
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

V Kysuckej knižnici si pripomenuli významnú osobnosť Juraja Turzu 

 

Čadca (9. marec 2016) - V utorok 1. marca sa v Kysuckej knižnici, ktorej zriaďovateľom je 

Žilinský samosprávny kraj,  uskutočnil seminár “Juraj Turzo - významná osobnosť našich 

dejín”, ktorý slávnostne otvoril Týždeň slovenských knižníc 2016, prebiehajúci na celom 

Slovensku v dňoch od 1. do 6. marca 2016 pod tradičným mottom: “Knižnice pre všetkých”. 

V úvode všetkých hostí privítala a celým programom sprevádzala zástupkyňa riaditeľky 

knižnice Mgr. Ľubica Lašová. V mene knižnice vyslovila vďaku organizáciám i osobnostiam 

spolupracujúcim s knižnicou a odovzdala im ďakovné listy  a čestné čitateľské preukazy. 

 V tomto roku si pripomíname 400. výročie úmrtia Juraja Turzu a knižnica pripravila 

pre širokú čitateľskú verejnosť odborný seminár venovaný tejto významnej osobnosti našich 

dejín. Žilinský samosprávny kraj vyhlásil rok 2016 za ROK JURAJA TURZU. 

Seminár uviedol svojou prednáškou historik Kysuckého múzea v Čadci Mgr. Martin Turóci, 

ktorý prítomným priblížil život a pôsobenie Juraja Turzu.  Účastníci sa dozvedeli mnohé 

informácie i z osobného života tohto dejateľa. Uhorský palatín bol dvakrát ženatý a mal spolu 

11 detí, ale dospelosti sa dožilo len 6 z nich. Osobnosť Juraja Turzu je úzko spätá so vznikom 

a rozvojom obcí na Kysuciach. Už samotný názov mesta Turzovka nám napovedá, že jej 

zakladateľom je práve najznámejší predstaviteľ rodu Turzovcov. Pútavú prednášku týkajúcu 

sa osobnosti Juraja Turzu a jeho zásluh v oblasti cirkevného práva a zákonov predniesol i 

Mgr. Marián Kaňuch, farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského  vyznania v 

Žiline. Vo svojej prednáške sa zameral aj na Žilinskú synodu z roku 1610, ktorá bola prvou 

zákonodarnou synodou Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Žilinskú synodu zvolal a jej 

predsedom bol práve palatín Juraj Turzo. Pán Kaňuch opísal šľachtica ako milujúceho 

manžela a otca, ako človeka rozumného, rozvážneho politika a diplomata podporujúceho 

vzdelávanie, cirkevný i spoločenský  život vtedajšieho Uhorska. Prednášky oboch lektorov 

spestrili hudobné vstupy hudobníka a pedagóga I. ZUŠ Jozefa Potočára Mgr. Mariána 

Lehotského a krátky film Palatín Turzo, na príprave ktorého sa autorsky podieľal predseda 

Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč PhD. Súčasťou seminára bola i slávnostná vernisáž 

výstavy fotografii a knižných dokumentov pod názvom Juraj Turzo, uhorský palatín 

a diplomat a vydanie zborníka Juraj Turzo v knihách v Kysuckej knižnici v Čadci, ktorý 

zostavila Mgr. Janka Mudríková. Expozícia výstavy  je prístupná všetkým návštevníkom 



knižnice. Odborný seminár sa stretol s priaznivým ohlasom verejnosti, priniesol mnohé 

užitočné informácie a značnou mierou prispel k obohateniu vedomostí z oblasti dejín 

a historických udalostí. Ďakujeme všetkým zúčastneným i prednášajúcim a tešíme sa na 

ďalšie stretnutia v Kysuckej knižnici.  
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