
 
"My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú." 

(list J. M. Hurbanovi z 18. 4. 1853. In: Listy Ľudovíta Štúra I. - III. Zost. 
J. Ambruš. Bratislava 1956, zv. 2, list č. 344, s. 281) 

 
 

 

Rok 2015 – rok Ľudovíta Štúra 
Vláda Slovenskej republiky uznesením z 15. 10. 2014 vyhlásila  rok 2015 za rok Ľudovíta 
Štúra. V tomto roku si pripomíname 200. výročie narodenia významnej osobnosti: 
jazykovedca, politika, novinára, básnika. . 

Narodenie 28. október 1815 Uhrovec 

Úmrtie  12. január 1856 (40 rokov) 
Modra 

Rodičia Samuel Štúr (1789 - 1851), 
Anna Štúrová (1790 – 1853), rod. 
Michalcová   

Príbuzní súrodenci Karol (1811 – 1851), Samuel 
(1818 – 1861), Karolína (1826 – 1859 
Ján (1827 – 1907)  

 



Ukážka z básnickej tvorby 

Na matkinej mohyle 

A keby si, jaké chvíle  
trávime tu, videla, 
iste by si deti milé 
ponavštíviť sletela. 
  
O samote, v otupnosti 
berieme sa cez ten svet. 
Zahľadení k minulosti, 
tu útechy pre nás niet. 
   
 

 

Ukážka štúrovskej slovenčiny:  
Reč je ňje ňič inšje ako článkovituo vidaňja hlasom pocitou a predstaveňí najrozličnejších. 
Tjeto zvuky sú slová ktorej grammatika v ich sklaďe a počjatočnej určitosťi, na to 
v prjemenčivosťi a na ostatok v ich spojitosťi pouvažuvat musí.... Vedla tohoto sa i naša 
grammatika na tri hlavňje djeli rozpadňe, z ktorích v prvom o sklaďe a puovodnej určitosti 
slov, v druhom o ich prjemenčivosti a v treťom o ich spojuvaňí rozprávať buďeme. 
Ľ. Štúr – Nauka reči slovenskej (úryvok) 

 Viac tu: http://kniznica-sgzp.webnode.sk/news/jazyk-a-rec1/ 
 
 
Myšlienky Ľudovíta Štúra 

 
"Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k 

obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, 
svoje panstvo duch ukazuje." 

(Ňeopúšťajme sa! In: Slovenskje národňje novini, 1846, č. 57) 

 
 

"Ale človek nevychováva sa preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo pre svojich, 
pre obec svoju vykonal, aby sa jej užitočným stal, on sám si je len druhým, lebo to prvé je 
vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca." 

(Život domáci a pospolití. In: Slovenskje národňje novini, 1845, č. 25) 

 
 


