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Scénu, Stavbu, 
oSvetlenie, zvuk, 

rekvizity, koStýmy        
a parochne pod 
vedením karola 
ČiČmanca, petra 

klaudínyho a 
mariána Frkáňa 

realizovali: mária 
brachňáková, 

zuzana JankeSová, 
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anna pauloviČová, 
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miroSlav kopaS, 
Ján kurhaJec, 

marek marČek, 
daniel kovalČík, 
zdeněk polášek, 
mateJ neradil, 
mateJ zachar, 
peter bartoš           

a dalibor proČka.
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PriMátorka     
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Janko kráľ 
(24. 4. 1822 Liptovský Mikuláš – 

23. 5. 1876 Zlaté Moravce) 

v roku 1940 boli jeho pozostatky prevezené na martin-
ský národný cintorín.
Po absolvovaní škôl v rodisku študoval na evanjelic-
kých stredných školách v Gemeri, levoči, kežmarku 
a v bratislave. v roku 1844 na protest proti zosadeniu Ľu-
dovíta Štúra z funkcie námestníka profesora J. Palkovi-
ča opustil bratislavské lýceum. na začiatku revolučných 
udalostí na jar 1848 organizoval s Jánom Rotaridesom 
ľudové vzbury, za čo ho odsúdili na trest smrti. v januá-
ri 1849 ho údajne na základe intervencie bána Jelačiča 
prepustili. vstúpil do dobrovoľníckeho vojska, kde do-
siahol hodnosť kapitána. Po revolúcii sa stal úradníkom 
štátnej správy, najskôr župným pisárom v balážskych 
Ďarmotách, zastupoval hlavného slúžneho v Modrom 
kameni a v lučenci, od roku 1854 bol úradníkom v Čad-
ci, neskôr v Martine a v kláštore pod znievom a od roku 
1862 prísediacim župného súdu v zlatých Moravciach. 
bol jedným z najvýznamnejších básnikov generácie 
štúrovcov, najvýznamnejším básnikom celej sloven-
skej literatúry. Už v druhom ročníku štúdií v roku 1844 
publikoval v almanachu nitra viaceré balady a spevy 
(zakliata panna vo váhu a divný Janko, zverbovaný, 
zabitý, či Pieseň bez mena), ktoré patria k najvýznam-
nejším dielam slovenského romantizmu. básne orol 
a duma bratislavská uverejnil v časopise orol tatranský. 
ideály revolučných rokov tlmočil v básňach krajinská 
pieseň, tri vŕšky, Pieseň slobodného sedliaka a Jarná 
pieseň, pocity dezilúzie po revolúcii v dielach duma 



národný cintorín 
bezpochyby patrí medzi naJnavšte-
vovaneJšie mieSta martina. medzi 
pamiatkami našeJ hiStórie zíSkal 
výnimoČné poStavenie tým, že Sa v 
priebehu mnohých deSaťroČí Stal 
mieStom poSledného odpoČinku 
mnohých významných oSobnoStí. 
pomenovanie nedoStal úradným 
aktom. od pohrebu prvého pod-
predSedu matice SlovenSkeJ ka-
rola kuzmányho v roku 1866 ho 
naši predkovia zaČali takto vnímať, 
poStupne v publiciStike oznaČovať 
a Jeho vyhláSenie za národnú kul-
túrnu pamiatku v roku 1967 už len 
zakotvilo Stav JeStvuJúci vo vedomí 

SpoloČnoSti.



dvoch bratov, Rodiny vlastencov, Šahy. svoje básnické 
dielo zavŕšil básňami, ktorými privítal Memorandové 
zhromaždenie.
dodnes sa s určitosťou nepodarilo nájsť jeho hrob 
v zlatých Moravciach. Prvý podnet na zistenie kráľovho 
hrobu dal prezident Masaryk. kráľova dcéra anastázia 
v tejto súvislosti v liste napísala: „Môj dobrý otec, chu-
dák, leží zabudnutý. Hrob jeho neni označený. Ja a môj 
brat Mladen sme ďaleko. Sama trpím na ťažkú čuvovú ne-
moc – moja pamäť je slabá. Kde sa nachádzal jeho hrob? 
Keby som mohla ta ísť, ja by som ho snáď našla. Jestliže 
pán Masaryk, prezident, pamiatke jeho venuje pozornosť, 
tak myslím, môžu mu pomník dať postaviť na hocktorom 
prázdnom mieste starého hrobitova zlatomoravského“. 
Podľa niektorých teórií umrel Janko kráľ na chole-
ru a pochovali ho aj so slamníkom a hrob dezinfikovali 
vápnom. Pre náhlu smrť na infekčné ochorenie neozna-
čili viditeľnejšie hrob, takže už začiatkom  20. storočia 
nepoznali jeho presné miesto. Podľa iných dohadov 
spáchal samovraždu. literárny historik Rudo brtáň tvr-
dil, že ho údajne ako samovraha pochovali na vtedaj-
šom kraji cintorína, v časti pre evanjelikov. Faktom je, že 
v matrike veľkoslažanskej evanjelickej cirkvi je zapísaná 
ako príčina kráľovej smrti „hagymáz“ – po slovensky 
brušný týfus.
nepoznáme ani jeho presnú podobu. všetky jeho štyri 
deti sa pomaďarčili. kráľove busty a portréty sú vytvo-
rené poväčšine podľa jeho syna Mladena, ktorý zomrel 
v roku 1940 v Maďarsku.





ElEna Maróthy – Šoltésová 
(8. 1. 1855 Krupina – 11. 2. 1939 Martin)

Pochádzala z rodiny štúrovca daniela Maróthyho, evan-
jelického farára v krupine a Ľuboreči. navštevovala diev-
čenské školy vo veľkej a v lučenci. do Martina prišla 
v roku 1875, keď sa vydala za Ľudovíta Šoltésa. tu sa 
hneď zapojila do národnej a verejnej činnosti, najmä 
v Živene, kde ju v roku 1880 zvolili do výboru, v roku 
1885 do funkcie podpredsedníčky a v roku 1894 do 
funkcie predsedníčky, ktorú vykonávala do roku 1927. stala 
sa vedúcou osobnosťou ženského hnutia na slovensku. 
s tým súvisela i jej redakčná a editorská práca. v roku 
1910 založila a do roku 1923 redigovala časopis Žive-
na. vyvíjala bohatú publicistickú činnosť, písala literár-
nokritické postrehy, ktoré uverejňovala v Živene, slo-
venských pohľadoch, národných novinách a dennici. 
Patrila medzi najvýznamnejšie slovenské spisovateľky. 
debutovala v roku 1881 poviedkou na dedine. v roku 
1894 vydala román Proti prúdu. vrcholom jej literárne-
ho diela sa stala kniha Moje deti. toto dielo vzbudilo 
priaznivý ohlas kritiky, bolo preložené do viacerých ja-
zykov. Moje deti sú autobiografickým pohľadom matky, 
ktorá prišla o obe deti (v roku 1884 zomrela Šoltésovej 
9 ročná dcéra elena a v roku 1912 jej 32 ročný syn ivan).





karol kuzMány 
(16. 1. 1806 Brezno – 14. 8. 1866 Martin)

Pochádza z rodiny evanjelických farárov a učiteľov. Po 
absolvovaní stredných škôl v dobšinej a Gemeri štu-
doval teológiu na evanjelickom lýceu v bratislave a od 
roku 1828 na univerzite v Jene. v roku 1830 sa stal kap-
lánom v banskej bystrici, v rokoch 1830 – 1832 fará-
rom vo zvolene, 1832 – 1849 opäť v banskej bystrici 
a v roku 1849 sa stal profesorom teológie na univerzite 
vo viedni. v roku 1849 viedol národnú delegáciu, ktorá 
v olomouci odovzdala panovníkovi národné požiadav-
ky. v roku 1863 prišiel do Martina, kde ho zvolili 
za farára a udelili mu titul čestného mešťana Mar-
tina. v tom istom roku ho zvolili za podpredsedu Ma-
tice slovenskej a spolu s prvým predsedom, katolíckym 
biskupom Štefanom Moyzesom, predstavovali jednotu 
národných snáh.
Pracoval aj literárne. stal sa predstaviteľom slovenské-
ho preromantizmu. napísal idylický epos béla (1836) 
a filozofický román vo forme listov ladislav (1838). v ro-
koch 1836 – 1838 vydával almanach Hronka, okolo kto-
rého sústredil mnohých slovenských a českých autorov. 
Písal básne i vlasteneckú poéziu, z ktorej najznámejšou sa 
stala hymnická pieseň kto za pravdu horí.





svEtozár hurban vaJanský  
(16. 1. 1847 Hlboké – 17. 8. 1916 Martin)

bol najstarším synom anny Hurbanovej rod. Jurkovi-
čovej a Jozefa Miloslava Hurbana. Po absolvovaní stre-
doškolských štúdií sa  roku 1867 zapísal na Právnickú 
akadémiu v bratislave, ktorú úspešne ukončil. Roku 
1874 zložil advokátsku skúšku v budapešti a stal sa 
koncipientom v advokátskej kancelárii v trnave, neskôr 
v Pešti a v bratislave. v rokoch 1874 – 1878  pracoval 
ako samostatný advokát v skalici, vo viedni, v bratisla-
ve, v námestove a v liptovskom Mikuláši. v roku 1878 
narukoval do rakúsko – uhorskej armády a zúčastnil 
sa na okupácii bosny a Hercegoviny. Po návrate z voj-
ny sa natrvalo usadil v Martine, kde sa venoval pre-
dovšetkým kultúrnej, literárnej a žurnalistickej práci. 
Redigoval národnie noviny, literárne časopisy orol a 
slovenské pohľady, tiež mesačník Rodina a škola. va-
janský sa vypracoval na vedúcu osobnosť a ideológa 
slovenskej politiky a patril k hlavným predstaviteľom 
konzervatívneho martinského vedenia slovenskej ná-
rodnej strany. stal sa hlavným predstaviteľom sloven-
skej poézie, prózy, eseistiky a literárnej kritiky. svojim 
literárnokritickým dielom glosoval literárnu tvorbu, ale 
aj iné oblasti umenia. s výraznou politickou činnosťou 
súvisela jeho publicistická práca. Uverejnil množstvo 
politických článkov, úvodníkov a úvah, za ktoré ho ma-
ďarská justícia viackrát poslala do väzenia. významne 
sa podieľal na všetkých národných podujatiach. zastá-
val tiež funkciu tajomníka Živeny. svetozár Hurban va-
janský bol jedným z iniciátorov azda najvýznamnejšej 
udalosti histórie martinského divadelníctva, keď aj na 
jeho podnet bol 30. apríla 1888 položený základný ka-
meň výstavby martinského národného domu.





hana MEličková 
(27. 1. 1900 Martin – 7. 1. 1978 Bratislava)

do základnej školy chodila k svojmu otcovi, martinské-
mu evanjelickému učiteľovi Jánovi Meličkovi a v rodi-
čovskom dome získala aj hudobné vzdelanie. Potom 
študovala na vyššej obcodnej škole v rodisku a v rokoch 
1919 – 1923 na Hudobno-dramatickom konzervatóriu v 
Prahe hru na klavír. Popri hodinách klavíra sa zapísalala 
aj na hereckú tvorbu. od roku 1923 učila hru na klavír v 
Martine. Prvé dotyky s divadlom získala ako ochotnícka 
herečka v martinskom slovenskom spevokole. v roku 
1926 sa stala členkou činohry slovenského národného 
divadla v bratislave, kde pôsobila päťdesiat rokov, až do 
odchodu do dôchodku v roku 1976. debutovala posta-
vou salome v rovnomennej hre od oscara Wilda. salo-
me bola jej obrovským úspechom, divadlo získalo ta-
lentovanú profesionálnu herečku. od samého začiatku 
svojej profesionálnej kariéry dostávala hlavné postavy, 
zakrátko sa vyprofilovala v tragédku svetového drama-
tického repertoáru. z domácej dramatickej literatúry jej 
boli blízke najmä drámy tajovského a stodolu. Jeden zo 
svojich vrcholných výkonov podala v borodáčovej in-
scenácii Hviezdoslavovej drámy Herodes a Herodias v 
roku 1937. v slovenskom národnom divadle vytvorila 
viac ako dvesto postáv.
od vzniku rozhlasového vysielania v bratislave bola stá-
lou interpretkou poézie a prózy a stvárnila množstvo 
postáv v pôvodných rozhlasových hrách i v adaptáciách 
slovenskej klasiky. Účinkovala v mnohých televíznych 
inscenáciách, o niečo menej vystupovala vo filmovej 
tvorbe. v roku 1961 jej udelili titul národnej umelkyne.



PEs doMáci 
(12. 3. 1987 Dražkovce – 6. 8. 1999 Martin)

Pes domáci je domestikovaný poddruh vlka dravého. 
na základe početných archeologických nálezov z rôz-
nych kútov sveta je pes považovaný nielen za prvé do-
mestikované zviera, ale aj za prvé zviera, ktoré človek 
cielene choval. z kostrových nálezov niekoľkých dru-
hov psov sa odvodzovali a dodnes odvodzujú, dneš-
né plemená. za najstaršie praplemeno bol označený 
takzvaný pes močiarny či rašelinný (lat. Canis familiaris 
palustris Rütimeyer), od ktorého sa dodnes odvodzujú 
početné plemená špicov, pinčov a teriérov. skupina 
severských, vlkom podobných psov a pastierske psy 
sú odvodzované od psa, ktorého kostra bola objavená 
vo vykopávkach pri ladožskom jazere, a ktorý dostal 
meno canis familiaris Inostranzewi. skupina dogovitých 
psov sa odvodzuje ešte aj dnes od predka nazvaného 
Canis familiaris decumanus. z doby 4000 až 5000 rokov 
pred kristom pochádza pes bronzový (lat. canis fami-
liaris matris optimae), z ktorého majú pochádzať ov-
čiarske psy. najmladším psom má byť Canis familiaris 
intermedius, z ktorého sa zvyknú odvodzovať dnešné 
duriče a pudle. Mnoho psov sa preslávilo, pre ilustráciu 
uveďme aspoň zopár najslávnejších: Šarik, Rex, lessie, 
lajka, či Maxipes Fík.
    Róbert Mankovecký

Zdroj:  Zdenko Ďuriška: Národný cintorín v Martine, Matica slovenská, 2007
Bruce Fogle: Atlas psov do vrecka, Cesty, 2000





divadElné ocEnEnia sEzóny 
 dosky

dosky sú každoročnou anketou divadelných kritikov 
a teoretikov, ktorú vyhlasuje asociácia súčasného divadla 

a asociácia divadelná nitra. Udeľujú sa od roku 1996 
počas medzinárodného divadelného festivalu divadelná 
nitra v ôsmich kategóriách – najlepšia inscenácia, réžia, 
mužský a ženský herecký výkon, scénografia, kostýmy, 

scénická hudba a objav sezóny.

autormi projektu dosky sú divadelná teoretička silvia 
Hroncová, divadelná kritička zuzana Uličianska a René 

Parák. cenou je drevená doska zo storočného domu 
s postriebreným štítkom. autorom výtvarného návrhu 
cien je slovenský scénograf aleš votava a autorom ich 

realizácie je akademický architekt tomáš lupták.

Prvým laureátom ocenenia v kategórii najlepší mužský 
herecký výkon sezóny bol v roku 1996 martinský herec Ján 

kožuch za postavu Herca v inscenácii … príď kráľovstvo 
tvoje. dvakrát získalo skd Martin dosku v hlavnej kate-
górii – najlepšia inscenácia – v roku 2006 ivanov a v roku 
2012 sedem dní do pohrebu. najúspešnejšie martinské 

inscenácie v tejto ankete boli ivanov (2006 - 5 cien dosky) 
a Mizantrop (2010 - 3 ceny dosky). z martinských divadel-
níkov sú držiteľmi tohto ocenenia ešte Jana oľhová, daniel 

Heriban, Marek Geišberg a Róbert Mankovecký.

v RokU 2013 získal MaRtinský PRoJekt 
WWW.naRodnycintoRin.sk ocenenie dosky 

v dvocH kateGóRiácH. daniel HeRiban získal za 
PostavU Janka kRáĽa ocenenie za naJlePŠí MUŽský 

HeRecký výkon sezóny a RóbeRt Mankovecký, 
daniel HeRiban a MaRek GeiŠbeRG získali doskU 

za naJlePŠiU scénickÚ HUdbU.







zostavil 
Róbert Mankovecký

 
foto

branislav konečný

fundraising a reklama 
soňa buckulčíková

vizuál inscenácie
ivan bílý

layout bulletinu
dalibor Palenčík

tlač
P+M turany

cena
1€.

slovenské komorné divadlo
divadelná 1, 036 80 Martin
043/ 422 40 98 (spojovateľ)

www.divadlomartin.sk

riaditeľ
František výrostko

umelecký šéf
Róbert Mankovecký

šéf výpravy
Jozef ciller

Zriaďovateľom 
Slovenského komorného divadla 

je Žilinský samosprávny kraj.

program k inscenácii 
www.NArodNyCiNtoriN.Sk
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Divadlo bolo podporené 
z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne 

v Nadácii Pontis

Generálny partner
generálny partner
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partner inscenácie



Kombinovaná spotreba paliva: 6,2 - 4,2l/100 km; Emisie CO2: 144 - 109 g/km.

Neskrotná
Nová trieda CLA

www.mercedesmartin.sk

partner inscenácie





www.nadaciaslsp.sk

Svojou podporou 
sa radi podpíšeme 
pod dobré projekty

Záleží nám na ľuďoch a prostredí okolo nás. Preto radi 
podporujeme verejnoprospešné projekty v oblasti vzdelávania,  
kultúry, športu, charity a ochrany životného prostredia v každom 
regióne Slovenska. Viac informácií o našich aktivitách 
a grantových programoch nájdete na www.nadaciaslsp.sk.

slsp pera nadacia 100x170 copy.indd   1 4/8/10   3:52:08 PM

www.novymartin.sk













ZNALECKÉ POSUDKY
z odborov
stavebníctvo, elektrotechnika, strojárstvo,
ekonómia a manažment, ekonomika a riadenie 
podnikov, bytové zariadenia, energetika, 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
keramika, koža a kožušnícke výrobky, obuv,
textílie, drahé kovy a kamene, klenoty, hodiny,
doprava cestná, priemyselné vlastníctvo, 
strelné zbrane a výbušniny

ENERGETICKÉ AUDITY
objektívne posúdenie nákladov na energie,
optimalizácia spotreby a návrhy opatrení

DODÁVKY VODOMEROV
suchobežné, mokrobežné vodomery

Kontakt:

Sládkovičova 10, 036 01 Martin
Tel.: 043/4222 628, FAX: 043/4308 311
e-mail: jhs@jhs.sk, web: www.jhs.sk

  

 



 

 

 

 

MOTOR-CAR AC, a.s. 
Autorizovaný predaj a servis značky Mercedes-Benz 

Francúzskych partizánov , 036 08 Martin 

Rosinská cesta 5 , 010 01 Žilina 

INFOLINKA : 0906 14 2100 

www.nativeschool.sk - info@nativeschool.sk
0904 159 951

 ~ Všetko pre vašu angličtinu



www.stahl.sk
INFOLINKA +421 43 2388766 /stahlreisen

uz rokov20
plníme

Vaše dovolenkové
sny

cestovná agentúra

uz rokov20
plníme

Vaše dovolenkové
sny

cestovná agentúra
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