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Trenčín, 26. august 2015   

Miesto posledného odpočinku Štúrovej matky dostalo dôstojnejšiu podobu  
 

Po viac ako ôsmich desiatkach rokov sa miesto posledného odpočinku matky Ľudovíta 

Štúra, Anny Štúrovej, vďaka iniciatíve Miestneho odboru Matice Slovenskej (MO MS) 

v Trenčíne dočkalo obnovy. Stalo sa tak aj s finančnou podporou Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK), Matice slovenskej a sponzorských príspevkov od ďalších 

subjektov. „Podnetom sa stala návšteva hrobu Anny Štúrovej na evanjelickom cintoríne 

v januári 2015. Jeho zanedbaný vzhľad a žiadna zmienka, že bola rodená Michalcová a 

fakt, že rok 2015 je rokom Ľudovíta Štúra, bol rozhodujúcim,“ priblížila Jana Poláková, 

predsedníčka MO MS v Trenčíne, dôvody vedúce k obnove hrobu.    
 

Od úmrtia Anny Štúrovej, rod. Michalcovej uplynulo v utorok 25. augusta 2015 presne 

162 rokov. Symbolicky si práve v tento deň pietnou spomienkou k jej obnovenému hrobu 

na Evanjelickom cintoríne v Trenčíne pripomenuli jej pamiatku. Pietna spomienka bola 

jedným z mnohých kultúrnych podujatí, ktoré v rámci Roka Ľudovíta Štúra TSK podporil. 

Realizácia projektu obnovy hrobu tejto významnej ženy v živote slovenského literárneho 

velikána v hodnote  približne 1000€  začala v apríli tohto roku. Po necelých 5 mesiacoch 

obnovovacích prác hrob získal novú podobu. „Pôvodne sme chceli vymeniť len hrobovú 

dosku. Hrob sa však nakláňal a bola potrebná väčšia rekonštrukcia,“ dodala Jana 

Poláková.  
 

Slávnostnej utorkovej pietnej spomienky sa zúčastnila približne stovka hostí.  Nechýbal 

ani predseda MS Marián Tkáč, Miroslava Mazánová, poverená riadením oddelenia 

kultúry Úradu TSK, zakladajúci člen MS Peter Baco, riaditeľ Domu MS v Prievidzi 

Vlastimil Uhlár a viacerí ďalší hostia a sponzori. Hudobnú kulisu tvoril spevokol Zvon, 

recitáciou potešil herec Juraj  Sarvaš. Život Anny Štúrovej a rodiny Michalcových 

predstavila Mária Kubelová. 
 

Anna Michalcová bola dcérou miestneho mäsiara a rodáčkou z Trenčína. Tu sa 

zoznámila aj so Samuelom Štúrom, jej budúcim manželom a otcom Ľudovíta Štúra, 

s ktorým sa neskôr presťahovali do Uhrovca, rodiska velikána našich dejín.  Po smrti 

manžela sa Štúrova matka vrátila späť do Trenčína, kde ako 63-ročná skonala. 

Pochovaná je na Evanjelickom cintoríne v Trenčíne, najstaršom kresťanskom cintoríne v 

meste.  
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