
Národný spomienkový program 
pri príležitosti 80. výročia úmrtia Andreja Hlinku

(Tlačová správa)

V súvislosti s nadchádzajúcim 80. výročím úmrtia Andreja Hlinku, ktoré pripadá na  
16. august 2018, pripravilo mesto Ružomberok v spolupráci s Národnou radou Slovenskej 
republiky, Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, Spoločnosťou Andreja Hlinku a Občian-
skym výborom MsČ Ružomberok – Černová súbor viacerých podujatí s cieľom pripomenúť 
si túto výnimočnú osobnosť svojho mesta a celého Slovenska a vzdať jej zaslúženú poctu.

Andrej Hlinka (27. 9. 1864), rodák z Černovej, súčasti mesta Ružomberok, kde pôsobil väč-
šinu svojho aktívneho života ako katolícky kňaz, vo svojej činnosti zasiahol do mnohých 
oblastí spoločenského života s cieľom zlepšiť životné podmienky obyčajných ľudí a po-
zdvihnúť ich po duchovnej, sociálnej, vzdelanostnej a kultúrnej stránke. Ako politik za-
svätil svoj život snahe, aby slovenský národ mal dôstojné postavenie uprostred národov 
Európy a má podstatnú zásluhu na konštituovaní slovenského národa ako moderného po-
litického národa, ktorý si vydobyl zvrchované postavenie a vlastnú štátnosť.

Tohoročný slávnostný program začne vo štvrtok 16. augusta v Bratislave – Ružinove 
pietnou spomienkou pri Pamätníku Andreja Hlinku o 13.00 h. V Dome kultúry v Ružinove 
sa potom o 15.00 h uskutoční Projekcia divadelnej hry Antona Laučeka „Andrej – škol-
ské roky“ v podaní Divadelného ochotníckeho súboru Máj z Černovej a udelenie ocenenia 
mesta Ružomberok – Ceny Andreja Hlinku.

V tento deň o 18.00 h sa bude konať  slávnostné zhromaždenie v historickej budove NR SR 
na Župnom námestí v Bratislave pod záštitou predsedu NR SR Andreja Danka. Pred vcho-
dom do budovy bude verejnosti prístupná výstava na prenosných paneloch „Život a dielo 
Andreja Hlinku“.

V piatok  17. augusta 2018 bude program pokračovať v Ružomberku slávnostnou svä-
tou omšou vo farskom kostole, ktorej hlavným celebrantom bude Jozef kardinál Tomko.  
Nasledovať bude pietny akt pri pamätníku Andreja Hlinku. 

Príťažlivým vrcholom národnej spomienky bude moderovaná pódiová verejná diskusia  
s historikmi Emíliou Hrabovec, Ivanom Mrvom a Martinom Lackom v kinosále Kultúrne-
ho domu Andreja Hlinku, ktorá sa uskutoční  o 15.30 h a jej témou bude „Život, dielo a od-
kaz Andreja Hlinku – Otca slovenského národa“. 
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