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1. V spolupráci so scenáristom Máriom Drgoňom a ilustrátormi Matúšom Szalontaiom a 

Martinom Schwarzom sme vytvorili a vydali prvý diel životopisného komiksu – 

Komiks MÓRIC – 1. IN ADVERSIS ET PROSPERIS. Prvý diel komiksu sme 

vydali v réžii ZMB bez podpory fondov a verejných zdrojov. Týmto počinom sme 

zahájili niekoľko ročný projekt komiksovej tvorby, ktorým chce podrobne a 

autenticky zmapovať celý životný príbeh Mórica Beňovského. V rámci medializácie 

projektu sme natočili dve televízne reportáže pre RTVS – do programu Generácie a 

pre TKN. 

2. Zorganizovanie slávnostného podujatia „MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2019”, ktoré 

sa konalo vo štvrtok 19. septembra 2019 v umeleckom klube UMELKA. Na podujatí 

boli odovzdané čestné medaily laureátom Anežke Boriovej, Bratislava, Estere Mlch, 

Boston, USA a Daliborovi Mikulíkovi, Stará Ľubovňa. Na podujatí bol premiérovo 

odprezentovaný krátky film Bicykel režiséra Vila Bendíka a pokrstený prvý diel 

komiksu Móric. Na podujatí sa zúčastnilo 30 pozvaných hostí. Z podujatia bola 

spracovaná samostatná tlačová správa.   

3. Listom sme oslovili primátorov, županov, starostov a developerov s návrhom 

na pomenovanie verejných priestranstiev na Slovensku po Móricovi Beňovskom. 

Celkovo sme odoslali 27 listov. Dostali sme 13 písomných odpovedí. Beňovského 

ulicu na základe iniciatívy ZMB schválili v meste Trnava, s ďalšími samosprávami 

a developermi sme v priebežnom kontakte.   

4. V roku 2019 sme prijali účasť na niekoľkých prezentáciach a prednáškach – 

15. februára v ZŠ v Kremnici, 29. marca v Bratislave na festivale Hory a Mesto 2019, 

9. mája verejná knižnica v Trenčíne, 15. októbra v kultúrnom centre Malý Berlín 

v Trnave,  27. októbra u Miguela v Záhorskej Bystrici. Zároveň sme boli partnermi 

ultrabežeckej akcie Lazová 100, ktorá sa koná každoročne v apríli vo Vrbovom. 

5. Aj v roku 2019 sme pokračovali v podpore a konkrétnej pomoci ľuďom 

na Madagaskare v spolupráci s donom Vladimírom Stuchlým, Anežkou Boriovou a 

Zuzanou Majerčákovou cez program Ľudia ľuďom. 

6. V priebehu roka sme naďalej pracovali na dopĺňaní vstupov na webovej stránke 

ZMB vypublikovaním filmov, filmových reportážií a i. 

7. Zriadili sme eShop na propagácia a predaj produktov ZMB: vydaných kníh, medaily,  

komiksov a pod., ktoré sú určené na komerčný odpredaj a propagáciu odkazu MB. 

 

 

V Bratislave, marec 2020. 


