
 

Vedecká konferencia  

ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE  

 

 

Organizátor: Matica slovenská  

Termín a miesto konferencie: 8. – 9. septembra 2022, Martin  

 

V roku 2022 si pripomíname okrúhle 200. výročie narodenia štúrovských a matičných 

dejateľov Jána Francisciho, Štefana Marka Daxnera, Janka Kráľa, Jána Rotaridesa, Jána 

Kalinčiaka, Petra Michala Bohúňa, Augusta Horislava Krčméryho, Ľudovíta Jaroslava 

Šuleka, Jakuba Grajchmana a ďalších. Štúrovská generácia je bezkonkurenčne 

najvýznamnejšou generáciou v celých slovenských dejinách. Matica slovenská vyhlásila 

letopočet 2022 za Rok odkazu štúrovcov. Pri tejto príležitosti usporiada vedeckú konferenciu 

Odkaz štúrovskej generácie. Štúrovci sa vo vrcholnej fáze národného obrodenia v polovici 19. 

storočia podieľali na princípe ľudovosti, na kodifikovaní spisovnej slovenčiny, reprezentovali 

slovenskú romantickú literatúru známu ako Štúrova škola, umenie, kultúru, osvetu a vedu. 

Stali sa šíriteľmi revolučných myšlienok nemeckej klasickej filozofie, ktoré absorbovali počas 

štúdií na nemeckých univerzitách, a s úspechom ich realizovali v procese konštituovania a 

emancipovania Slovákov ako moderného novodobého národa s osobitou rečou i kultúrou. 

Štúrovské aktivity na prelome epoch feudalizmu a kapitalizmu v rámci demokratizačného 

kontextu meruôsmych európskych pohybov vyvrcholili v kultúrnopolitických programoch, 

ktoré vošli do našej histórie ako Žiadosti slovenského národa z roku 1848 a kontinuálne aj 

roku 1861 v podobe Memoranda národa slovenského. Štúrovci pri napĺňaní memorandových 

cieľov sa zaslúžili roku 1863 o vznik Matice slovenskej.  

 

Ciele konferencie:  

 prezentovať zabudnuté a menej známe postavy štúrovcov a udalosti štúrovského 

obdobia na základe najnovších interdisciplinárnych (historiografických, 

literárnohistorických, lingvistických, politologických, právnych, kulturologických, 

filozofických a iných) vedeckých výskumov a poznatkov 



 

 poskytnúť priestor na výmenu vedeckých poznatkov a teoretických aj praktických 

skúseností prostredníctvom odborných príspevkov a diskusií, identifikovať a 

analyzovať nové trendy v pohľade na štúrovskú generáciu 

 vedecky zhodnotiť odkaz štúrovcov v troch storočiach pre súčasný globalizovaný svet 

s osobitným zreteľom na slovenské národné aktivity 

 

Organizačné pokyny: 

 prihlášky na konferenciu pošlite do 15. mája 2022 na mailovú adresu 

pavol.madura@matica.sk   

 organizátor zabezpečuje pre prednášajúcich ubytovanie (z 8. na 9. septembra), 

občerstvenie počas rokovania a obed (9. septembra)  

 bližšie pokyny dostanú účastníci po prihlásení sa  

 výstupom konferencie bude recenzovaný zborník, termín odovzdania príspevkov do 

zborníka je 15. september 2022 

 

Vedecký výbor konferencie:  

 Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. 

 JUDr. Marián Gešper 

 prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. et Dr. h. c. 

 prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. 

 ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD. 

 prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.  

 doc. PaedDr. Július Lomenčík, CSc. 

 PhDr. Pavol Madura  

 doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. 

 PhDr. Lukáš Perný, PhD. 

 Mgr. Radoslav Žgrada 

 

Kontakt na organizátora:  

 Matica slovenská, Vedné ústredie Matice slovenskej, PhDr. Pavol Madura, P. 

Mudroňa 1, 036 01 Martin, 0905 610 231, pavol.madura@matica.sk   
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PRIHLÁŠKA 

na vedeckú konferenciu  

ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE 

8. – 9. september 2022, Martin 

 

 

Meno a priezvisko, titul: 

 

Pracovisko: 

 

Telefón: 

 

e-mail: 

 

Názov príspevku: 

 

Anotácia (max. 900 znakov): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlášky na konferenciu je potrebné zaslať do 15. mája 2022 na mailovú adresu 

pavol.madura@matica.sk  

mailto:pavol.madura@matica.sk

