
Kalendárium	podujatí	Matice	slovenskej	v	roku	2017	–	Roku	Jozefa	
Miloslava	Hurbana	a	Andreja	Radlinského	
 
(200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského) 
 
 
JANUÁR 

Výročie vzniku Slovenskej republiky(1. január) 
 
170. výročie narodenia Svetozára Hurbana Vajanského 
Spomienkové podujatie 
miesto konania: Martin, Hlboké 
dátum: 16. 1. 
garant: Vedné ústredie MS 
 
Vyhlásenie súťaží 
 
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 
Matičná esej 2017(Hurbanov odkaz dnešku) 
Matica slovenská včera a dnes – počítačové prezentácie 
 

FEBRUÁR 

 
MAREC 

Jozef Miloslav Hurban a Košice 
Seminár 
miesto konania: Košice 
dátum: 2. 3.  
garant: Dom MS Košice 
 
200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana 
Spomienkové podujatie 
miesto konania: Žilina‐Budatín (pri soche J. M. Hurbana) 
dátum: 19. 3. 
garant: Dom MS Žilina 
 

140. výročie úmrtia predsedu MS Jozefa Kozáčka 
Seminár 
miesto konania: Zvolen 
dátum: 28. 3. 
garant: Vedné ústredie v spolupráci s Oblastným pracoviskom MS Zvolen 
 
Šaliansky Maťko – 21. ročník 
Celoslovenské kolo 
miesto konania: Šaľa  



dátum: 
garanti:Miestny odbor MS Šaľa, Vydavateľstvo MS 

APRÍL 

Deň ľudových tradícií 
Výchovnovzdelávacie zážitkové podujatie na ZŠ a SOŠ  
miesto konania: Tisovec (2x), Rimavská Sobota 
dátum: 11. 4. 
garant: Dom MS Rimavská Sobota 
 
100. výročie narodenia Bela Pollu 
Spoločenské podujatie  
miesto konania: Ličartovce 
dátum:12. 4.  
garant: Dom MS Prešov 
 
70. výročie popravy prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisa 
Seminár 
miesto konania: Bratislava 
dátum: 18. 4. 
garant: Slovenský historický ústav MS v spolupráci s Historickým odborom MS 
 
Kantiléna 2017; v spolupráci s mestom Galanta 
XVIII. ročník spomienkového koncertu na počesť Karola Duchoňa 
miesto konania: Galanta 
dátum: 21. 4. 
garant: Dom MS Galanta 
 
Podujatia Štúrovho Zvolena 
Štúrovo pero, výstup na Pustý hrad 
miesto konania: Zvolen 
dátum: 22. 4. 
garant: Oblastné pracovisko MS Zvolen 
 
Národný sviatok na Devíne; v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom 
miesto konania: Bratislava‐Devín 
dátum: 22. 4.  
garant: Dom MS Bratislava 
 
 
200. výročie narodenia Františka Bullu 
Spomienkové podujatie 
miesto konania: Staré Hory 
dátum: 25. 4. 
garant: Dom MS Banská Bystrica 
 
 
MÁJ 

Rendezvous s M. R. Štefánikom 
4. ročník 



miesto konania: Bratislava 
dátum:4. 5. 
garanti:Dom MS Bratislava, Mladá Matica 
 
140. výročie úmrtia Viliama Paulinyho‐Tótha 
Spomienkové podujatie 
miesto konania: Senica, Martin 
dátum: 10. 5.  
garant: MO MS Martin, Oblastné pracovisko MS Holíč 
 
Pochod vďaky 
Pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny 
miesto konania: Hrušov‐Čabraď 
dátum: 
garant: Oblastné pracovisko MS Hrušov 
 

JÚN 

51. ročník literárneho festivalu Slovesná jar, spojený so 156. výročím Memoranda národa 
slovenského; v spolupráci s viacerými partnermi 
miesto konania: Martin 
dátum: 6. – 9. 6. 
garant: Slovenský literárny ústav MS 
 
Prečo mám rad slovenčinu, prečo mám rád Slovensko; v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 24. ročníka 
miesto konania:Nové Zámky 
dátum:8. 6. 
garanti:Miestny odbor MS Nové Zámky, Krajanské múzeum MS 
 
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva; v spolupráci so ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka Šintava 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže 
miesto konania: Šintava 
dátum: 10. 6. 
garanti: Dom MS Galanta 

O Cenu Slovenského učeného tovarišstva 
XVII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže 
miesto konania: Trnava 
dátum: 
garant: Oblastné pracovisko MS Holíč 
 
Gorazdovo výtvarné Námestovo; v spolupráci s Národným osvetovým centrom 
XXI. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou 
miesto konania: Námestovo 
dátum: 17. 6. 
garant: Dom MS Liptovský Mikuláš 
 
150. výročie narodenia Petra V. Rovnianka 
Spomienkové podujatie 
miesto konania: Dolný Hričov 



dátum:  22. 6. 
garant: Krajanské múzeum MS 
 
Klenovská Rontouka 
39. ročník Gemersko‐malohontských folklórnych slávností 
miesto konania: Klenovec 
dátum: 23. – 25. 6. 
garant: Dom MS Rimavská Sobota 
 
Mihaľovski deski 
Divadelný festival 
miesto konania: Michalovce 
dátum: 25. 6. 
garant: Dom MS Michalovce 
 
200. výročie narodeniaAndreja Radlinského 
miesto konania: Dolný Kubín 
dátum:27. 6. 
garant: Vedné ústredie MS 
 
JÚL 

Cyrilo‐metodské oslavy; v spolupráci s príslušnými samosprávami 
miesto konania: Nitra, Terchová, Branč, Dolný Kubín a iné 
dátum: 4. – 5. 7. 
garanti:Dom MS Nitra, Sekretariát predsedu a správcu MS 
 
Dni Nitranov 
miesto konania: Nitra 
dátum:5. 7. 
garant: Dom MS Prievidza 
 
Vatra zvrchovanosti 
25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR 
miesto konania:Kremnické Bane 
dátum:16. 7. 
garant: Dom MS Banská Bystrica 
 
Vatra zvrchovanosti  
25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR  
miesto konania: Vlachovo 
dátum: 
garanti: Dom MS Rožňava 
 
Vatra zvrchovanosti  
25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR 
miesto konania: Cejkov 
dátum: 15. 7.  
Garant: Dom MS Michalovce 
 
Národný výstup na Sitno 
XV. ročník 



miesto konania: Sitno  
dátum:16. 7. 
garant: Dom MS Levice 
 
AUGUST 

55. ročník Jánošíkových dní; v spolupráci s obcou Terchová 
miesto konania: Terchová 
dátum: 3. – 6. 8. 
garant: Sekretariát predsedu a správcu MS 
 
80. výročie úmrtia Martina Rázusa 
Spomienkové podujatie 
miesto konania: Brezno 
dátum: 8. 8. 
garant: Dom MS Banská Bystrica 
 
Deň Matice slovenskej 
Slávnostné zasadnutie Výboru MS spojené s pripomenutím si 170. výročia štvrtého zasadnutia spolku 
Tatrín a s odhaľovaním búst v Parku sv. Cyrila a Metoda  
miesto konania: Martin 
dátum: 11. 8. 
garant: Sekretariát predsedu a správcu MS  
 
Národný výstup na Kriváň; v spolupráci s viacerými partnermi 
dátum:13. 8. 
garant: Dom MS Liptovský Mikuláš 
 
Matičný dvor na Hontianskej paráde 
miesto konania: Hrušov  
dátum: 18. 8. 
garant: Dom MS Levice 
 
Gemerský folklórny festival 
44. ročník 
miesto konania: Rejdová 
dátum: 
garant: Dom MS Rožňava 
 
 
SEPTEMBER 

Deň ústavy Slovenskej republiky 
25. výročie prijatia Ústavy SR 
miesto konania: Bratislava 
dátum: 1. 9. 
garant: Dom MS Bratislava 
 
Národné matičné slávnosti 2017; v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom 
miesto konania: Trnava 
dátum: 7. – 10. 9.  
garant: Krajská rada MS Trnavského kraja 



 
Konferencia o národnostných vzťahoch 
miesto konania: Fiľakovo 
dátum:8. 9. 
garant: Stredisko národnostných vzťahov MS  
 
Spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana 
Miesto konania: Dobšiná 
dátum: 
garant: Dom MS Rožňava  
 
Historické návraty na zem predkov – spoveď a zúčtovanie 
70. výročie návratu dolnozemských Slovákov na Slovensko 
miesto konania: Galanta 
dátum: 
garant: Dom MS Galanta 
 
Dni Andreja Hlinku; v spolupráci s mestom Ružomberok 
miesto konania: Ružomberok 
dátum: 
garanti:Dom MS Liptovský Mikuláš, Mladá Matica 
 
 
OKTÓBER 

145. výročie narodenia Mikuláša Moyzesa 
miesto konania: Prešov 
dátum: 1. 10. 
garant: Dom MS Prešov 
 
Timravin chodníček; v spolupráci s obcou Polichno 
Jubilejný 25. ročník turisticko‐literárno‐výtvarného podujatia 
miesto konania: Polichno, Ábelová, Lučenec 
dátum: 1. 10. 
garant: Dom MS Lučenec 
 
150. výročie narodenia B. S. Timravy 
Divadelné predstavenie (dielo Timravy) 
miesto konania: Lučenec 
dátum: 2. 10. 
garant: Dom MS Lučenec 
 
Chalupkovo Brezno 
Jubilejný 50. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti učiteľov 
miesto konania: Brezno 
dátum:21. 10. 
garant: Dom MS Banská Bystrica 
 
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 
Regionálna a celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky  
miesto konania: Drienčany 
dátum: 24. – 25. 10.  



garant: Dom MS Rimavská Sobota 
 
220. výročie narodenia Štefana Moysesa 
Spomienkové podujatie 
miesto konania:Banská Bystrica 
dátum:26. 10  
garant: Dom MS Banská Bystrica 
 
110. výročie tragédie v Černovej 
Spomienkové podujatie 
miesto konania: Ružomberok‐Černová 
dátum:  
garant: Dom MS Liptovský Mikuláš  
 
NOVEMBER 

Vyhlásenie výsledkov XVIII. ročníka súťaže školských časopisov  PROSLAVIS 2017; v spolupráci 
s viacerými partnermi 
miesto konania: Žilina 
dátum:  
garant:Dom MS Žilina 
 
Traja sokoli 
Tradičná spomienka na Daxnera, Bakulínyho a Francisciho 
miesto konania: Plešivec 
dátum: 
garant: Dom MS Rožňava 
 
Valné zhromaždenie Matice slovenskej 
miesto konania: Liptovský Mikuláš 
dátum:  
garant: Členské ústredie MS 
 
Trenčín, Trnava – ruža voňavá 
miesto konania:Galanta 
dátum: 15. 11. 
garant: Dom MS Galanta 
 
Nedožité 70. výročie narodenia Drahoslava Machalu 
Spomienkové podujatie 
miesto konania: Bratislava 
dátum:16. 11. 
garant:redakcia Slovenských národných novín 
 
25. výročie prijatia Zákona o rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky 
Akadémia 
miesto konania: Bratislava 
dátum: 25. 11. 
garant: Dom MS Bratislava   
 
Studňa sa tajne s dažďom zhovára 
XXIVI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre mládež a dospelých 



miesto konania: Trenčín 
dátum: 
garant: Dom MS Prievidza 
 
 
DECEMBER 

 
Beniakove Chynorany; v spolupráci s viacerými partnermi 
Celoslovenské finále v prednese poézie 
miesto konania: Chynorany 
dátum: 1. 12.  
garant: Dom MS Prievidza 
 
Gorazdov literárny Prešov; v spolupráci s Národným osvetovým centrom 
miesto konania: Prešov 
dátum: 2. 12. 
garant: Dom MS Prešov 
 
Národný autobus dobrej vôle 
Kultúrno‐humanitné podujatie 
miesto konania:viaceré miesta Slovenska 
dátum: 5. 12.  
garanti: Oblastné pracovisko Veľký Krtíš 
 
 
Poznámka: Kalendárium podujatí MS je otvoreným materiálom, ktorý sa v prípade potreby môže 
kedykoľvek doplniť, aktualizovať či spresniť.  
 
Vypracoval: Peter Cabadaj 
V Martine, 19. decembra 2016 
 
 


