Komisia školstva a kultúry
pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
Zápisnica
mimoriadneho zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi konaného
22. januára 2014 v čase od 15.30 do 16.30 hodiny

Prítomní a prizvaní: podľa prezenčnej listiny
Program: Príprava Roku Ľudovíta Štúra 2015
V úvode rokovania oboznámila predsedníčka komisie H Dadíková s dôvodom zvolania
mimoriadneho rokovania komisie školstva a kultúry. V roku 2015 si pripomenieme 200.
výročie narodenia významného slovenského dejateľa Ľudovíta Štúra, a preto bol tento rok
Ministerstvom kultúry SR vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra.
Ministerstvo kultúry SR oslovilo a vyzvalo vyššie územné celky, aby k tomuto výročiu
iniciovali v obciach a mestách kultúrno-spoločenské, osvetové a popularizačné aktivity.
TSK sa obrátil na primátorku mesta Prievidza i príslušné inštitúcie s požiadavkou na
predloženie návrhov konkrétnych aktivít k výročiu narodenia Ľ. Štúra v meste Prievidza do
24. januára 2014.
Prítomní pracovníci a riaditelia kultúrnych inštitúcií predložili predbežné návrhy na podujatia
k Roku Ľudovíta Štúra 2015 takto:
Kultúrne a spoločenské stredisko
- Muzikál o živote a osobnosti Ľ. Štúra vo vlastnej réžii s premiérou v jarných mesiacoch
s predbežným rozpočtom 4 tisíc eur (predstavenia počas celého roku podľa záujmu aj
v iných mestách a obciach kraja).
Hornonitrianska knižnica
- prednášky a besedy pre žiakov základných a stredných škôl o osobnosti Ľ. Štúra
i ostatných štúrovcoch,
- multižánrová výstava s filmovou projekciou filmu Niet inej cesty,
- vedomostné súťaže, kvízy, scénické vystúpenie, bibliografické letáky.
Hornonitrianske múzeum
- podujatia s obsahom prepojenia miestnych povestí na muzeálie,
- participácia na príprave a realizácii aktivít ostatných organizátorov.
Regionálne kultúrne centrum
- výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl – v spolupráci so ZUŠ L. Stančeka.
- súťaž programov s tematikou Ľ. Štúra a štúrovcov pre žiakov ZŠ mesta.
Ďalšie návrhy:
V. Miklasová, ved. Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi –
prostredníctvom odboru zabezpečí zapojenie základných škôl mesta do aktivít organizácií
i organizovanie vlastných aktivít (súťaže, kvízy, výsadba stromov a pod.).
V. Uhlár, ved. oblastného pracoviska Matice slovenskej – pripojil sa k návrhu na
zorganizovanie výtvarnej súťaže s následnou výstavou najlepších prác. Preverí možnosti
finančnej spoluúčasti Matice slovenskej na úhrade nákladov. Návrh na realizáciu MUZIKÁLU
je spoločným zámerom KaSS a OblV MS.

V závere rokovania vyzvala predsedníčka komisie organizátorov podujatí k Roku Ľudovíta
Štúra 2015 k účinkovaniu predovšetkým domácich umeleckých kolektívov a jednotlivcov
(ZUČ L. Stančeka, CVČ Spektrum a pod.) a prezentáciu podujatí aj v rámci celomestských
akcií - Mestské dni, Hornonitrianske folklórne slávnosti, Ešte dúšok leta,...
V súvislosti s finančným zabezpečením podujatí venovaných výročiu narodenia Ľ. Štúra
bude pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 požadovať vytvorenie samostatnej kapitoly
určenej na podporu aktivít k výročiu.

Helena Dadíková
predsedníčka komisie
Zapísala: O. Ďurčenková

V roku 2015 to bude presne 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, syna učiteľa a
organistu Samuela Štúra a jeho manželky Anny.
Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli pripraviť MUZIKÁL o živote a osobnosti Ľudovíta Štúra.
Radi by sme priniesli divákom obraz o tom, kto vlastne Ľudovít Štúr bol ako osoba.
Vo svojom vnútre, so svojimi myšlienkami, láskami a starosťami.
Samozrejme predstavíme aj jeho obrovský prínos slovenskému národu.
Pôjde o veľkovýpravné predstavenie, schopné cestovať a predstaviť tak rodáka z Uhrovca,
veľkého dejateľa , pretože ide o národnú záležitosť a dôležitú osobnosť našich dejín.
„ Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez vedomosti historickej o sebe
a predkoch svojich je hromádka koží otrockých „
Ľudovít Štúr
___________________________________________________________________________
Premiéra muzikálu: jar 2015
Účinkujúci: herci z Divadla „A“ a Divadla SHANTI, o.z.
Choreografia: Mimikry Bojnice, Xoana štúdio
Hostia: Študenti umeleckých konzervatórii z Topolčian a Žiliny
Scenár a réžia: Vojtech Bartko ( prikladáme životopis)
Produkcia: KaSS pod vedením Mgr. Lucia Podobová
Hudobná dramaturgia: Róbert Mankovecký ( dramaturg Martinského komorného divadla)

Rozpočet:

Odhadované minimálne náklady: 4 tisíc EUR
Náklady zahŕňajú kostýmy, scénu, honoráre pre tvorcov, propagáciu, dopravu ...
Našim cieľom je mať do októbra 2014 zazmluvnených všetkých partnerov, aby sme mohli
začať s prípravou a realizáciou celého projektu.

Samozrejme budeme radi, ak sa k nám pripoja a akoukoľvek formou prispejú
k realizácii nášho zámeru aj všetky naše spolupracujúce inštitúcie.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na 0904 752 754 alebo
kultura@prievidza.sk
Samozrejme budeme radi, ak sa k nám pripoja a akoukoľvek formou prispejú
k realizácii nášho zámeru aj všetky naše spolupracujúce inštitúcie.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na 0904 752 754 alebo
kultura@prievidza.sk

Podujatia k Roku Ľudovíta Štúra (Hornonitrianska knižnica v Prievidzi)
I.

Prednášky a besedy:
Cieľ: Poznanie života a diela Ľudovíta Štúra, priblíženie jeho odkazu, poznanie
štúrovcov.
Cieľové skupiny: študenti SŠ.
1) Obeta ako životný štýl.
Lektor/ka:
Marcela Bednárová (vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV)
Dielo:
Slovenský kontext v spoločensko-politických postojoch Ľ. Štúra. In: Historický
časopis, 1/2006, s. 105-120.
Slovenské národné noviny a ich ohlas u Slovanov. In: Slovenské pohľady, č.78/2007, s. 228-232.
Obeta ako životný štýl. In. Historická revue, č. 3/2007, s.8-11.
Dve ženy v živote Ľudovíta Štúra. In: Historická revue, č. 3/2006, s. 32-33.
Tomáš Winkler (literárny historik a kritik)
Dielo:
Perom a mečom – monografia o J. M. Hurbanovi
2) Štúr ako kodifikátor spisovnej slovenčiny.
Lektorka:
Mgr. Elena Šubjaková (historička a publicistka)
3) Kniha ako výtvarné dielo
Lektorka:
PhDr. Barbora Matáková (kunsthistorička).
Cieľom prednášky bude reflektovať úctu Štúra ku kráse slova, obrazu, jazyka
a vzdelaniu.
4) Slovenské národné noviny v súčasnosti
Lektor:
Peter Mišák (učiteľ, básnik, lexikograf, redaktor SNN v Martine)

II.

Ostatné aktivity:

1) Po stopách osobností – multižánrová výstava, ktorá by zahŕňala premietanie filmu
(prípadne ukážok) Niet inej cesty, dramatizácie a pásma Juraja Sarvaša a výstavu
regionalík o osobnostiach, ktoré sa svojim postojom a tvorbou hlásili k odkazu Ľ.
Štúra v 19. storočí a ich rodiskom a pôsobiskom bol náš región. Výstava by
prezentovala tieto osobnosti: Juraj Gramantík, Martin Hojč, Tomáš Hromada,
Juraj Slota, Ján Lepieš, Karol Alexander Modráni, Michal Chrástek, Fraňo Madva,
Teodor Klačko, Andrej Truchý-Sitniansky, Alexander Bizai, Anton Horváth, Šitanc,
Michal Rodoľub a iní. Motto výstavy – úryvok zo zbierky Ľ. Štúra Spevy a piesne,
v ktorom sa lúči s našim krajom:
Maj že sa dobre, kraj, na vrchu tomto Čiernom,
na Rokoši nádhernom,
na Kňazovom stole, Ptáčniku, Homole,
ko mne sa ešte majte, kolom ma obstávajte,
aj vy, milé Breziny, vy prístrešia tíšiny....
2) Osobnosť Ľudovíta Štúra, štúrovci - Vedomostná súťaž, prípadne kvíz –
o štúrovcoch.
3) Kultúra slova – čítanie textu v štúrovskej slovenčine do mikrofónu, význam
kultivovaného prejavu, preklady súčasných textov do nej. Najkultivovanejšie
vystúpenie odmeníme – 2. stupeň ZŠ
4) Nárečie – kľúč k duši našich predkov – s deťmi budeme hľadať rozdiely medzi
jednotlivými nárečiami, hlavne sa pristavíme pri „prividzčine“ a písaní textu v nej.
5) On zobudil zo sna národ svoj – prezentácie žiakov 2. stupňa ZŠ o Ľ. Štúrovi
a jeho priateľoch – zaujímavosti, čo nenašli v učebniciach, lásky Ľ. Štúra, Ľ. Štúr
vo výtvarnom stvárnení a iné. Žiaci môžu predviesť svoju prezentáciu na
nástenke, na počítači, zdramatizovať a pod. Najzaujímavejšie odmeníme.
6) Scénické vystúpenie – dramatizácia významného momentu zo života Ľudovíta
Štúra v podaní Vojtecha Bartka a hercov prievidzských divadiel.
7) Bibliografické letáky,
napr.: Ľ. Štúr - ako o ňom písali jeho priatelia, Lásky Ľ. Štúra, Ľ Štúr vo výtvarnom
stvárnení, Ľ. Štúr a poézia, Ľ. Štúr a horná Nitra a tiež o nasledovníkoch Štúra na
hornej Nitre.

