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Dôstojné zavŕšenie Roka Ľudovíta Štúra 2015 na Pedagogickej fakulte UK

RENÁTA BOJNIČANOVÁ
Univerzita Komenského v Bratislave

 Minulý rok sme si pripomenuli 200. výročie narodenia významného slovenského dejateľa 
Ľudovíta Štúra (1815 – 1856) a pri tejto príležitosti bol uznesením vlády Slovenskej republiky
rok 2015 vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. S podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
sa od januára do decembra konali rozličné podujatia doma aj v zahraničí, či už konferencie, 
semináre, výstavy, alebo spomienkové slávnostné ceremónie, okrem toho ministerstvo podporilo
aj viaceré edičné projekty. Konkrétne akcie iniciovali vzdelávacie a kultúrne inštitúcie a ich 
cieľom bolo prispieť k hlbšiemu poznaniu Štúrovho diela a šíriť poznanie o ňom medzi širokou
kultúrnou verejnosťou, ale aj podporiť návrat k vedeckému štúdiu Štúrovho diela. Do tejto 
celoslovenskej kultúrnej aktivity s medzinárodným presahom sa zapojili aj pracovníci Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje reflexie o diele a prínose Ľudovíta Štúra do 
slovenskej kultúry publikovali a na vedeckých podujatiach reprezentovali Univerzitu Komenského
predovšetkým členovia Katedry slovenského jazyka a  literatúry, najhlbšie zasvätení do 
kultúrneho, literárneho, jazykovedného či pedagogického odkazu tejto významnej osobnosti 
slovenských dejín.
 Zavŕšenie ich celoročných aktivít, ale aj dlhodobého vedeckého záujmu o dielo velikána 
slovenskej kultúry predstavoval vedecký seminár o Ľudovítovi Štúrovi, ktorý sa z podnetu 
Katedry slovenského jazyka a literatúry, integrálnej súčasti Ústavu filologických štúdií Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského, konal dňa 23. novembra 2015 na pôde tejto fakulty. Seminár 
bol určený odbornej verejnosti, ale hlavne študentom, ktorí do posledného miesta zaplnili
priestrannú prednáškovú aulu. V  priebehu novembrového dopoludnia si vypočuli troch 
vysokoškolských pedagógov a vedcov, ktorí predstavili svoje reflexie o diele a prínose Ľudovíta
Štúra z troch rozličných uhlov pohľadu vyplývajúcich z ich vedeckého zamerania. Literárna 
vedkyňa prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., oslovila publikum s úvahou o význame odkazu 
Ľudovíta Štúra pre súčasnú generáciu s názvom Štúr a my; literárny historik prof. PhDr. Ondrej
Sliacky, CSc., si zvolil tému úzko spätú s pedagogickým pôsobením Ľudovíta Štúra a dal jej 
evokujúci názov Škola Štúrova a  významný slovenský lingvista a  pedagóg prof. PhDr. Ján 
Kačala, DrSc., hovoril o jazykovednom diele Ľudovíta Štúra v prednáške s názvom Ľudovít 
Štúr ako jazykovedec. Celé podujatie uviedla a diskusiu koordinovala vedúca Katedry slovenského
jazyka a  prodekanka pre zahraničné vzťahy PdF UK Mgr. Eva Faithová, PhD. Účastníci 
seminára, študenti aj zamestnanci fakulty odchádzali z  podujatia naplnení obrodeneckým 
duchom slovenského velikána, ktorý tlel v podtexte troch prezentovaných prednášok.
 Pripomínať si Štúrove zásluhy na existencii slovenského jazyka, slovenského školstva, 
slovenskej literatúry a možno povedať, že aj moderného slovenského národa, je nepísanou 
povinnosťou a aj cťou pre každého človeka, ktorý cíti úctu k vlastnému národu. Možno povedať,
že Ústav filologických štúdií UK zorganizoval podujatie, ktorým sa dôstojne zavŕšil Rok 
Ľudovíta Štúra na akademickej pôde Univerzity Komenského.
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