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V hradnej kasárni sa dnes so Štúrom stretli stovky školákov, minister aj župan  
 
Adela Ostrolúcka, Ľudovít Štúr, minister školstva, trenčiansky župan, ale aj 
spevácky idol Pavol Kovalíček – aj tieto osobnosti sa dnes vybrali s HipŠtúrom na 
Trenčiansky hrad. Podujatie spojilo do jedného balíčka hovorené slovo, hudbu, 
zábavu aj náučné súťaže.  
 
Počas jednej zo svojich cestovateľských výprav rodák z Trenčianskeho kraja – Ľudovít 
Štúr - vystúpil aj na Trenčiansky hrad. Matúšovu vežu a výhľad na celú panorámu 
Považia označil za jednu z najutešenejších vyhliadok, aké kedy zažil. Práve kasáreň na 
hrade Matúša Čáka sa dnes stala miestom stretnutia všetkých fanúšikov Štúrovho 
odkazu, životného štýlu a hodnôt. A hoci Slovensko 200 rokov po narodení postavy 
s jedným z najzvučnejších mien v histórii nášho národa ožilo spomienkovými a oslavnými 
podujatiami, v hradnej kasárni sa dnes na Ľudovíta nazeralo cez trochu odlišný objektív. 
„Doposiaľ sa jednalo o podujatia takého formálnejšieho charakteru, dnes to bolo poňaté 
skôr hravou formou. Približujeme historické dedičstvo a odkaz Ľudovíta Štúra mladej 
generácii, ktorá by sa mala takouto pútavou formou dozvedať o našich rodákoch,“ 
povedala v súvislosti s podujatím starostka Uhrovca Zuzana Máčeková.  
 
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región a Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK) v spolupráci so SOŠ OaS Trenčín, SUŠ Trenčín a 
Trenčianskym múzeom zorganizovali podujatie s netradičným pohľadom na tradičné veci 
– S HipŠtúrom na Trenčiansky hrad. Cieľom podujatia bolo zábavno-náučným 
spôsobom sprostredkovať žiakom, školákom i širokej verejnosti informácie zo života 
Ľudovíta Štúra. To sa podarilo aj vďaka módnej prehliadke v duchu módy vtedajšej 
doby z dielne žiakov SUŠ Trenčín, vďaka príspevku starostky Uhrovca, Štúrovej rodnej 
obce, Zuzany Máčekovej, ale aj vďaka výstave jeho portrétov z Regionálneho 
a kultúrneho centra Prievidza.  
 
Dopoludnie s Ľudovítom Štúrom v hradnej kasárni zároveň ponúklo príležitosť na 
ocenenie víťazov súťaže „Z každého rohu Štúr“, ktorú organizoval TSK v spolupráci 
s KOCR Trenčín región. Tromi víťazmi súťaže sa stali autori fotografií s najväčším 
počtom páčikov, ktoré sa im na facebookovej fanpage TSK podarilo nazbierať od 1. do 
30. novembra 2015. Víťaznou sa stala fotografia žiakov 3.C z Gymnázia Myjava, o pár 
páčikov menej nazbierali so svojou fotografiou žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ s MŠ Diviacka 
Nová Ves a bronzovú priečku obsadili žiaci z 1.AW triedy na SOŠ OaS v Novom Meste 
nad Váhom. Ceny si v priestoroch kasárne víťazi súťaže prevzali priamo z rúk ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, trenčianskeho župana Jaroslava 
Bašku, starostky Uhrovca Zuzany Máčekovej, riaditeľa Trenčianskeho múzea 
v Trenčíne Petra Martiniska a riaditeľky KOCR Trenčín región Evy Frývaldskej, ktorá 
celým podujatím sprevádzala moderátorskými vstupmi. „Do súťaže sa prihlásilo celkovo 
43 autorov fotografií, z toho 17 skupín a kolektívov, väčšinou žiakov stredných škôl, no 



našli sa medzi nimi aj žiaci základných škôl. Spolu bolo v súťaži na facebooku TSK 
odovzdaných viac ako 3500 páčikov, pričom víťazná fotografia získala viac ako 750 
páčikov,“ kvantifikovala výsledky súťaže Z každého rohu Štúr riaditeľka KOCR.  
 
„Môže ma len tešiť, keď sa žiaci oboznamujú s osobnosťou Ľudovíta Štúra a keď sa to 
deje takouto modernou formou, ako sa to dialo práve cez túto súťaž. Mladí ľudia 
potrebujú vedieť to, čo je dôležité z našej histórie a potrebujú sa s tým zžívať 
každodenným životom a myslím si, že to táto súťaž naozaj splnila,“ vyzdvihol kreatívne 
spracovanie témy minister Draxler. „Myslím, že Ľudovít Štúr bol naozaj jednou 
z významných osobností slovenského národa a aj vďaka nemu môžeme byť hrdí na to, 
že sme samostatným národom fungujúcim v rámci Európskej únie. Som veľmi rád, že 
takýto národovec sa narodil práve v Trenčianskom kraji, v obci Uhrovec,“ dodal k téme 
predseda TSK Jaroslav Baška.  
 
Pod Matúšovou vežou sa rozdávali aj pochvaly, a to SUŠ Trenčín za pripravený kultúrny 
program a SOŠ OaS Trenčín za spoluorganizáciu podujatia. Svoje miesto medzi nimi si 
našla aj špeciálna cena pre SZŠ Trenčín za umelecké stvárnenie súťažnej fotografie. 
Dušou podujatia, ktoré svojím vystúpením otvorili streetworkoutisti zo skupiny For Fun 
Crew, bol živý Ľudovít Štúr, ktorý v dobovom kostýme a autentickom prostredí rozdával 
hipštúrovské podpisy. Podujatie vyvrcholilo vystúpením speváckeho idola dnešnej doby 
Pavla Kovalíčka a skupiny WEBERS, ktorá publikum potešila slovenskými piesňami. Po 
celú dobu mali prítomní školáci, ktorých prišli viac ako tri stovky, k  dispozícii Ľudovítovi 
fotostenu a tiež možnosť v rámci podujatia vystúpiť na najvyššiu vežu hradu. Riaditeľka 
KOCR Trenčín región publiku predstavila aj pripravovanú súťaž ŠTURIZMUS, ktorá 
súťažiacich hravou formou prevedie po všetkých 11 hradoch a zámkoch v Trenčianskom 
kraji už v apríli budúceho roka.  
 
Čerešničkou na torte na stretnutí moderných štúrovcov bolo občerstvenie v hipster štýle: 
muffiny s fúzikmi, sladučký čaj, ale aj Štúrbaks káva. O nové informácie prítomných 
žiakov zábavným spôsobom obohatili súťaže a kvízy pod taktovkou Europe Direct 
Centra Trenčín. Trenčiansky samosprávny kraj ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o priblíženie osobnosti Ľudovíta Štúra bližšie k mladým. Všetkým 
zapojeným do súťaže Z každého rohu Štúr ďakuje za účasť a víťazom gratuluje 
k úspechu. Poďakovanie patrí aj Kúpeľom Zelená žaba a hotelu Elizabeth, ktorí poskytli 
ceny do súťaže a trenčianskemu múzeu v Trenčíne, ktoré umožnilo zrealizovať podujatie 
vo výnimočných a autentických priestoroch len nedávno zrekonštruovanej hradnej 
kasárne.  
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