
Všetko naj! akujem za slovenčinu.Ď
Paulína T. M., 9 r.

Milý Ľudovít Štúr, prajem Vám veľa zdravia a šťastia a lásky.
Linda M., 8 r., Karolína P., 10 r.

Ešte že si vymyslel SLOVEN INU! P.S. Test bol super.Č
Hana, 10 r., Klaudia, 10 r.

Gratulujem, si naj! akujem za rodný jazyk, ale vybrané slová si si mohol odpustiť.Ď
Sofia S., 10 r., Ester, 10 r.

Odkaz: Milá Sofia, Ester a ďalší súťažiaci, ktorí ste Ľ. Štúrovi vyčítali zavedenie ypsilonu 
a vybraných slov – tento často opakovaný chybný údaj treba opraviť, preto vám radi poskytneme 
pravdivú informáciu: Štúrova slovenčina neobsahovala ypsilon, sám Ľ. Štúr je autorom výroku: 
„V našej reči ňjet žjadneho „y““ (Náuka reči slovenskej, 1846). Do pravopisného systému slovenčiny 
sa ypsilon zaradil až v r. 1851 hodžovsko-hattalovskou reformou.

Inš piruje ma tým, ž e bojoval za Slovákov a slovenčinu a preto, ž e mal svoj názor a nebál sa 
[ho] vyjadriť.
Laura I., 12 rokov

Blahož elám Ti k Tvojmu 200-ročnému výročiu, veľmi si ma inš piroval tým, aby som si 
váž ila byť tým, kým som, lebo to isté si robil Ty, a som Ti za vš etko, čo si spravil pre naš u 
vlasť, vďačná!
Simona B., 13 r.

Inš piruje ma tým, ako sa nebál povedať svoj názor, bojoval za slovenský národ …  a za 
práva Slovákov, miloval svoju vlasť.
Natália Z., 13 r.

Ľ. Š túr ma zaujal tým, ako svojich ž iakov inš piroval a oni ho nasledovali, aj keď vedeli, ž e 
sa [v]zoprú svojim rodinám.
Natália M., 13 r.

Drahý Ľudovít!
Prajeme Ti všetko najlepšie k narodkám, aj keď si už mŕtvy. Ďakujeme Ti za náš krásny jazyk.
S láskou Miriam!
Miriam D., 15 r.



Všetko najlepšie, učiteľ náš ♡
– prekonal rôzne prekážky, stále si išiel aj cez ťažké veci a okolnosti za svojím
– uzákonil slovenčinu a pomohol nám mladým sa rozvíjať a viacej vzdelávať...

Tímea F., 15 r.

Vážený pán Ľudovít Štúr, Váš život ma inšpiroval v tom, aby som vždy bojovala za to, čomu verím. 
Želám všetko najlepšie k 200. narodeninám. Vážime si Vás a ďakujeme!
Miriama S., 15 r.

Všetko najlepšie k 200. narodeninám, ďakujeme, že si bojoval za národ Slovákov.
NEZABUDNEME!
Nina F., 15 r.

Všetko najlepšie k narodeninám.
Ďakujeme za krásny materinský jazyk.
Znamenáte pre nás veľa!

Slovensko ♡
Alexandra K., 15 r.

Všetko najlepšie!
Ďakujeme za všetko :)

Vaši Slováci :)
Monika I., 14 r.

Ste mojou inšpiráciou... priala by som si vedieť všetky Vaše spisovné poučky. Aj gramatika robí človeka. 
Mrzí ma, že už nie ste medzi nami, ale Vaša slovenčina žije doteraz.
Marta M., 14 r.

Milý Ľudevít,
prajem Ti všetko najlepšie k Tvojmu krásnemu okrúhlemu jubileu! Veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. 
Ďakujeme Ti za tú našu ľubozvučnú slovenčinu! Musíme byť na ňu hrdí.
DÍKI 
PS: Máš pekné diela :)

Kamila :D
Kamila Z., 15 r.

Milý Ľudovít, želám Ti k Tvojmu výročiu, aby Tvoje diela žiaci s radosťou čítali. A obdivujem Ťa za to, 
že si si stál za svojím názorom.
Marianna R., 14 r.



HAPPY B-DAY!! :)
Alexandra G., 16 r.

Všetko najlepšie, Ludo!
Ďakujeme Ťi za Slovenčinu a Adelu Ostrolúcku
#ťisíc #páčikov
#a
#dve #svojky
#mier
♥
Patrícia B., 15 r.

Všetko najlepšie, Ľudovít!
Slovenský jazyk je super.
Ľudmila C., 16 r.

Keď som pred 3 r. bola v Halle, našla som tam Ulicu Ľ. Štúra. Uvedomila som si, že za svojho života zažil 
veľa sklamania, a napriek tomu jeho dielo prinieslo veľké výsledky ⇨ niekedy nevieme, aký význam majú 
naše činy, a aj keď sa nám zdá, že všetko je márne, možno to tak nie je.
Jarmila Š., 29 r.

Drahý Ľudevít,
no, nebola tá slovenčina dokonalá, ale predsa ďakujeme.
Ďakujeme za osobné obeti a nasadeňje, bez ktorjého by dňes ňebolo asi slovenskjeho národa, ktorý to dnes 
nevje doceňiť. Ale fšak on na to dôjďe.
Tvoja Marianna
Marianna M., 43 r.

K Tvojim 200-tým narodeninám Ti prajem ešte viac a viac takých ľudí, ako sme tu dnes my, účastníci tohto 
žúru. My, ktorí nepochybujeme o Tvojej veľkosti, odvahe, o Tvojom úžasnom posolstve, ktorí 
nepochybujeme ani o tvojej heterosexualite.
Vďaka Ti za všetko, čím sa dnes môžeme hrdiť ako Slováci.
Naďa P., 57 r.

y / i
Milý Lajoš,
tí dvaja týpci, Hattala a Hodža, ti zmrvili i. Tak im odpusť.
Michal F., 38 r.

Ľudovít Štúr!
Tá Tvoja slovenčina zaspať nedá mi.
Súc zo Záhoria, mám problémy
s mäkkými slovami.
Ale mám rada Tvoju osobnosť,
bo takých na SR nebolo nikdy dosť.
Kvôli Tebe nepoužívam slovo „oné“,
pre mňa budeš vždy slovenské number one.

(čítaj, ako [je] napísané)
Tvoja Katarína :)

Katarína P., 23 r.



VŠETKO NAJLEPŠIE, MILÝ L ꔷ UDEVÍT!
Jana F., 23 r.

Inšpiruje ma k nepísaniu „y“ a nehovoreniu ľ.
Radovan G.

Ľudovít Štúr ma inšpiroval svojím záujmom presadiť slovenský jazyk a bojom za svoj národ.
Milica J., 24 r.

AHOJ, VŽDY SOM TI ZÁVIDEL BRADU!
DRŽ SA!
Miloš F., 41 r.

ĎAKUJEM
A VŠETKO NAJLEPŠIE!

INŠPIRATÍVNY
A ODVÁŽNY MUŽ

:)
Eva G., 31 r.

Milí Lajko,
prajem všetko najlepšie k tvojmu víročju. Vďaka, že si bojoval o náš krásni jazik.
Margarete
Margaréta K., 37 r.

Milý Ľudovít Štúr,
prajem, aby Slovensko pokračovalo v boji za slovenský jazyk a pokračovalo v Tvojich stopách.
Jarmila K., 59 r.

Milý Ludevít,
ďakujem za všetko, čo si obetavo vykonal za našu slovenskú vec. K Tvojmu jubileu snáď len toľko, nech 
máš aj naďalej toľko obdivovateľov a si pre nich inšpiratívnou osobnosťou tak ako doteraz.
Nech to platí aj pre ďalšie generácie.
Marek :)
Marek V., 26 r.

To, že sme dnes samostatný štát, je jeho veľkou zásluhou.
Katarína R., 62 r.

Všetko najlepšie, Ludevít!
Vďaka, že si bol! Cením si všetko, čo si pre nás urobil, a podporujem ťa v nepoužívaní „ľ“. 
♡
Dominika B., 22 r.



– ...myslím si, že toho pre Slovákov urobil veľa a jeho dielo by nemalo zostať zabudnuté
– myslím, že jeho diela obsahujú veľmi dobré a obsiahle náčrty nielen sloven. dejín (vychádzajúc 

z hegelian. fil.), ale aj jazyka
Ivana K., 24 r.

VŠETKO NAJLEPŠIE
♡ LUDEVÍT ! ♡ 
Soňa Š., 23 r.

Na život Tvoj spomíname,
Slovensko Ťa v srdci nosí.
Elena K., 65 r.

Drahý Ľudovít,
na začiatku môjho listu Ťa čo najsrdečnejšie pozdravujem z Prešporku.
Prajem Ti k Tvojmu „životnému“ jubileu všetko najlepšie, veľa tvrdiek a pozitívnu myseľ.
„Nech Ťa jazyk sprevádza.“

S vrúcnym objatím
fanúšik Dara

OBDIVUJEM HO ZA TO, AKO STATOČNE HÁJIL SLOVENČINU V NEĽAHKÝCH ČASOCH 
MAĎARIZÁCIE. V TOM JE MOJÍM OBROVSKÝM VZOROM. VEDIEŤ SI ZASTAŤ TO, ČOMU VERÍM!
Veronika R., 24 r. 

Spomíname a prajeme sladký odpočinok.
J. K., 73 r.

Drahý Ľudovít Štúr,
s úctou a obdivom myslievam na Váš život plný práce, nadšenia, obetavosti a odriekania. Nebolo to márne, 
žijete doposiaľ vo vďačných srdciach mnohých Slovákov. Kiež by sme nasledovali Váš príklad a napĺňali 
heslo: Mnoho tvoriť, málo troviť.
Ľubica K.
Ľubica K., 69 r.

Ôsmaci zo Základnej školy Sama Cambela v Slovenskej Ľupči:

Váž ený Ľudovít Velislav Š túr!
Už  ubehlo 200 rokov od Váš ho narodenia. To je naozaj dlhá doba. No ani ona sa vš ak nevyrovná 
Vaš ej trpezlivosti voči národu slovenskému. Aj napriek tomu, ž e cesta bola kľukatá, ste sa dopracovali 
k svojmu cieľu. Dokázali ste to, čo by spravil málokto. A práve preto má pre Vás naš e slovanské 
srdce š peciálne miesto –  hneď vedľa neho sa nachádza patriotizmus, úcta, reš pekt a odhodlanie ísť 
vpred, prekonávať prekáž ky kaž dodenného ž ivota a ísť krok čo krok bliž š ie za svojím snom. Osobne sa 
odvďačiť za veľké veci, ktoré ste v ž ivote dosiahli, je už  neskoro. Preto Vám posielame tento list a 
navrch k tomu veľkú vďaku za š túrovskú slovenčinu, ktorá sa stala základom tej dneš nej. Koniec 
koncov, keby ste nemali takú odhodlanosť za svoj národ, tak by sme ani nemohli napísať tento list.
"Slovan nosí vš etko v srdci a v duš i a dokáž e to aj vyjadriť silou prejavu." (Ľ. Š túr: Slovanstvo a svet 
budúcnosti)



Ahoj, Ľudo!
Tak, a máš  dvojsté výročie! Prajeme Ti veľa zdravia a š ťastia k Tvojim narodeninám. Slovensko má 
š ťastie, ž e si sa narodil, pretož e nik iný ako Ty by nevymyslel slovenčinu! Ako vidíš , celým svetom sa 
š íri len anglický jazyk. Už  pomaly kaž dý druhý človek rozpráva plynule po anglicky. No sme tu eš te 
my, ktorých slovenčina zaujíma. Vš etci dobre vieme, ž e si to bol práve Ty, kto uzákonil slovenský 
jazyk, pretož e keď niečo spisovne nevieme, často na Teba spomíname! Eš te raz vš etko najlepš ie!

Milí Ludevít Š túr,
s tímto verš íkom prichádzame a zároveň
Vš etko najlepš je ťi prajeme,
k tvojmu dvojsjemu víročju ťi viňš ujeme,
za spisovnú slovenčinu ťi ďakujeme,
tvoju cennú prácu ospevujeme.
Ďiktáti neraďi píš eme,
v tvojich kňihách radostňe listujeme.
Perá nám už  dopisujú,
zlje známki vš etci olutujú.


