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Zápisnica z 2. konferencie Združenia Životnými cestami Jána Palárika. 
 

Druhá konferencia Združenia sa uskutočnila 15.10.2009 v priestoroch Kultúrneho domu v Majcichove 

za prítomnosti účastníkov podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Add. 1: Otvorenie  

Konferenciu otvoril a viedol Anton Heglas, predseda ŽCJP. V úvode predložil prihlášku za člena 

združenia, ktorú Združeniu zaslalo Mesto Čadca a zároveň ospravedlnil neúčasť Ing. Jozefa Vražela, 

primátora mesta na rokovaní. Mesto Čadca bolo jednohlasne prijaté za člena Združenia. 

Add. 2: Schválenie programu konferencie 

Konferencia jednohlasne schválila nasledovný program konferencie: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu konferencie 

3. Správa o činnosti ŽCJP za uplynulé obdobie v jednotlivých obciach a mestách 

4. Príprava monografie o J. Palárikovi 

5. Prestávka na kávu + čaj 

6. Príprava monografie o J. Palárikovi – diskusia a odsúhlasenie rozdeľovníka 

7. Harmonogram podujatí na rok 2010 

8. Návrh ocenení 

9. Diskusia, uznesenie a záver konferencie 

10. Prestávka s obedom 

11. Položenie vencov k hrobu Jána Palárika na cintoríne 

Add. 3: Správa o činnosti ŽCJP za uplynulé obdobie v jednotlivých obciach 

a mestách 

V správe o činnosti jednotliví členovia Združenia informovali o nasledovných aktivitách: 

V období medzi konferenciami odhalili pamätné tabule Jánovi Palárikovi obce Hoste, Opoj 

a Štiavnické Bane. 

V Rakovej a Čadci prebehla Palárikova Raková, súťažná prehliadka ochotníckych divadiel, 

v Majcichove prebehla literárna súťaž Palárikovi nasledovníci, v Starom Tekove sa konala oslava 90. 

výročia založenia ochotníckeho divadla. 

Počas roka sa pripravovala po obsahovej stránke monografia Európan Ján Palárik a hľadali sme 

dotačné zdroje financovania monografie. Zatiaľ združenie nebolo úspešné ani v jednom prípade.  
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Add. 4: Príprava monografie o J. Palárikovi  

O príprave monografie informoval pán Danish. Po obsahovej stránke je kniha pripravená. Autori 

jednotlivých kapitol odovzdali svoje príspevky a Dr. Pavol Zemko zostavil textovú časť knihy. V ďalšom 

období je potrebné urobiť textovú korektúru, preklady resume do ang., nem. a maďarčiny, celkový 

grafický návrh a vytlačenie knihy. 

V ďalšom predložil pán Daniš grafický návrh, ktorý obsahoval návrh obálky a čiernobielych strán 

knihy. Farebnú prílohu knihy spracuje až po dodaní fotografií od pána Lašuta. Zároveň predložil 

cenový návrh v závislosti od veľkosti knihy, jej nákladu a ostatných nákladov. 

 

Add. 5: Prestávka na kávu + čaj 

Konferencia pokračovala bez prestávky 

Add. 6: Príprava monografie o J. Palárikovi – diskusia a odsúhlasenie 

rozdeľovníka 

V diskusii účastníci konferencie predovšetkým rozoberali možnosti financovania monografie a jej 

prezentácie v jednotlivých regiónoch. 

Členovia sa dohodli a jednohlasne schválili nasledovné skutočnosti: 

Názov monografie:  Európan – Ján Palárik 

Formát knihy:  B5 

Obálka knihy:  matné lamino, V2 lepená väzba bez prebalu 

Rozsah:  256 strán 

Farebná príloha:  32 strán 

Náklad:  2000 ks 

Predpokladaná cena: 

- výroba knihy  14 610 € 

- korektúra, preklady a ostatné náklady  1 390 € 

Spolu 16 000 € 

Predpokladaná cena jedného výtlačku  8 € 

Cenu knihy môže ešte ovplyvniť cena korektúr a prekladov, prípadne zmena počtu strán. 

Konferencia uložila Výkonnej rade vybrať dodávateľa korektúr a prekladov. Zároveň rozhodla 

o právomoci Výkonnej rady združenia rozhodnúť o všetkých skutočnostiach potrebných na vydanie 

knihy. Zároveň konferencia rozhodla o tom, že kniha bude distribuovaná členom združenia na 3. 

konferencii, ktorá sa bude konať pravdepodobne vo februári 2010. 

Členovia si objednali monografiu v počte, ktorý je uvedený v rozdeľovníku. Tí členovia združenia, ktorí 

si vyčlenili na knihu peniaze v rozpočte na rok 2009 uhradia združením vystavenú predfaktúru už 

v roku 2009 a ostatní v januári 2010. 
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Rozdeľovník: Členovia a účastníci konferencie si objednali knihy podľa tohto rozdeľovníka: 

Objednávateľ Počet kusov Odber v roku 

Banská Štiavnica 100 2010 

Čadca 100 2010 

Trnava 100 2010 

Abrahám 100 2010 

Hoste 50 2010 

Hronské Kľačany 150 2010 

Majcichov 350 2009 

Opoj 50 2010 

Palárikovo 150 2009 

Raková 250 2009 

Starý Tekov 150 2009 

Štiavnické Bane 100 2010 

Divadlo J. Palárika Trnava 50 2009 

Kysucká kultúrna nadácia 40 2009 

ŽCJP 120 2009 

ŽCJP 140 2010 

Spolu 2000 

Spolu v roku 2009 1110 

Spolu v roku 2010 890 

 

Add. 7: Harmonogram podujatí na rok 2010  

V roku 2010 sa uskutočnia tieto podujatia: 

február  (štvrtok) – 3. konferencia ŽCJP 

marec (1. týždeň) – prezentácia monografie Európan – Ján Palárik v Palárikove 

apríl (po Veľkej noci) – odborná konferencia k monografii v Divadle Jána Palárika v Trnave 

apríl (posledný týždeň) – Palárikova Raková – prezentácia monografie v Čadci a Rakovej 

máj 2010 – odhalenie pamätnej tabule Jánovi Palárikovi a prezentácia monografie v Banskej Štiavnici 

november – Spomienkové oslavy pri príležitosti úmrtia Jána Palárika v Majcichove 

Ďalšie podujatia budú upresnené a doplnené do konania 3. konferencie Združenia, kde bude 

Harmonogram podujatí na rok 2010 schválený. 

Add. 8: Návrh ocenení 

Ing. Mareček pripomenul členom združenia, že v zmysle stanov môže združenie udeľovať rôzne 

ocenenia a preto je potrebné navrhnúť, komu tieto ocenenia udelíme na 3. konferencii, prípadne 

počas roka 2010 na jednotlivých aktivitách združenia, predovšetkým na odbornej konferencii, 

Spomienkových oslavách výročia úmrtia Jána Palárika, prípadne na prezentáciách monografie 

v jednotlivých regiónoch. 
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Členovia zobrali návrh na vedomie a zatiaľ nenavrhli žiadne ocenenia. Návrhy prednesú na 3. 

konferencii ŽCJP. 

Add. 9: Diskusia, uznesenie a záver konferencie 

Na rokovaní konferencie sa zúčastnili i zástupcovia Trnavskej arcidiecézy, Trnavského samosprávneho 

kraja a Ministerstva vnútra SR. V diskusii účastníkov konferencie pozdravili  trnavský arcibiskup Mons. 

Róbert Bezák, CSsR, Ing. Augustín Pullmann, podpredseda TTSK, PhDr. Ladislav Vrteľ, hlavný štátny 

radca pre heraldickú tvorbu. 

Na záver účastníci zhrnuli závery konferencie do uznesenia, ktoré je prílohou zápisnice. 

Add. 10: Prestávka s obedom 

Na začiatku prestávky PhDr. Ladislav Vrteľ, Herold Slovensko slávnostne odovzdal erb Divadelno-

speváckemu súboru Jána Palárika v Majcichove. Erb prevzala Mgr. Monika Šturdíková, predsedníčka 

DSSJP, ktorá zároveň rozdala účastníkom prihlášky na literárnu súťaž Palárikovi nasledovníci 

2009/2010. 

Add. 11: Položenie vencov k hrobu Jána Palárika na cintoríne 

Po slávnostnom obede účastníci 2. konferencie združenia Životnými cestami Jána Palárika položili 

vence k pomníku Jána Palárika na cintoríne. 

 
 

Zapísal: Ing. Miroslav Mareček 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

Uznesenie 2. konferencie Združenia ŽCJP 

 


