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

Lukášom Freytagom a Martinom Schwarzom sme vytvorili a vydali 2 diely životopisného 

Komiksu MÓRIC – 3.  diel ZUZANA a 4. diel KONFEDERÁT. Komiks vyšiel v réžii 

ZMB bez podpory verejných zdrojov. Týmto pokračujeme v našej vydavateľskej tvorbe 

s cieľom vytvoriť rozsiahle a ucelené komiksové dielo, ktorým plánujeme do roku 2026 

podrobne a autenticky zmapovať životný príbeh Mórica Beňovského. 

2. V súvislosti s tvorbou komiksu sme v období august – október zrealizovali úspešnú 

kampaň na platforme STARTLAB, čím sme získali prostriedky na vydanie štvrtého a 

piateho dielu. Súčasťou kampane boli aj spracované videá a rozhovory s osobnosťami ako 

Božidara Turzonovová, Braňo Jobus, Martin Čurda a ďalší. 

3. Zúčastnili sme sa TALKSHOW – podujatia venovaného Móricovi Beňovskému na hrade 

Stará Ľubovňa, kde sme spoločne s Božidarou Turzonovovou, Daliborom Mikulíkom a  

Ladislavom Dlhým krstili 3. diel komiksu Móric „ZUZANA“. 

4. Vydali sme knihu ANAMNÉZA JEDNEJ LÁSKY od autorky MUDr. Eleny Dudlákovej 

pri príležitosti jej životného jubilea. 

5. Zorganizovali sme slávnostné podujatie „MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2021”, ktoré sa 

konalo vo štvrtok 23. septembra 2021 na lodi RIVERS CLUB. Na podujatí sme privítali 

našich čestných hostí, pripomenuli sme si pamiatku slovenského saleziána dona Vladimíra, 

predstavili nový komiks a bola odovzdaná medaila Mórica Beňovského laureátke za rok 

2021 Dr. Cecílii Kandáčovej. Z podujatia bola spracovaná tlačová správa. 

6. Vďaka aktivite komiksového guru pána Radovana Ryboviča sme pre komiksový časopis 

BUBLINKY v októbri poskytli rozsiahly rozhovor nielen o komikse MÓRIC. Podobne 

boli spracované rozhovory aj s ilustrátormi nášho komiksu. 

7. Pre neziskové združenie African-Slovak UNION sme v rámci ich programu „ASU talk” 

pripravili a poskytli reláciu „Madagaskar a Móric Beňovský”, ktorá bola odvysielaná 

cez live link dňa 24. októbra 2021. Relácia bola zároveň streamovaná a je archivovaná 

na stránke ASU talk aj na webe ZMB. Reláciu moderovala Zuzana Firganková z ASU. 

8. Dňa 28. októbra 2021 sme spoluorganizovali konferenciu „Večer Mórica Beňovského“ 

na Slovenskom Inštitúte v Budapesti. ZMB poskytlo prednášku o pôvode Mórica 

Beňovského a jeho priamych príbuzných na Slovensku. 

9. Do novembrového čísla prestížneho časopisu FORBES sme na základe oslovenia 

redaktora Milana Čupku poskytli rozhovor, z ktorého bol spracovaný päť stranový článok 

o Móricovi Beňovskom a aktivitách ZMB.   

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

Beňovskom na Slovensku. V spolupráci so samosprávou Bratislava Ružinov sme navrhli 

pomenovanie námestia po Móricovi Beňovskom pre nový priestor v rámci projektu 

ZWIRN. Aktuálne sme v komunikácii s poslancom Ružinova a developerom.   

11. V roku 2021 sme obsahovo obohatili náš web www.moricbenovsky.sk – doplnili sme 

samostatnú sekciu o komikse MÓRIC, za rok 2021 pribudlo osemnásť nových aktualít a 

na eShope tri nové produkty – dva komiksy a kniha. Obsah webu priebežne dopĺňame. 
 

 

V Bratislave, február 2022. 

http://www.moricbenovsky.sk/

