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1. V spolupráci so scenáristom Máriom Drgoňom a ilustrátormi Ladislavom Dlhým a 

Martinom Schwarzom sme vytvorili a vydali druhý diel životopisného komiksu – Komiks 

MÓRIC – 2. ÚTEK Z UHORSKA. Komiks sme vydali v réžii ZMB bez podpory fondov 

a verejných zdrojov. Týmto pokračujeme v našej vydavateľskej tvorbe s cieľom vytvoriť 

ucelené komiksové dielo, ktorým plánujeme do roku 2026 podrobne a autenticky 

zmapovať celý životný príbeh Mórica Beňovského; 

2. Zorganizovanie slávnostného podujatia „MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2020”, ktoré sa 

konalo vo štvrtok 24. septembra 2020 na lodi RIVERS CLUB. Na podujatí sme pokrstili 

nový komiks a bola odovzdaná medaila Mórica Beňovského laureátom za rok 2020. 

Z podujatia bola spracovaná samostatná tlačová správa; 

3. V roku 2020 sme prijali účasť na niekoľkých prezentáciach a prednáškach – 24. január 

ITF Slovakia, Bratislava, 19. február Blue Note, Nové Mesto nad Váhom, 6. august online 

prezentácia o Madagaskare, tiež sme poskytli niekoľko rozhovorov pre Rádio FM, 

publikovali články o Beňovskom v Poľsku v eBuletine Slovenského Inštitútu a v časopise 

Život a v Kanade v periodiku zahraničných Slovákov „Slovo z Britskej Kolumbie”, 

poskytli sme materiály a film na workshop o Beňovskom, ktorý sa konal vo februári 

2020 v Londýne;   

4. Pokračovali sme v úsilí presadiť pomenovanie verejného priestranstva po Móricovi 

Beňovskom na Slovensku. Motivačnými listami sme v spolupráci s pani Dr. Cecíliou 

Kandráčovou oslovili primátorov Svätého Jura, Pezinka, Nového Mesta nad Váhom, Nitry. 

Ku každému listu sme priložili dva diely komiks Móric. Napísali sme ďakovný list 

primátorovi Trnavy za pomenovanie novej ulice po Móricovi Beňovskom v Trnave. Sme 

v priebežnom kontakte so samosprávou Bratislava Staré Mesto;   

5. Nadviazali sme spoluprácu s mladým historikom Pavlom Kuncom a podieľali sa 

na vstupoch a pripomienkach jeho bakalárskej práce „Významná osobnosť slovenských 

ranonovovekých dejín – Móric Beňovský“, ktorú obhajoval na Filozofickej fakulte 

Prešovskej univerzity v Prešove. Pavol Kunca svoju bakalársku prácu úspešne obhájil 

a neformálne ju odprezentoval aj na podujatí „Móric Beňovský žije 2020“; 

6. V roku 2020 sme výrazne obsahovo doplnili náš web www.moricbenovsky.sk, kde je 

možné si pozrieť sedem dokumentárnych filmov s tématikou Beňovský & Madagaskar a 

dostať sa k zaujímavému obsahu ako sú audiovizuálne reportáže, trailery, udalosti, 

prezentácie, archívne materiály, informácie z expedícií a pod. Obsah webu priebežne 

dopĺňame; 

7. Boli sme partnerom ultrabežeckej akcie Lazová 100, ktorá sa konala 26.09.2020; 

8. V spolupráci s režisérom Marekom Kupčom sme spracovali námet dokumentárneho 

filmu „ÚTEK Z KONCA SVETA”, ktorý sme plánovali natočiť počas expedície 

na Kamčatke v auguste 2020. Žiaľ, kvôli pandémii sme museli zamýšľanú expedíciu a tým 

aj produkciu nového dokumentu presunúť na neurčito. 
 

 

V Bratislave, február 2021. 

http://www.moricbenovsky.sk/

