
Správa o činnosti ZMB v roku 2018  
 

Predkladá: Vladimír Dudlák  

 

1. Preklad a vydanie knihy poľského spisovateľa Arkady Fiedlera „Madagaskar – Gorąca 

wieś Ambinanitelo” v slovenskom jazyku pod názvom „Madagaskar, moja láska”. 

Realizácia kompletného projektu od idei, cez získanie grantu FPU, komunikácia 

so spoluvydavateľom VSSS, prekladateľom (Miloš Ferko), korigovanie slovenského 

vydania, komunikáciou s korektorkou slovenského jazyka (Zuzana Huďová) a riešením 

dizajnu knihy, predslovu ku knihe a sprievodných textov vrátane hľadania partnerov 

na vydanie knihy – CK Victory Travel. 

2. Vydanie čestnej pamätnej Medaily Mórica Beňovského. Realizácia kompletného projektu 

od idei cez spracovanie špecifikácie, zadanie a komunikáciu s Mincovňou Kremnica a 

kremnickým dizajnerom Branislavom Ronaiom. S vydaním novej medaily sme 

spracovali v ZMB aj štatút, ktorý špecifikuje pravidlá udeľovania tejto medaily 

osobnostiam, lureátom Medaily Mórica Beňovského. 

3. Aktívna účasť na projekte „VODA pre dedinu na Madagaskare”. Participácia na zbierke 

Ľudia ľuďom v spolupráci s Michalom Kraľovičom a Dominikom Šuplatom. Pomoc 

pri zháňaní prostriedkov, komunikácia s donom Vladimírom Stuchým na Madagaskare až 

po fyzickú obhliadku novej studne s vodovodným kohútikom, ktorá zabezpečuje pitnú 

vodu z neďalekých hôr pre dve menšie dedinky v oblasti Miarinarivo – Ijely – Antoby. 

4. Organizácia nového formátu podujatia Združenia „MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2018”. Je 

to slávnostné podujatie, kde ZMB pozýva svojich čestných hostí, bilancuje svoju činnosť, 

slávnostne udeľuje čestnú medailu vybraným laureátom a vytvára pozitívnu, tvorivú a 

motivačnú atmosféru medzi hosťami podujatia. Podujatie sa konalo vo štvrtok 4. októbra 

2018 na lodi Dunajský pivovar a prvými laureátmi Medaily MB boli pani Božidara 

Turzonovová a pán Anton Hykisch. Z podujatia bola spracovaná samostatná tlačová 

správa.   

5. Podpora pre Anežku Boriovú a spolupráca s jej tímom pri realizácii jej projektov – 

„STUDŇA PRE ŠKOLU ANEŽKA” a „DAJ BICYKLU NOVÚ DUŠU” – formulácia 

listov na získanie podpory MZV SR pri charitatívnej akcii zbierky na vyvezenie vyše 100 

bicyklov na Madagaskar do oblasti Miarinarivo – Ijely – Antoby Est a priama podpora. 

6. Účasť a reprezentácia ZMB na rôznych podujatiach ako napr. podpora výstavy 

o Beňovskom na hrade Stará Ľubovňa,  podpora a partnerstvom na ultra bežeckej akcii 

Lazová 100 vo Vrbovom, komunikácia s ľuďmi, ktorí majú záujem o históriu a fakty 

súvisiace s Móricom Beňovským, poradentsvo ohľadom cestovania na Madagaskar, 

prijatie pozvania od nového honorárneho konzula pre Madagaskar na Slovensku, 

účinkovanie v talkshow Divadla L&S „Music a la cARTe” v decembri 2018 a pod. 

7. Pokračovanie prác na redizajne a prípravy nového webu ZMB v spolupráci 

s webdizajnerom Janom Trgiňom. Táto aktivita je stále v procese a prechádza 

do ďalšieho obdobia. 

 

V Bratislave, január 2019. 


