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                                                                                12.9.2016 Dunajská Streda 

Vážený pán riaditeľ, 

            

dovoľte nám v mene matičiarov, v mene folklórnych súborov Trnavského 

kraja, ktorí sa zúčastnili Národných matičných slávností v Komárne 2016 

vyjadriť Vám a Vaším spolupracovníkom, mládežníckym kolektívom 

,dobrovoľníkom, animátorom,  ktorí sa podieľali na ohromujúcej atmosfére 

Národných matičných slávností 2016 úprimné poďakovanie.  

Bezchybná organizácia slávností, na ktorých sa podieľali mladí ľudia, kultúrny 

program, v ktorom sa predstavilo viac ako 400 účinkujúcich z viacerých krajov 

Slovenska, návštevy pamätihodností mesta, vzhliadnutie muzikálov, školy tanca 

– nás uvádzali do prekvapenia a pocitu vďaky, ku všetkým tým ľuďom, ktorí sa 

spolupodieľali na organizácii všetkých programov a dotvárali pre nás úžasný 

obraz mesta Komárno - mesta dvoch riek, dvoch národov, ale predovšetkým 

ľudí, ktorí majú radi svoju krajinu aj svoje mesto, ktoré  organizátori chceli 

predstaviť v čo najlepšom svetle. Jedinečná gastronómia, čarovné vína, pevnosť, 

talentovaní mladí ľudia, mimoriadne úspešný muzikál, krásny folklór, školy 

tanca, kúpaliská, veľa slnka a smiechu. 

Tohtoročné Národné matičné slávnosti, ktoré sa každý rok konajú na počesť 

vzniku tejto najstaršej slovenskej ustanovizne 4. augusta 1863,dôstojne  ukončila 

slávnostná sv. omša. Na organe hral primátor Komárna László Stubendek a 

celebroval ju kaplán komárňanskej farnosti Rudolf Kopinec, ktorý vysoko kladne 

http://dvaja.sme.sk/


ocenil prínos slávností. Naše poďakovanie patrí taktiež primátorovi mesta 

Komárno Ing. Lászlóovi Stubendekovi, ktorý má značný podiel na úspechu 

Národných matičných slávností. 

Sme nositeľmi cyrilo-metodskej tradície, je našou povinnosťou zachovávať a 

rozvíjať kultúrne hodnoty a dedičstvo našich predkov. Národné matičné 

slávnosti  2016 v Komárne aj vďaka Vám a spoluorganizátorom  boli toho 

dôkazom . 

 Prajeme Vám veľa aktivít, veľa podnetov, inšpirácii vo vašej práci. Do všetkých 

budúcich rokov vám želáme pevné zdravie, šťastie a radosť zo života a práce.  

 

 PhDr. Libuša Klučková v. r. 

 predsedníčka KR MS Trnavského kraja 
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podpredseda KR MS  Trnavského kraja   
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