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Trenčín, 16. február 2017 
Ako rodák z Beckova J. M. Hurban dvoril Novomešťanke Jurkovičovej? Aj to a mnoho 
ďalšieho prezradí prednáška Pravde a národu  
 
Neviete o živote J. M. Hurbana veľa? Prednáška Pravde a národu to zmení! Dozviete sa 

mnoho zaujímavostí z osobného života J. M. Hurbana, medzi iným aj to, aký bol jeho vzťah 

k Trenčínu, ako dvoril Aničke Jurkovičovej, aký vzťah mal so svojimi deťmi, najmä 

s najstarším Svetozárom, ale aj to, aké osobné tragédie postihli jeho samotného i jeho 

rodinu.   

 
Prvé zo série podujatí venovaných 200. výročiu narodenia spisovateľa, novinára, politika 

a prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana sa uskutoční vo 

štvrtok 23. februára 2017 o 10.00 h. Prednáška spisovateľa, prekladateľa, scenáristu 

a literárneho historika Jaroslava Rezníka spojená s poslucháčskou besedou oboznámi so 

zaujímavosťami zo života a diela J. M. Hurbana. Prednáška pod názvom Pravde a národu 

s podtitulom Myšlienky nech sa cibria, zlato sa musí dlho vypaľovať sa uskutoční 

v spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá ju organizačne zastrešuje 

v spolupráci s s Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne a Krajskou odbočkou 

Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne.   

 

Príďte si vypočuť pútavú prednášku o živote a diele najlepšieho priateľa Ľudovíta Štúra 

a otca Svetozára Hurbana Vajanského, ktorého 170. výročie narodenia sme si pripomenuli 

tento rok v januári. Tešiť sa môžete na zaujímavosti z pracovného a politického života Jozefa 

Miloslava Hurbana. Dozviete sa, aké boli prvé kroky, ktoré viedli Štúra, Hurbana i Hodžu 

k uzákoneniu spisovnej slovenčiny, prečo dostali slovenskí dobrovoľníci pomenovanie 

„hurbanisti“ a omnoho viac.          

 

Prednáška spisovateľa Jaroslava Rezníka nesie názov hesla Jozefa Miloslava Hurbana, 

ktorým sa riadil celý život a ktoré prijal spolu so slovanským menom Miloslav počas výletu 

štúrovcov na hrad Devín v roku 1836.   

 

O ďalších podujatiach venovaných 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana budeme postupne 

v priebehu roka informovať.    
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