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Janko kráľ 
(24. 4. 1822 Liptovský Mikuláš – 

23. 5. 1876 Zlaté Moravce) 

v roku 1940 boli jeho pozostatky prevezené na martin-
ský národný cintorín.
Po absolvovaní škôl v rodisku študoval na evanjelic-
kých stredných školách v Gemeri, levoči, kežmarku 
a v bratislave. v roku 1844 na protest proti zosadeniu Ľu-
dovíta štúra z funkcie námestníka profesora J. Palkovi-
ča opustil bratislavské lýceum. na začiatku revolučných 
udalostí na jar 1848 organizoval s Jánom Rotaridesom 
ľudové vzbury, za čo ho odsúdili na trest smrti. v januá-
ri 1849 ho údajne na základe intervencie bána Jelačiča 
prepustili. vstúpil do dobrovoľníckeho vojska, kde do-
siahol hodnosť kapitána. Po revolúcii sa stal úradníkom 
štátnej správy, najskôr župným pisárom v balážskych 
Ďarmotách, zastupoval hlavného slúžneho v Modrom 
kameni a v lučenci, od roku 1854 bol úradníkom v Čad-
ci, neskôr v Martine a v kláštore pod znievom a od roku 
1862 prísediacim župného súdu v zlatých Moravciach. 
bol jedným z najvýznamnejších básnikov generácie 
štúrovcov, najvýznamnejším básnikom celej sloven-
skej literatúry. Už v druhom ročníku štúdií v roku 1844 
publikoval v almanachu nitra viaceré balady a spevy 
(zakliata panna vo váhu a divný Janko, zverbovaný, 
zabitý, či Pieseň bez mena), ktoré patria k najvýznam-
nejším dielam slovenského romantizmu. básne orol 
a duma bratislavská uverejnil v časopise orol tatranský. 
ideály revolučných rokov tlmočil v básňach krajinská 
pieseň, tri vŕšky, Pieseň slobodného sedliaka a Jarná 



národný cintorín 
bezpochyby patrí medzi naJnavšte-
vovaneJšie mieSta martina. medzi 
pamiatkami našeJ hiStórie zíSkal 
výnimoČné poStavenie tým, že Sa v 
priebehu mnohých deSaťroČí Stal 
mieStom poSledného odpoČinku 
mnohých významných oSobnoStí. 
pomenovanie nedoStal úradným 
aktom. od pohrebu prvého pod-
predSedu matice SlovenSkeJ ka-
rola kuzmányho v roku 1866 ho 
naši predkovia zaČali takto vnímať, 
poStupne v publiciStike oznaČovať 
a Jeho vyhláSenie za národnú kul-
túrnu pamiatku v roku 1967 už len 
zakotvilo Stav JeStvuJúci vo vedomí 

SpoloČnoSti.



pieseň, pocity dezilúzie po revolúcii v dielach duma 
dvoch bratov, Rodiny vlastencov, šahy. svoje básnické 
dielo zavŕšil básňami, ktorými privítal Memorandové 
zhromaždenie.
dodnes sa s určitosťou nepodarilo nájsť jeho hrob 
v zlatých Moravciach. Prvý podnet na zistenie kráľovho 
hrobu dal prezident Masaryk. kráľova dcéra anastázia 
v tejto súvislosti v liste napísala: „Môj dobrý otec, chu-
dák, leží zabudnutý. Hrob jeho neni označený. Ja a môj 
brat Mladen sme ďaleko. Sama trpím na ťažkú čuvovú ne-
moc – moja pamäť je slabá. Kde sa nachádzal jeho hrob? 
Keby som mohla ta ísť, ja by som ho snáď našla. Jestliže 
pán Masaryk, prezident, pamiatke jeho venuje pozornosť, 
tak myslím, môžu mu pomník dať postaviť na hocktorom 
prázdnom mieste starého hrobitova zlatomoravského“. 
Podľa niektorých teórií umrel Janko kráľ na chole-
ru a pochovali ho aj so slamníkom a hrob dezinfikovali 
vápnom. Pre náhlu smrť na infekčné ochorenie neozna-
čili viditeľnejšie hrob, takže už začiatkom  20. storočia 
nepoznali jeho presné miesto. Podľa iných dohadov 
spáchal samovraždu. literárny historik Rudo brtáň tvr-
dil, že ho údajne ako samovraha pochovali na vtedaj-
šom kraji cintorína, v časti pre evanjelikov. Faktom je, že 
v matrike veľkoslažanskej evanjelickej cirkvi je zapísaná 
ako príčina kráľovej smrti „hagymáz“ – po slovensky 
brušný týfus.
nepoznáme ani jeho presnú podobu. všetky jeho štyri 
deti sa pomaďarčili. kráľove busty a portréty sú vytvo-
rené poväčšine podľa jeho syna Mladena, ktorý zomrel 
v roku 1940 v Maďarsku.





anna Hurbanová 
rod. Jurkovičová 

(6. 4. 1824 Nové Mesto nad Váhom – 
2. 2. 1905 Martin)

narodila sa v rodine učiteľa a organizátora slovenského 
družstevníctva samuela Jurkoviča. z iniciatívy bratislav-
ských študentov – štúrovcov a s podporou otca vystu-
povala v rokoch 1841 – 1842 v predstaveniach tzv. slo-
venského národného divadla nitrianskeho v sobotišti 
a na Myjave. stala sa tak prvou slovenskou herečkou 
na západnom slovensku a prispela k odstráneniu 
spoločenských predsudkov proti vystupovaniu žien 
v divadelných predstaveniach ochotníkov. Jej prvou 
láskou bol Janko Francisci, urastený mládenec, ktorého 
volali „pekným Jankom“. štúrovo stanovisko však bolo 
nekompromisné: láska k žene bráni v presadzovaní ná-
rodných ideálov a cieľov. Po ňom sa o aničku uchádzal 
viliam Paulíny – tóth, no napokon sa v roku 1845 vydala 
za Jozefa Miloslava Hurbana. Ľudovít štúr sa dlho neve-
del vyrovnať s touto skutočnosťou a Hurbanovu svad-
bu s aničkou považoval za zradu. Roku 1847 sa im na-
rodil najstarší syn svetozár. Po vypuknutí revolučných 
udalostí v roku 1848 ušla k sestre na Moravu, odtiaľ 
do Prahy a do viedne. Po skončení nepokojov žila 
spolu s manželom v Hlbokom. Mali deväť detí, štyri 
dcéry a päť synov.  Po smrti manžela Jozefa Miloslava 
Hurbana sa presťahovala do Martina k synovi konštan-
tínovi, kde strávila posledné roky života.





ElEna MarótHy – Šoltésová 
(8. 1. 1855 Krupina – 11. 2. 1939 Martin)

Pochádzala z rodiny štúrovca daniela Maróthyho, evan-
jelického farára v krupine a Ľuboreči. navštevovala diev-
čenské školy vo veľkej a v lučenci. do Martina prišla 
v roku 1875, keď sa vydala za Ľudovíta šoltésa. tu sa 
hneď zapojila do národnej a verejnej činnosti, najmä 
v Živene, kde ju v roku 1880 zvolili do výboru, v roku 
1885 do funkcie podpredsedníčky a v roku 1894 do 
funkcie predsedníčky, ktorú vykonávala do roku 1927. stala 
sa vedúcou osobnosťou ženského hnutia na slovensku. 
s tým súvisela i jej redakčná a editorská práca. v roku 
1910 založila a do roku 1923 redigovala časopis Žive-
na. vyvíjala bohatú publicistickú činnosť, písala literár-
nokritické postrehy, ktoré uverejňovala v Živene, slo-
venských pohľadoch, národných novinách a dennici. 
Patrila medzi najvýznamnejšie slovenské spisovateľky. 
debutovala v roku 1881 poviedkou na dedine. v roku 
1894 vydala román Proti prúdu. vrcholom jej literárne-
ho diela sa stala kniha Moje deti. toto dielo vzbudilo 
priaznivý ohlas kritiky, bolo preložené do viacerých ja-
zykov. Moje deti sú autobiografickým pohľadom matky, 
ktorá prišla o obe deti (v roku 1884 zomrela šoltésovej 
9 ročná dcéra elena a v roku 1912 jej 32 ročný syn ivan).





karol kuzMány 
(16. 1. 1806 Brezno – 14. 8. 1866 Martin)

Pochádza z rodiny evanjelických farárov a učiteľov. Po 
absolvovaní stredných škôl v dobšinej a Gemeri štu-
doval teológiu na evanjelickom lýceu v bratislave a od 
roku 1828 na univerzite v Jene. v roku 1830 sa stal kap-
lánom v banskej bystrici, v rokoch 1830 – 1832 fará-
rom vo zvolene, 1832 – 1849 opäť v banskej bystrici 
a v roku 1849 sa stal profesorom teológie na univerzite 
vo viedni. v roku 1849 viedol národnú delegáciu, ktorá 
v olomouci odovzdala panovníkovi národné požiadav-
ky. v roku 1863 prišiel do Martina, kde ho zvolili 
za farára a udelili mu titul čestného mešťana Mar-
tina. v tom istom roku ho zvolili za podpredsedu Ma-
tice slovenskej a spolu s prvým predsedom, katolíckym 
biskupom štefanom Moyzesom, predstavovali jednotu 
národných snáh.
Pracoval aj literárne. stal sa predstaviteľom slovenské-
ho preromantizmu. napísal idylický epos béla (1836) 
a filozofický román vo forme listov ladislav (1838). v ro-
koch 1836 – 1838 vydával almanach Hronka, okolo kto-
rého sústredil mnohých slovenských a českých autorov. 
Písal básne i vlasteneckú poéziu, z ktorej najznámejšou sa 
stala hymnická pieseň kto za pravdu horí.





Miloslav scHMidt 
(2. 2. 1881 Mošovce – 8. 5. 1934 Martin)

Pôvodne sa vyučil za pekára, no po čase dal prednosť 
dráhe bankového úradníka. ako politicky nespoľahlivý 
musel v roku 1914 narukovať do armády a vrátil sa až 
po skončení vojny. v Martine sa stal členom a tajomní-
kom slovenskej národnej rady. Pracoval najprv v admi-
nistrácii národných novín, v roku 1923 sa stal správcom 
kníhtlačiarskeho účastinného spolku. od mladosti sa 
venoval hasičskému hnutiu. od roku 1919 navrhoval 
organizovanie hasičských zborov na širšej základni a vy-
tvorenie hasičskej jednoty podľa mravného vzoru. Po 
príchode do Martina ho v roku 1920 zvolili za predse-
du hasičského zboru. Roku 1926 ho zvolili za predsedu 
zemskej hasičskej jednoty  na slovensku. Mal hlavný 
podiel na tom, že centrom slovenského hasičského 
hnutia sa stal Martin. 
nemenej významná bola jeho edičná a žurnalistická 
práca. založil edíciu svetová knižnica, v ktorej vydával 
diela domácich i zahraničných autorov. od mladosti 
prispieval do národných novín, slovenského týždenní-
ka a národného hlásnika, neskôr písal odborné články, 
úvodníky a úvahy do časopisov slovenský remeselník 
a obchodník, Hasičské listy, Hlásnik a ďalších.





Ján Francisci - riMavský
(1. 6. 1822 Hnúšťa – 7. 3. 1905 Martin)

národný buditeľ, politik, básnik, publicista, re-
daktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, za-
kladateľ a funkcionár Matice slovenskej. študoval na 
evanjelickom lýceu v bratislave, kde sa stal stúpencom 
štúrových myšlienok a názorov. na protest proti záka-
zu štúrových prednášok odišiel so skupinou študentov 
do levoče. v roku 1844 stal členom tatrína, v tom is-
tom roku založil v  levoči Jednotu mládeže slovenskej. 
v roku 1847 vypracoval spolu so štefanom Markom 
daxnerom petíciu za zrušenie poddanstva a úradova-
nie v slovenskej reči v stoličných orgánoch. spolu so š. 
M. daxnerom a M. bakulínym organizoval v gemerskej 
stolici založenie národnej gardy. za svoju činnosť bol 
odsúdený na trest smrti, no napokon mu trest úrady 
zmiernili na väzenie. v januári 1849 ho z väzenia oslo-
bodila Windischgrätzova armáda. Pôsobil ako župný 
komisár v debrecíne a neskôr ako radca v budíne. 19. 
marca 1861 začal v budíne vydávať Pešťbudínske vedo-
mosti. v júni toho istého roku predsedal zhromaždeniu 
slovenských vlastencov v Martine, ktoré 6. a 7. júna 
prijalo Memorandum národa slovenského. stál v čele 
prípravného výboru Matice slovenskej, zostavil jej sta-
novy a bol jej doživotným čestným podpredsedom. 
v novembri 1864 sa stal hlavným županom liptovskej 
župy. Podieľal sa na zakladaní slovenských gymnázií, vo 
verejnom a kultúrnom živote sa angažoval aj v starobe, 
prispel i k rozvoju Martina, kde žil od roku 1872.



PEs doMáci 
(12. 3. 1977 Dražkovce – 16. 11. 1989 Martin)

Pes domáci je domestikovaný poddruh vlka dravého. 
na základe početných archeologických nálezov z rôz-
nych kútov sveta je pes považovaný nielen za prvé do-
mestikované zviera, ale aj za prvé zviera, ktoré človek 
cielene choval. z kostrových nálezov niekoľkých dru-
hov psov sa odvodzovali a dodnes odvodzujú, dneš-
né plemená. za najstaršie praplemeno bol označený 
takzvaný pes močiarny či rašelinný (lat. Canis familiaris 
palustris Rütimeyer), od ktorého sa dodnes odvodzujú 
početné plemená špicov, pinčov a teriérov. skupina 
severských, vlkom podobných psov a pastierske psy 
sú odvodzované od psa, ktorého kostra bola objavená 
vo vykopávkach pri ladožskom jazere, a ktorý dostal 
meno canis familiaris Inostranzewi. skupina dogovitých 
psov sa odvodzuje ešte aj dnes od predka nazvaného 
Canis familiaris decumanus. z doby 4000 až 5000 rokov 
pred kristom pochádza pes bronzový (lat. canis fami-
liaris matris optimae), z ktorého majú pochádzať ov-
čiarske psy. najmladším psom má byť Canis familiaris 
intermedius, z ktorého sa zvyknú odvodzovať dnešné 
duriče a pudle. Mnoho psov sa preslávilo, pre ilustráciu 
uveďme aspoň zopár najslávnejších: šarik, Rex, lessie, 
lajka, či Maxipes Fík.
    Róbert Mankovecký

Zdroj:  Zdenko Ďuriška: Národný cintorín v Martine, Matica slovenská, 2007
Bruce Fogle: Atlas psov do vrecka, Cesty, 2000
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Divadlo bolo podporené 
z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne 

v Nadácii Pontis

Generálny partner



www.nadaciaslsp.sk

Svojou podporou 
sa radi podpíšeme 
pod dobré projekty

Záleží nám na ľuďoch a prostredí okolo nás. Preto radi 
podporujeme verejnoprospešné projekty v oblasti vzdelávania,  
kultúry, športu, charity a ochrany životného prostredia v každom 
regióne Slovenska. Viac informácií o našich aktivitách 
a grantových programoch nájdete na www.nadaciaslsp.sk.
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ZNALECKÉ POSUDKY
z odborov
stavebníctvo, elektrotechnika, strojárstvo,
ekonómia a manažment, ekonomika a riadenie 
podnikov, bytové zariadenia, energetika, 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
keramika, koža a kožušnícke výrobky, obuv,
textílie, drahé kovy a kamene, klenoty, hodiny,
doprava cestná, priemyselné vlastníctvo, 
strelné zbrane a výbušniny

ENERGETICKÉ AUDITY
objektívne posúdenie nákladov na energie,
optimalizácia spotreby a návrhy opatrení

DODÁVKY VODOMEROV
suchobežné, mokrobežné vodomery

Kontakt:

Sládkovičova 10, 036 01 Martin
Tel.: 043/4222 628, FAX: 043/4308 311
e-mail: jhs@jhs.sk, web: www.jhs.sk

  

 







Pulz novej generácie
Nová trieda A
www.mercedes-benz.sk/trieda-a
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Cena už od 22 920 € s DPH.               Volajte:                   (*2886)
Kombinovaná spotreba paliva: 3,8 - 6,2 l/100 km; Emisie CO₂: 98 – 145 g/km.





 

 

 

 

MOTOR-CAR AC, a.s. 
Autorizovaný predaj a servis značky Mercedes-Benz 

Francúzskych partizánov , 036 08 Martin 

Rosinská cesta 5 , 010 01 Žilina 

INFOLINKA : 0906 14 2100 

www.nativeschool.sk - info@nativeschool.sk
0904 159 951

 ~ Všetko pre vašu angličtinu
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