiša, Šariša
a Zemplína.
Jedna z kľúčových osobností slovenskej architektúry 20.
stor. Jeho prvé návrhy sa nesú v duchu predvojnového
funkcionalizmu so zreteľným vplyvom Emila Belluša.
Ďalšia tvorba nesie znaky neskorého funkcionalizmu a
neskôr socialistického realizmu so snahou o vymanenie sa z
unifikovanej a kolektivistickej tvorby.
Maliar, grafik, ilustrátor, zakladajúci člen výtvarnej skupiny
29. augusta. Začínal prevažne umelecko-remeselníckou
orientáciou, neskôr sa venoval aj voľnej kresbe a maľbe.
Básnik, autor literatúry pre deti a mládež, publicista,
prekladateľ, kultúrny organizátor, politik, v rokoch 1969 –
1988 minister kultúry SSR, významný reprezentant
modernej slovenskej poézie, redaktor.
Sochár, maliar, jeden zo zakladateľov skupiny M. Galandu,
v r. 1967 získal Herderovu cenu.
Slovenský architekt, pedagóg a zaslúžilý umelec. Je
autorom pamätníka SNP v Banskej Bystrici.

A.2 Výročia významných udalostí slovenských národných dejín a kultúrneho života
Poradie
výročia
1150.
výročie

Dátum
výročia
867

Názov, označenie
historickej udalosti
Schválenie
staroslovienčiny ako
bohoslužobného
jazyka

550.
výročie

1467

Založenie Academie
Istropolitana

Zdôvodnenie zaradenia udalosti do prehľadu
Úspechom práce Cyrila a Metoda je dišputa solúnskych
bratov s trojjazyčníkmi v Benátkach koncom roku 867 a
obrana slovanského jazyka a bohoslužby. Pápež
Hadrián II. napokon schválil aj slovanský liturgický
jazyk (staroslovienčinu) ako štvrtý jazyk západnej
cirkvi popri latinčine, gréčtine a hebrejčine.
Ide o prvú a najstaršiu univerzitu na našom území,
začala pôsobiť 20. 7. 1467. Jej iniciátorom a
zakladateľom bol Matej I. Korvin, Ján Vitéz zo Sredny
(ostrihomský arcibiskup) a Ján z Čazmy (Ján
Pannónius, päťkostolný biskup).

350.
výročie

1667

Založenie
Evanjelického
kolégia v Prešove

Mesto Prešov bolo jedným z najvýznamnejších centier
evanjelickej konfesie. Kolégium sa stalo významnou
podporou vzdelanosti a humanistického školstva
a vytvorilo základy pre vysoké školstvo v Prešove.
Historická kolegiálna knižnica je jednou
z najvýznamnejších historických knižníc na Slovensku
a samotná budova kolégia je významnou historickou
a kultúrnou pamiatkou.
Anton Bernolák uzákonil prvú formu spisovnej
slovenčiny na základoch kultúrnej západoslovenčiny.
V r.1787 vyšiel spis JAZYKOVEDNO-KRITICKÁ
ROZPRAVA O SLOVENSKÝCH PÍSMENÁCH a
GRAMATICA SLAVICA (Slovenská gramatika).
Bernolákovčina sa síce nestala spisovným jazykom
všetkých Slovákov, ale používala sa až do r. 1843, teda
vyše 50 rokov.

230.
výročie

1787

Prvá kodifikácia
spisovnej slovenčiny

155.
výročie

1862

Založenie prvého
slovenského
gymnázia v Revúcej

Osemročné slovenské evanjelické gymnázium
v Revúcej bolo prvou strednou školou v Uhorsku, na
ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku. Myšlienka sa
zrodila na stretnutí gemerských a malohontských
národovcov, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti
smútočnej slávnosti na počesť zosnulého P. J. Šafárika
v novembri 1861. Táto idea bola realizovaná 16.
septembra 1862.

75.
výročie

25. 3.
1942

Prvý transport
slovenských Židov
do koncentračného
tábora

75. výročie prvého transportu 1000 slovenských dievčat
židovského pôvodu do nacistického koncentračného
tábora Auschwitz - Birkenau v Osvienčime.

A.3 Výročia významných udalostí, ktoré nie sú výhradne spojené s územím Slovenska,
resp. ktoré mali dosah na dejinný poprípade kultúrno-spoločenský vývoj širšieho
územia (európske, svetové dejiny)
Poradie
výročia

Dátum
výročia

500.
výročie

31. 10.
1517

240.
výročie

1777

Názov,
označenie
historickej
udalosti
Uverejnenie 95
téz Martina
Luthera vo
Wittenbergu
Vydanie Ratio
educationis

Zdôvodnenie zaradenia udalosti do prehľadu
Uvedenou udalosťou za začína datovať prvá etapa
reformácie – rozsiahleho hnutia, ktoré malo významný
vplyv na náboženský, kultúrny a politický život Európy.
240. výročie prijatia osobitnej štátnej normy pre Uhorsko
Ratio educationis. Mária Terézia sa po zreformovaní
rakúskeho školstva (prijatie Všeobecného školského
poriadku v r. 1774, ktorým sa zaviedla povinná školská
dochádzka) pokúsila aj o reformu škôl v Uhorsku. Vďaka
Ratio educationis mali možnosť chodiť do školy aj
dievčatá, ktoré dovtedy nemali takmer žiadnu možnosť
oficiálneho vzdelávania. Ratio educationis však
nevymedzilo školopovinnosť. Až Jozef II. uzákonil v roku
1788 povinnú školskú dochádzku.

B. PREHĽAD VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH HISTORICKÝCH OSOBNOSTÍ A
VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH DEJÍN V
ROKU 2018
B.1 Výročia významných historických osobností viažucich sa k slovenským národným
dejinám, resp. k územiu Slovenska a osobností kultúrno-spoločenského života
Poradie
výročia

Dátum
výročia

300.
výročie
narodenia

15. 4.
1718

240.
výročie
narodenia
190.
výročie
narodenia
170.
výročie
narodenia

14. 11.
1778

150.
výročie
narodenia

23. 8.
1868

140.
výročie
narodenia
130.
výročie
narodenia

1. 2.
1878

130.
výročie
narodenia

18. 11.
1888

130.
výročie
narodenia

21. 9.
1888

16. 3.
1828
24. 7.
1848

17. 7.
1888

Meno
historickej
osobnosti
Adam
František
Kollár

Oblasť pôsobnosti – zdôvodnenie zaradenia do prehľadu

Slovensko-rakúsky osvietensky vedec, znalec právnej
histórie, slovanských a orientálnych jazykov, aj knihovník
a riaditeľ Dvorskej knižnice vo Viedni. Ovplyvnil školskú
reformu cisárovnej Márie Terézie a založil štúdia
slovanských dejín, ale ako stúpenec osvietenstva požadoval
napr. zrušenie nevoľníctva, zdanenie šľachty, zavedenie
náboženskej slobody, občiansku rovnosť.
Ján
Hudobný skladateľ a pianista, rodák z Bratislavy,
Nepomuk
predstaviteľ hudobného klasicizmus a počiatkov
Hummel
romantizmu.
Pavol
Významný slovenský folklorista, literárny historik, pedagóg,
Dobšinský
rozprávkar, prekladateľ, evanjelický kňaz a autor
reprezentatívneho diela slovenskej folkloristiky.
Ján Botto
Pedagóg, advokát, historik, cirkevný historik, publicista,
prekladateľ a kultúrny činiteľ, ktorý sa venoval dejinám
Uhorska a Slovenska, Matice slovenskej, národnému
povedomiu a je autorom biografií vybraných osobností
slovenského národného života; bol zakladajúcim členom
Muzeálnej slovenskej spoločnosti; v rokoch 1914 -1918 bol
súdne stíhaný za prácu Krátka história Slovákov.
Dušan
Slovenský architekt, návrhár nábytku a etnograf. Výrazný
Samuel
predstaviteľ secesnej architektúry. Autor Štefánikovej
Jurkovič
mohyly na Bradle, staníc lanovej dráhy na Lomnický štít a
mnohých ďalších významných objektov.
Milan Hodža Politik, štátnik a publicista. Bol úradujúci prezident Československej republiky, jedenásty predseda vlády ČeskoSlovenska (prvý slovenský) a viackrát minister.
Pavol Peter
Gréckokatolícky biskup a mučeník rusínskeho pôvodu. 4.
Gojdič
novembra 2001 bol P. P. Gojdič pápežom Jánom Pavlom II.
na námestí sv. Petra vo Vatikáne vyhlásený za
blahoslaveného.
Martin Rázus Básnik, prozaik, esejista, dramatik, publicista, známy najmä
prácami pre deti a mládež; evanjelický kňaz a politik,
predstaviteľ nacionálneho krídla, presadzujúceho autonómiu
Slovenska, člen a neskôr predseda Slovenskej národnej
strany. Venoval sa sociálnym a hospodárskym problémom
Slovenska a presadzovaniu národnej a politickej subjektivity
Slovenska.
Martin
Maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a esperantista,
Benka
zakladateľ moderného slovenského prejavu v maľbe
a v kresbe, v oblasti knižného dizajnu a typografie. Venoval

sa gobelínovej tvorbe, scénickému výtvarníctvu,
príležitostnej a úžitkovej grafike, návrhom na keramiku
a sklo; venoval sa hudbe (husle, viola) a husliarstvu a
vytvoril nový typ huslí, komponoval a bol členom orchestra
vo Viedni a v Prahe.
Slovenský lekár, dramatik a spisovateľ.

130.
výročie
narodenia
120.
výročie
narodenia

10. 3.
1888

Ivan Stodola

16.
12.1898

Ján Smrek -

110.
výročie
narodenia
110.
výročie
narodenia
110.
výročie
narodenia
110.
výročie
narodenia

20. 5.
1908

Ján Jamnický

28. 8.
1908

Maša
Haľamová

25. 9.
1908

Eugen
Suchoň

15. 10.
1908

Ľudovít
Novák

100.
výročie
narodenia
100.
výročie
narodenia
100.
výročie
narodenia

12.1.
1918

Karol L.
Zachar

30. 1.
1918

Leopold
Laloha

Dramatik, prozaik, scenárista a filmový režisér, jeden z
priekopníkov izraelskej kinematografie.

1. 4.
1918

Ján Kadár

100.
výročie
narodenia
90. výročie
narodenia

12. 12.
1918

Štefan Žáry

Slovenský filmový režisér a scenárista.
Bol spolupracovníkom českého režiséra Elmara Klosa,
s ktorým natočili 8 filmov. Najúspešnejším sa stal „Obchod
na korze“ ktorý bol ocenený Oscarom.
Básnik, prozaik, esejista, prekladateľ, predstaviteľ
nadrealizmu.

10. 12.
1928

Milan Rúfus

Básnik, spisovateľ, redaktor, publicista, vydavateľ a
organizátor kultúrneho života, prekladateľ z maďarčiny,
francúzštiny, ruštiny, poľštiny a turečtiny; predstaviteľ
vitalizmu a senzualizmu v slovenskej poézii, založil a
redigoval Edíciu mladých slovenských autorov (EMSA)
v Prahe, participoval na vydávaní literárneho časopisu Elán.
Herec, divadelný režisér a pedagóg.
Je autorkou žensky krehkej lyriky. Získala ocenenia :
v roku1968 zaslúžilá umelkyňa a v roku1983 národná
umelkyňa.
Položil základy modernej slovenskej hudby a je aj autorom
slovenskej národnej opery. Najväčšie uznanie získali opery
Krútňava a Svätopluk.
Významný slovenský jazykovedec, ktorý sa venoval štúdiu
dejín slovenského jazyka, výskumu slovenského spisovného
jazyka, problematike jazykovej politiky a jazykovej kultúry,
všeobecnej a porovnávacej jazykovede, slavistike,
romanistike, ugrofinistike, bol zástancom radikálnej
pravopisnej reformy. Bol autorom publikácií Jazykovedné
glosy k československej otázke, K najstarším dejinám
slovenského jazyka.
Herec, režisér, scénický výtvarník a pedagóg.

Patril k najvýraznejším básnickým zjavom. Už jeho prvá
básnická zbierka – Až dozrieme – znamenala prelom v
slovenskej poézii od deklaratívnosti a schematického
apriorizmu k obsahovej a tvorivej inovácii. Predstavil sa ako
básnik s autonómnym pohľadom na životné a morálne
hodnoty ľudského konania, na lásku, pravdu, krásu, utrpenie
i tragiku človeka i sveta druhej polovice 20. storočia.

B.2 Výročia významných udalostí slovenských národných dejín a kultúrneho života
Poradie
výročia
170.
výročie

Dátum
výročia
15. 1.
1848

Názov, označenie
historickej udalosti
Reč Ľudovíta Štúra na
Uhorskom sneme o
jazykových právach
Slovákov
Prijatie Žiadostí
slovenského národa v
Liptovskom Mikuláši

170.
výročie

10. 5.
1848

170.
výročie

19. 9.
1848

Prvé zasadnutie I.
Slovenskej národnej
rady

155.
výročie

4. 8.
1863

Založenie Matice
slovenskej

100.
výročie

2. – 3. 6. Vzbura slovenských
1918
vojakov v Kragujevaci

Zdôvodnenie zaradenia udalosti do prehľadu
170. výročie prednesenia reči Ľudovíta Štúra na
Uhorskom sneme o jazykových právach Slovákov.
Ide o prvý slovenský ucelený národnopolitický
program. Vyhlásené boli 10. mája 1848
v Liptovskom Sv. Mikuláši. Text dokumentu
zostavilo 28 popredných predstaviteľov slovenského
národného hnutia pod vedením Ľudovíta Štúra,
Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava
Hodžu, Štefana Marka Daxnera, Jána Francisciho Rimavského. Najdôležitejšími požiadavkami boli
požiadavky národné (uznanie slovenskej
svojbytnosti, rozdelenie stolíc podľa národnostného
kľúča, vytvorenie slovenskej územnej jednotky
s vlastným snemom a slovenčinou ako úradným
jazykom, pomerné zastúpenie v uhorskom
parlamente). Okrem národných požiadaviek
obsahovali aj požiadavky týkajúce sa
demokratizácie spoločnosti (úplné zrušenie
poddanstva, volebné právo pre všetkých obyvateľov
Uhorska, žiadosť o prepustenie Janka Kráľa
z väzenia).
Prvá Slovenská národná rada bola vrcholným
národným politickým a vojenským orgánom, ktorý
bol vytvorený v septembri 1848 vo Viedni pod
vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana
a Michala Miloslava Hodžu. Organizovala
Slovenské povstanie v rokoch 1848 – 1849 v rámci
revolúcie 1848/49, ako aj výkonnú moc na územiach
Slovenska obsadených spojenými slovenskorakúskymi jednotkami v boji proti Maďarom. Šlo o
prvý národnopolitický orgán Slovákov, ktorý
vytvoril základy slovenského parlamentarizmu a
demokracie, emancipácie slovenského národa,
rozvíjanie národnej aj štátnej identity, rešpektujúc
iné národy a príslušníkov národnostných menšín. Po
prvý raz zasadala I. Slovenská národná rada na
Myjave, v dome pani Anny Koléniovej.
Historické založenie Matice slovenskej bolo na
Prvom valnom zhromaždení 4. augusta 1863, ktoré
sa konalo v Martine. Za predsedu bol zvolený
biskup Štefan Moyzes.
100. výročie vzbury Trenčianskeho 71. pešieho
pluku v srbskom meste Kragujevac. Slováci tvorili
asi 85% z celkového počtu mužstva pluku. Vzburou
sa trenčiansky pluk navždy zapísal do histórie prvej
svetovej vojny a najmä do dejín slovenského národa.
Na Stanovljanskom poli bola ukončená púť 44
slovenských vojakov, ktorí boli popravení

90.
výročie

20. 1.
1928

Uzavretie zmluvy medzi
Československom
a Svätou stolicou, tzv.
modus vivendi

zastrelením, pretože sa v Kragujevaci vzbúrili proti
vojne a útlaku.
Modus vivendi medzi Svätou stolicou a
Československou republikou bola dohoda uzavretá
medzi Svätou stolicou a Československou
republikou v januári 1928. Modus vivendi
obsahoval dojednania ohľadom úpravy hraníc
cirkevných provincií a vymenovanie biskupov.

