
Relácia – 198. výročie narodenia Ľ. Štúra 

Vážení kolegovia, milí žiaci! 

Zajtra – 29. októbra uplynie 198 rokov od narodenia aktívneho a svedomitého 

študenta, spisovateľa, politika, kňaza, profesora, redaktora, vychováteľa Ľ. Štúra. 

 Narodil 29. októbra 1815 v Zay Uhrovci (dnes Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou) 

v učiteľskej rodine. Študoval v Rábe, na lýceu v Bratislave. Dva roky študoval v Halle 

v Nemecku historicko-politické vedy. Po návrate z Halle sa rozhodol vydávať časopis. 

Usiloval sa o povolenie slovenských politických novín. V roku 1843 ho pozbavili profesúry 

na bratislavskom lýceu. Aj napriek tomu sa mu podarilo dostať povolenie na vydávanie novín. 

Prvé číslo vyšlo 1. augusta 1846 pod názvom Slovenskie národnie noviny. V roku 1847 sa 

stal poslancom za mesto Zvolen v uhorskom sneme. Ako prvý poslanec žiadal zrušenie 

poddanstva a slovenské národné školstvo. Národné otázky formuloval Štúr so svojimi 

spoločníkmi ako Žiadosti slovenského národa v Mikuláši. Po revolúcii v roku 1848 žil Štúr 

pod policajným dozorom v Modre. 

A teraz zopár zaujímavostí 

V roku 1836 sa uskutočnil výlet na Devín, kde Ľudovít prijal slovanské meno Velislav.   

80 ročný Ivan Štúr  je najstarší žijúci potomok slávnej rodiny ŠTÚROVCOV. Žije 

v Bratislave,v byte na Kramároch, väčšinu života pôsobil ako psychológ. 

Ako si spomína na svojho praprastrýka? 

Ľudovít mal na tú dobu slušných 180 centimetrov.  „Byť potomkom slávnych ľudí nie 

je zásluha, ale záväzok,“ hovorí. 

„Boli štyria bratia - Karol, Ľudovít, Samuel, Ján a sestra Karolína. Môj prastarý otec bol 

Samuel. Ľudovít deti nemal. Nezvykli sme sa doma o predkoch rozprávať, nik si ich 

nepamätal. Iba hovorievali, že Ľudovít Štúr bol pravdepodobne veľmi pekný človek. Zrejme 

mal charizmu, lebo ľudia za ním išli.“ O jeho diele a obrovskom význame pre krajinu vie asi 

každý Slovák, ale aký bol človek? Vraj pil veľa kávy, fajčil fajku, jazdieval na koni po 

bratislavskej Kolibe. Nevedel si zaviazať šatku, predchodkyňu dnešných kravát. Keď chcel 

vyzerať dôstojne, vždy mu ju musel zaviazať niekto iný. Nevedel si ani dobre zastrúhať pero. 

Vtedy používali husacie brká, a aby boli na písanie správne zaostrené, musela byť pri rezaní 

nožom dobrá technika. To Ľudovítovi Štúrovi veľmi nešlo. Štúr nikdy nenadával. 

„Bol dosť chudobný. Býval v centre Bratislavy, živil sa vydávaním novín, písaním. Ale 

zvykol hovorievať - veľa tvoriť, málo troviť. Pravdepodobne bol telesne zdatný, nejazdil len 

na koni, ale počas štúdií v Maďarsku aj vesloval na lodi. Dobre ovládal asi päť jazykov. Mal 

šťastie, že jeho rodičia z evanjelickej rodiny boli humanitne orientovaní, zaujímali sa 

o kultúru“. 

Hoci bol multilingválny, slovenčina sa stala jeho osudom. 11. júla 1843 sa Štúr, 

Hurban  a Hodža stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde sa dohodli na postupe pri 

zavedení slovenčiny do praxe, na základe stredoslovenského nárečia. 17. júla navštívili 

na Dobrej Vode Jána Hollého, ktorého ako významného predstaviteľa bernolákovčiny 

prvého oboznámili so svojím zámerom. Jazyk bol prijatý až po reforme v roku 1847 

(evanjelikmi i katolíkmi). 



 V diele Nauka reči slovenskej uviedol hlavné dôvody na nový spisovný jazyk a dielo 

Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí je prvou gramatikou nového 

spisovného jazyka. Spisovná slovenčina bola  uzákonená  v roku 1843. 

Ľ. Štúr mal postupne tri veľké lásky - Bohuslavu Rajskú, Máriu Pospíšilovú a Adelu 

Ostrolúcku. S Pospíšilovou sa mal aj oženiť, ale nakoniec ostal slobodný. Vzdal sa lásky k 

žene, lebo svoj osud spojil s osudom slovenského národa. Bol vzorom pre celú skupinu 

štúrovcov. 

Keď v roku 1851 zomrel Karol Štúr, brat Ľudovít sa presťahoval do Modry, aby sa 

postaral o jeho sedem detí. V mestečku pod Malými Karpatmi o päť rokov zomrel aj on. V 

októbri 1855 oslávil štyridsiatku, v decembri šiel na poľovačku. Pri preskakovaní potoka 

medzi Šenkvicami a Modrou sa nešťastne postrelil do ľavej nohy. „Liečili ho, vraj mu chceli 

aj skrátiť nohu, ale nesúhlasil,“ hovorí Ivan Štúr. Nakoniec zomrel 12. januára 1856 v 

modranskom dome mestského sudcu Jána Emresza v izbe na prízemí. Dnes je tam pamätná 

izba, múzeum, na námestí súsošie. Puška, ktorou sa Štúr postrelil, v múzeu nie je. Bola v 

Matici slovenskej, ale ešte v 19. storočí ju odtiaľ ukradli. 

Rok 2005-2006 bol rokom Ľ. Štúra. Pri tejto príležitosti sa žiaci 2. stupňa na našej ZŠ 

zapojili do kvízu o tejto najvýznamnejšej osobnosti našich dejín. Ich  úlohou bolo vytvoriť 

o ňom báseň. Ako sa s touto úlohou popasovali deviataci, zhodnoťte sami:  

9.A  Naša slávna slovenčina 

  založená v Hlbokom, 

  určite je všade známa, 

  vznikla veľkým nátlakom. 

 

9.B  Ľudovít Štúr učiteľ, 

  Slovanov to spasiteľ, 

  od narodenia až po skon, 

  bol mužom slov. 

  Žiaden z veľkých pánov 

  nedostal ho do rozpakov. 

9.C  Dal si nám jazyk, 

  dal si nám nádej, 

  my sme Ti vďační, 

  v Tvojich stopách kráčame ďalej. 

  Ukázal si nám cestu, 

  cestu k nášmu národu, 



  my sme sa ňou vydali,  

  odhodlaní bojovať za svoju slobodu. 

 

„Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, 

rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými." 

 Preto nikdy nezabúdajme na osobnosti, akou bol Ľ. Štúr a vážme si náš materinský 

jazyk. 

 

 

 


