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Milí priatelia, drahí mati iari.

Naše rozhodnutie by spoluorganizátorom tohtoro
ných Národných mati ných slávností 2017 v Trnave
nebolo náhle. Matica nás oslovila, pretože vedela, že
máme dlhoro né skúsenosti s organizovaním ve kých
podujatí v prospech národnej myšlienky. S Maticou
slovenskou sme pripravili spolu rad konferencií a os
láv. Najmä ostatné štyri roky sa viažu na tri mimo
riadne udalosti z našej histórie. V roku 2013 to bolo
1150. výro ie príchodu vierozvestcov Cyrila a Meto
da, v roku 2015 dvojsté výro ie narodenia udovíta
Štúra a v tomto roku rovnaké výro ie Jozefa Milosla
va Hurbana. Terajšia spolupráca je teda logickým vy
vrcholením spolo ných aktivít.

Trnavský samosprávny kraj je rodiskom mnohých významných osobností. Pri príležitosti
mati ných dní sme pripravili v Divadle Jána Palárika v Trnave panteón búst udí, ktorí
zvidite nili tento kraj. Boli vystavené busty Juraja Fándlyho, Jána Palárika, Antona Ber
noláka, Andreja Radlinského, Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý v Hlbokom kodifikoval
spolu so Štúrom a Hodžom spisovnú sloven inu ako jeden z najdôležitejších atribútov
samostatného národa. Na Dobrej Vode navštívili významného básnického barda Jána
Hollého. To bol jeden z prvých príkladov náboženského a politického ekumenizmu, kedy
sa stretol katolík s evanjelikmi, aby sa spojili pri tom uš achtilom cieli. Rovnaký politický
ekumenizmus presadzujeme aj dnes, spolupracujeme s každým bez rozdielu vierovyzna
nia a politickej orientácie.

O akávam, že Národné mati né slávností prinesú mati nému stromu aj nové výhonky
v podobe mladých udí, ktorí sa do hnutia zapoja. Uctili sme si významné osobnosti
položením vencov a oslávili sme tieto dni aj dobrou hudbou a tancom. Ako pamiatka
zostanú lipa posadená pri pamätníku Antona Bernoláka a Lipa Andreja Radlinského
v záhrade Západoslovenského múzea v Trnave.

Tibor Mikuš
predseda Trnavského samosprávneho kraja
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Milí priatelia,

skon ili sa tohtoro né Národné mati né slávnosti,
ktoré sme organizovali pri príležitosti 154. výro ia za
loženia Matice slovenskej (MS). Pozostávali z dvoch
samostatných astí. Prvá as slávností sa uskuto
nila v piatok 11. augusta 2017, v Martine. ažisková
druhá as Národných mati ných slávností s boha
tým sprievodným programom sa uskuto nila 7. – 10.
septembra 2017 v Trnave. Hlavným partnerom Mati
ce slovenskej pri príprave a realizácii Národných ma
ti ných slávností 2017 bol Trnavský samosprávny kraj
(TTSK).

Dnes sa o Matici asto hovorí ve mi kriticky. Robia to
však udia, ktorí mati né hnutie nepoznajú. Matica

slovenská má nielen tradíciu, zásluhy o národ z minulosti, ale aj dnes obrovské množst
vo zapálených udí, ktorí pre kultúru, vzdelanos a udržiavanie najkrajších tradícií robia
ve ké množstvo práce na Slovensku.

Slávnosti ukázali celému Slovensku jej bohatú innos od vedeckej a odbornej, cez prácu
s mládežou od útleho veku po dospelos , vydavate ské aktivity, poh ad do zbierok kro
jov a dobových kostýmov, archívnych záznamov, ktoré vytvárajú podmienky na výstavy
k výro iam osobností, na ktoré môžu by všetci Slováci hrdí. Aby sme si vedeli predstavi
rozsah tejto prezentácie, treba uvies , že do prípravy a realizácie bolo zapojených viac
ako tisíc mati iarskych nadšencov a nikto z nich to nerobila pre peniaze, ale z lásky
k národu.

V tejto súvislosti treba vyzdvihnú tiež prácu mati iarov Trnavského samosprávneho
kraja pod vedením Libuše Klu kovej, miestnej predsední ky Adriany Horváthovej,
riaditeliek Domov MS v Galante, v Nitre a v Šuranoch Zlatice Gažovej, Veroniky Bilicovej
a Miroslavy Kozárovej. Galakoncertu a odborným podujatiam, ktorým dal obsah vedec
ký tajomník MS Peter Cabadaj, ktorý má ve ké skúsenosti a je zárukou kvality.

Chcem po akova predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi, ktorý patrí k významným osob
nostiam kraja a je zárukou vysokej kvality a profesionality. Samozrejme, dôležité je aj
jeho celoživotné nasadenie pre slovenské záujmy. Jeho angažovanie sa v príprave Ná
rodných mati ných slávností ako podujatia podporujúceho rozvoj vlastenectva a lásky
k národu bolo obdivuhodné. Sila jeho osobnosti získala širokú podporu tak z kruhov in
teligencie kraja, ako aj z podnikate ských štruktúr. Pravdaže, má aj vynikajúcich spolu
pracovníkov, a ke nájdeme takúto podporu pre slovenskú kultúru a vzdelanos aj
v ostatných krajoch Slovenska, nemusíme sa bá budúcnosti. Takto by sa dalo menova
mnohých alších, ktorí robia dobré veci so srdcom, a nie pre peniaze.

Viliam Oberhauser,
prvý podpredseda Matice slovenskej
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Stanovy Matice slovenskej v slovenskom a ma arskom jazyku z 5. 2. 1862 
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POSLANIE MATICE SLOVENSKEJ
Poslaním MS je rozvíja a upev ova slovenské vlastenectvo, prebúdza a umoc ova
národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahrani í, prehlbova vz ah ob anov
k slovenskej štátnosti. Prednostne získava slovacikálne dokumenty, zhromaž ova ,
spracúva , uchováva , ochra ova a sprístup ova národné kultúrne dedi stvo, robi
základný slovakistický výskum, zú ast ova sa na tvorbe a rozvoji miestnej a regionál
nej kultúry. Združova tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a vedy vo svete. Zú ast
ova sa na propagácii Slovenskej republiky, rozvíja styky s európskymi a svetovými

organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany vše
udských hodnôt. Zaklada doma i v zahrani í nadácie a fondy na podporu národného
a kultúrneho života Slovákov a na oce ovanie najvýznamnejších tvorcov z vymedzených
oblastí tvorivej innosti. Vydáva pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela
a publicistiku, spolupracova pri tvorbe u ebníc a u ebných textov niektorých predme
tov spolo enských vied pre základné a stredné školy. Zapája mládež do kultúrno tvo
rivého procesu a pestova v nej národné, kres anské, mravné a demokratické hodnoty.

Cie om Matice slovenskej je pestova v mlá
deži túžbu po poznaní národných dejín, kul
túry a vz ah k národným tradíciám, pri om
napomáha ich rozvoj. Uskuto uje to pre
dovšetkým vytváraním podmienok na vše
stranné vzdelávanie, podporou kultúrnych
a iných záujmov a zá úb mládeže, rozvojom
sociálnych kontaktov a zvyšovaním jej kul
túry pre plnohodnotný spolo enský život.
Spolupracuje s detskými i mládežníckymi

organizáciami a, samozrejme, aj s krajanmi v zahrani í predovšetkým v osvetovej i kul
túrnej oblasti, ale i v oblasti vo no asových aktivít pre deti a mládež.

Matica slovenská od roku 1990 každoro ne organizuje pre deti medzinárodný detský
tábor v srdci Vysokých Tatier v Tatranskej Lesnej.

Každé tri roky Matica slovenská organizuje Mati ný svetový festival slovenskej mláde
že, na ktorom sa stretávajú mladí udia z celého sveta. Absolvujú rôzne športové pod
ujatia, divadelné, folklórne a hudobné predstavenia, ale navštívia aj kultúrne pamiatky
Slovenska.

Matica slovenská svojím poslaním a postavením plní nezastupite nú úlohu v integrácii
slovenskej spolo nosti bez rozdielu sociálneho postavenia, náboženského vierovyznania
a politickej príslušnosti.
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Z DEJÍN MATICE SLOVENSKEJ
„Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cie : 

v lenoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanos  budi , rozširova  a utvrdzo-
va ; slovenskú literatúru a krásne umenia pestova  a podporova  a tým i hmotný 
dobrobyt slovenského národa napomáha  a na jeho zve a ovaní pracova “ 

Stanovy Matice slovenskej, 1863 (§  1) 

1861
V d och 6. a 7. júna na zhromaždení v Martine bola v prijatom Memorande národa
slovenského aj požiadavka na založenie slovenského kultúrneho spolku. Zárove sa
ustanovil výbor, ktorý vypracoval stanovy Matice slovenskej.

1863
Prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej sa konalo 4. augusta. Za predsedu bol
zvolený biskup Štefan Moyses, za podpredsedu superintendent Karol Kuzmány.

1865
Národnú svetlicu, prvú budovu Matice slovenskej, slávnostne otvorili 8. augusta; bola
financovaná z celonárodných grajciarových zbierok. Za krátke obdobie innosti
rozvinula MS rozsiahlu zberate skú a vydavate skú innos . Zhromaž ovala cenné
zbierky pamiatok z kultúrnych dejín Slovákov a Slovenska. Vydala 82 zväzkov kníh.
Poskytovala štipendiá a pôži ky slovenským vedcom a študentom, nadväzovala domáce
i zahrani né kontakty. Dôstojne vstúpila do rodiny slovanských spolkov s podobným
názvom, ako boli Matica srbská (1826), Matica eská (1831), Matica chorvátska (1842),
Matica moravská (1849).

1875
Uhorská vláda zakázala innos Matice slovenskej. Zhabala jej všetok majetok a neskôr
ho odovzdala tzv. Hornouhorskému ma arskému vzdelávaciemu spolku (FEMKA).
Pokusy o obnovenie innosti MS boli neúspešné. Pokra ovali v nej však iné martinské
spolky s celonárodnou pôsobnos ou, najmä Živena (1869), Kníhtla iarsky ú astinársky
spolok (1870), Slovenský spevokol (1872) a Muzeálna slovenská spolo nos (1893).

1919
innos Matice slovenskej bola obnovená 1. januára. Oživotvorujúce valné zhromaž

denie sa konalo 5. augusta 1919. Matica nadviazala na predchádzajúcu prácu, navyše
za ala budova lenskú základ u a zaklada vedecké odbory. Zriadila aj Ústredie
slovenských ochotníckych divadiel, knižnicu a archív.

1922
Matica slovenská za ala opä vydáva asopis Slovenské poh ady, neskôr aj asopis pre
deti Slnie ko.

1932
Valné zhromaždenie 12. mája výrazne ovplyvnilo alšie smerovanie Matice slovenskej.
Sústredila sa na národný program, zintenzívnila vedeckú a rozvinula bohatú
vydavate skú innos (okrem kníh za ala vydáva aj asopis Slovensko, ur ený pre
lenskú základ u).
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1941
Na pôde Matice slovenskej vznikol spolok Slovenská národná knižnica, jeho hlavnou
úlohou bolo vyh adáva , získava a uchováva slovacikálne tla ené dokumenty.

1943
Matica slovenská založila v Martine modernú tla iare Neografiu.

1948
Komunistický režim Neografiu znárodnil. V rokoch 1949 1953 politické orgány postup
ne zobrali Matici slovenskej vedeckú prácu, zlikvidovali jej lenskú základ u a inštitúciu
zredukovali na ústredie osvetovej práce.
Dovtedajšiu mati nú vedeckú innos presunuli do príslušných ústavov Slovenskej
akadémie vied v Bratislave.

1954
SNR v apríli prijala zákon o Matici slovenskej ako Národnej knižnici a knihovedného
ústavu.

1959
V argentínskom meste Buenos Aires založili Zahrani nú Maticu slovenskú. Založil ju
Jozef Cíger Hronský.

1968
Politické uvo nenie v spolo nosti prinieslo nádej aj na oživenie pôvodného poslania
Matice slovenskej vrátane znovuobnovenia jej lenskej základne a rozvoja starostlivosti
o zahrani ných Slovákov. Tento nádejný proces trval len krátko a bol zastavený v tzv.
normaliza nom procese.

1973
Slovenská národná rada prijala 20. decembra zákon o Matici slovenskej, ktorý ju
v podstate vrátil do stavu spred dvadsiatich rokov. lenská základ a bola zrušená,
innos Matice slovenskej sa znova sústredila v prvom rade na knihovníctvo, bib
liografiu, biografiu, literárne múzejníctvo a archívnictvo.

1975
30. augusta otvorili v Martine na Hostihore novú, ve koryso koncipovanú budovu
Matice slovenskej, dielo architektov D. Kuzmu a I. Cimmermana.

1990
V d och 10. 11. augusta sa konalo oživotvorujúce valné zhromaždenie v Martine.
Mnohí bývalí pracovníci, lenovia a priaznivci sa opä prihlásili k Matici slovenskej.
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Prvým predsedom v novodobej histórii sa stal Viliam Gruska. Na valnom zhromaždení
zvolili za predsedu MS Ing. Jozefa Markuša, DrSc.

1991
26. júla Slovenská národná rada prijala nový zákon o Matici slovenskej, ktorý vytvoril
priestor na jej postupný návrat od štátom riadenej inštitúcie k nezávislej ustanovizni.
Výrazne sa rozvíja spolková sú as Matice slovenskej a pretvára sa sie jej pracovísk.

1992
Matica slovenská v spolupráci so Svetovým kongresom Slovákov po prvýkrát organizuje
stretnutie mladých Slovákov z celého sveta pod oficiálnym názvom Svetový festival slo
venskej mládeže. Konal sa v d och 12. 19. júla v Martine. Mati ný festival organizuje
Matica slovenská každý tretí rok.

1993
Vznik samostatnej Slovenskej republiky bol zav šením dlhej etapy boja Matice slo
venskej za slovenskú národnú identitu. Postupne sa plnia tézy Národného programu
MS, koncipovaného v rokoch 1991 1992. Do lona Matice sa vrátila totalitným reži
mom zoštátnená tla iare Neografia, asopis Slovenské poh ady, niektoré zoštátnené
mati né domy. Matica založila zbierku na Národný poklad a za ala ude ova ceny
Nadácie MS.

1997
Zákonom z 13. februára, ktorý prijala Národná rada Slovenskej republiky, sa Matica
slovenská stáva verejnoprávnou ustanoviz ou, ktorá plní vymedzené štátne úlohy. D a
17. júla otvorili v Martine Svetový rok Slovákov.

2000
Národná rada Slovenskej republiky schválila tzv. knižni ný zákon, ktorý bez ú asti MS
pripravil vtedajší minister kultúry Milan K ažko. Zákon poškodil Maticu slovenskú a
negatívne zasiahol do jej innosti na viacero rokov. Musela opusti sídelnú budovu v
Martine na Hostihore, ale aj historicky prvú budovu obidve pripadli do správy Slo
venskej národnej knižnice.

2004
Valné zhromaždenie v Spišskej Novej Vsi prijalo Programové zámery na obdobie rokov
2004 2007 s výh adom do roku 2010 a tiež Memorandum Slovákov doma i vo svete.

2007
Matica slovenská zorganizovala 1. európsky kongres slovanských Matíc, na ktorom sa
zú astnili predstavitelia zo všetkých štátov, kde medzi Slovákmi pôsobí ich národná
matica. Valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine schválilo významné
dokumenty jej alšieho pôsobenia. Delegáti výraznou vä šinou opä zvolili za predsedu
MS Jozefa Markuša; výbor MS následne zvolil do funkcie nového správcu MS Jána
Eštoka.

2008
Historicky prvé zasadnutie vlády Slovenskej republiky za ú asti najvyšších ústavných
inite ov a predsedu MS sa konalo 2. januára pri príležitosti 15. výro ia vzniku
Slovenskej republiky v mati nej budove na Mudro ovej ulici v Martine.
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2009
V rámci Martinských mati ných slávností bol otvorený Rok Jozefa Cígera Hronského
(august 2009 júl 2010) pri príležitosti 50. výro ia vzniku Zahrani nej Matice slovenskej
a 50. výro ia úmrtia J. C. Hronského.

2010
Matica slovenská v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, mestom Nitra,
alšími mestami a obcami zorganizovala v d och 1. 5. júla 2010 11. ro ník Mati ného

svetového festivalu slovenskej mládeže.

V novembri valné zhromaždenie Matice slovenskej zvolilo za svojho predsedu Ing.
Mariána Tká a, PhD.
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OTVORENIE NÁRODNÝCH MATI NÝCH SLÁVNOSTÍ 2017
7. 9. 2017 – Slávnostné otvorenie Národných mati ných slávností sa konalo pri Pomníku
Antona Bernoláka. Na slávnostnom položení vencov a sadení lipy sa zú astnil aj expre
zident Ivan Gašparovi . Na slávnosti si prevzal ocenenie od Matice slovenskej a Trnav
ského samosprávneho kraja za osobný prínos v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania na
Slovensku riadite Štátneho pedagogického ústavu udovít Hajduk. Ocenenie bolo ude
lené za rozvoj vedy, výskumu, šírenie kultúry, podporu vzdelávania, uchovávanie histó
rie a oboznamovanie najmä mladej generácie s historickými osobnos ami Slovenska.

„Matica slovenská v tomto zmysle robí neocenite nú prácu, pretože aj v tomto období
materiálneho blahobytu prináša duchovné hodnoty, na ktorých Slovensko pretrvalo ce
lé stáro ia. Tieto hodnoty mu pomohli prekona aj naj ažšie chvíle biedy a ponižovania
a tak sme sa my mohli doži sú asnej slobody a demokracie”, uviedol udovít Hajduk.
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SLOVENSKO V SÚRADNICIACH ASU
7. 9. 2017 – Prvým vrcholom Národných mati ných slávností Trnava 2017 bola konfe
rencia Slovensko v súradniciach asu Na za iatku odovzdal predseda TTSK Tibor Mikuš
ú astníkom pozdrav prezidenta J. E. Ivana Gašparovi a a ú astníci si uctili pamiatku
zosnulého biskupa – národovca Štefana Vrableca.

Ú astníci konferencie vyslovili uznanie a podporu vláde SR za ochranu národnoštátnych
záujmov a v aku za estný boj o našu budúcnos . Zárove vyzvali vládu a predsta
vite ov politických strán, aby sa za alo s otvorenou diskusiou o podmienkach nášho
lenstva v EÚ, aby sa slobodne posúdili plusy a mínusy nášho za lenenia v novo rta
júcej sa centralizovanej Európe, a na túto diskusiu ponúkli mati nú pôdu.

Predseda Matice slovenskej Marián Tká v priebehu konferencie ocenil viaceré osob
nosti, ktoré sa podie ali na organizovaní slávností. Ocenenia si prevzali predseda TTSK
Tibor Mikuš, rektor UCM Jozef Matúš, rektor Trnavskej univerzity Marek Šmíd a podni
kate Vladimír Poór. Medailu Štátneho pedagogického ústavu si prevzal z rúk zástupcu
ústavu predseda Matice slovenskej Marián Tká .

Sú as ou konferencie bol aj aj prezentácia poštového lístka a príležitostnej pe iatky
s motívom loga Národných mati ných slávností.
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VÝSTAVY V DIVADLE JÁNA PALÁRIKA
7. 9. 2017 – Súbežne s konferenciou boli v Divadle Jána Palárika otvorené tri výstavy.

Prvou bol panteón osobností TTSK. Inštalované boli busty Juraja Fándlyho, Jána Palári
ka, Antona Bernoláka, Andreja Radlinského, Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý v Hlbo
kom kodifikoval spolu so Štúrom a Hodžom spisovnú sloven inu ako jeden z najdôleži
tejších atribútov samostatného národa a alších osobností ako sú Mikuláš Schneider –
Trnavský, alebo Miroslav Válek.

Druhou bola výstava Ve ké postavy trnavského regiónu. Tre ou bola výstava hovoriaca
o spolupráci TTSK a Matice slovenskej.
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ŠKOLA FANTÁZIE
7. 9. 2017 V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave prebehla beseda Škola fantázie s de mi
zo základných škôl a Katarínou Mikolášovou s Igorom Válekom, autormi vydávajúcimi
detské knihy pod hlavi kou Matice slovenskej.

Katarína Mikolášová napísala veselé básni ky pre múdre deti ky, Oriešok ve nej krásy,
Odvážny Brusko a najnovšia jej kniha sa volá Bojnickí búbeli, o bytostiach, ktoré žijú
v teplých minerálnych prame och a vodách hlboko pod zemou.

Igor Válek napísal pre deti knihu Povesti o slovenských riekach, na ktorú v tomto roku
nadviazal knihou Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studni kách.
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MATI NÉ VÝSTAVY
7. 9. 2017 Návštevníci si mohli v Dome kultúry na Troji nom námestí v Trnave pozrie
viacero zaujímavých výstav. Súbor 73 krojovaných bábik predstavuje regióny Slovenska,
udové masky tradície predchádzajúcich generácií a najnovšie publikácie ponuku
Vydavate stva Matice slovenskej (MS) a Neografie Martin. Vydavate stvo MS prinieslo
do Trnavy ukážky svojho edi ného plánu, v ktorom sú najnovšie tituly detskej literatúry,
cestopisy, umenovedné i jazykovedné knihy. Kolekcia krojovaných bábik prišla na Slo
vensko z Írska, kde sa ich výrobe a zbieraniu venujú manželia Bellovi ovci. Výstavu Kro
jované miniatúry pripravil Dom MS v Lu enci. Šatnica MS – poži ov a krojov a kostý
mov, ktorá nimi zásobuje celé Slovensko, zase pre NMS pripravila ukážku udových
maškár, ktoré sa používali pri oby ajoch a hrách viazaných k jednotlivým ro ným ob
dobiam.

Doplnili ich panelové výstavy Cesta Slovenskou Amerikou a Dvestoro nica Jozefa Mi
loslava Hurbana.
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BESEDA S MATI NÝMI AUTORMI
7. 9. 2017 – Na Strednej priemyselnej škole v Trnave sa konalo stretnutie mládeže s ma
ti nými autormi pri prezentácii vydavate skej innosti Matice slovenskej (MS).

Medzi mládež prišli spisovate Jaroslav Rezník starší, šéfredaktor Vydavate stva MS Igor
Sokolík, riadite Vydavate stva MS Stanislav Muntág, šéfredaktor Historického zborníka
Peter Mulík, riadite Slovenského historického ústavu MS Ivan Mrva, publicista a spiso
vate uboš Jurík a šéfredaktor Slovenských poh adov Bystrík Šikula.

Mládež zaujalo najmä neformálne rozprávanie uboša Juríka o peripetiách s písaním
knihy o Alexandrovi Dub ekovi. Úspech mali aj príhody z ciest po Slovensku, ktoré roz
prával spisovate Jaroslav Rezník. Pri rozprávaní kládli aj ú astníci besedy mládeži
otázky k témam, o ktorých rozprávali a za správnu bola odmenou kniha prítomných
autorov. Na konci stretnutia nasledovala autogramiáda.
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SADENIE LIPY ANDREJA RADLINSKÉHO
7. 9. 2017 – V záhrade Západoslovenského múzea v Trnave pribudla Lipa Andreja Rad
linského. Posadili ju spolo ne predseda TTSK Tibor Mikuš, predseda Matice slovenskej
Marián Tká , prvý podpredseda matice Viliam Oberhauser a predseda Prezídia Matice
Miroslav Hole ko.

„Andrej Radlinský je pevným pilierom našich dejín. Bol autorom známeho hesla Za Boha
a za národ, Andrej Hlinka potom toto heslo používal pri svojej politickej innosti. Ja ako
východniar som v a ný radlinskému, že chodil so svojou knihou po východoslovenských
dedinách, ítal z nej a ke mu udia rozumeli, hne si to zapísal. Takto našiel a potvrdil
119 slovenských dedín. Slovákov v tých ažkých asoch, kedy žil, chceli totiž ovládnu
a rozdeli , aby zabudli na slovenskú re . Som rád, že tu zostane ako pamiatka na mati
né dni táto lipa, a možno bude ma v Trnave raz aj pomník, lebo si to zaslúži“, vyjadril
prianie v príhovore Marián Tká .
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DOBRODRUŽSTVO ALEBO ZMIERENIE PRI OBŽINKOCH
7. 9. 2017 – V Divadle Jána Palárika v Trnave sa na záver prvého d a mati ných sláv
ností hrala klasická komédia Dobrodružstvo alebo Zmierenie pri obžinkoch.

Naštudovalo ju v roku 2010, ktorý bol vyhlásený za Rok kres anskej kultúry a kedy sme
si pripomenuli i 140. výro ie od skonu k aza, politika, kultúrneho dejate a a divadelníka
– komédiografa Jána Palárika. Divadlo nesie v názve meno tohto svojho patróna, ktorý
sa s láskavou humanitou pozeral na rôzne neduhy slovenskej spolo nosti.

Palárikova veselohra stavia komiku a pointy situácií na dobrodružstve predstieranej
identity. Vítanie mladého baróna Kostrovického, potencionálneho ženícha sa deje vo
výraznom erotickom napätí. Zámena postáv je v hre aj v inscenácii zdrojom mnohých
komických výstupov ba i dobrodružných úbostných avantúr. Napriek zdanlivo nerieši
te ným konfliktom spejú všetky vz ahy možno až k zmiereniu...

Divadlo Jána Palárika touto inscenáciou zárove uzatvára trilógiu Palárikových veselo
hier (Drotár, 2000, Inkognito, 2006).
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PREZENTÁCIA ÚSTAVOV A PRACOVÍSK
8. 9. 2017 V Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskuto nila prezentácia vedec
kých ústavov a odborných pracovísk Matice slovenskej (MS) a Univerzity sv. Cyrila
a Metoda. Podujatím sprevádzal vedecký tajomník Matice slovenskej Peter Cabadaj,
ktorý zárove v úvode priblížil históriu vedeckej a odbornej innosti Matice.

S alšími prednáškami vystúpili riadite Slovenského historického ústavu MS Ivan Mrva,
tajomník Historického odboru MS Peter Mulík, riadite Slovenského literárneho ústavu
MS Marián Grupa , riadite ka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová, riadite Archí
vu MS Pavol Madura, riadite ka Strediska národnostných vz ahov MS Margaréta Vyš
ná, predseda Národohospodárskeho odboru MS Ladislav Lysák a predseda Politolo
gického odboru MS Roman Michelko.
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MATICA POZDRAVILA FOLKLÓROM JARMOK
8. – 9. 9. 2017 Zahrani né a domáce folklórne skupiny po as trvania Národných mati
ných slávností spríjem ovali pobyt návštevníkom Trnavského jarmoku na hlavnom pó
diu na Troji nom námestí v Trnave. V piatok ú inkovali Kapež an z Hájskeho, Bystri an
zo Záhorskej Bystrice, Mo en anka a Mo enskí speváci z Mo enku, Haviar z Rož avy,
Pustaker anka z Pustých Sadov. V sobotu to boli Dychová hudba Kesanka z Bánova,
Slne nica z Dunajskej Stredy, Ge ovianka zo Sebechlieb, Važinka zo Šoporne, Liptáci
z Ukrajiny a Rešovian z Bardejova.
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MATI NÁ ESEJ 2017
8. 9. 2017 V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa uskuto nilo vyhodnotenie celoslo
venskej literárnej sú aže Mati ná esej 2017 – Hurbanov odkaz dnešku. Cie om bolo
esejistickou formou reflektova mnohostrannú osobnos a nad asový odkaz Jozefa Mi
loslava Hurbana, ako aj historické deje a osobnosti z jeho genera ného okruhu, ktoré
svojím životom a dielom bezprostredne vplývali a stále vplývajú na rozvoj národného
života Slovákov.

Na tre om miest sa umiestnil Patrik Žuffa z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Druhá v poradí bola Martina Pomikalová z Katolíckej univerzity v Ružomberku a ví a
zom sa stala Alexandra Kubišová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Ví azom sú aže bol pri príležitosti Národných mati ných slávností udelený akovný list
predsedu Trnavského samosprávneho kraja a predsedu Matice slovenskej. Ú astníkom
literárnej sú aže bol odovzdaný Pamätný list.

Podujatie moderovali Marian Grupa a Peter Cabadaj, program spestrili svojím vystú
pením chlapi zo súboru Mati iar z Kozároviec.
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MATICA POZDRAVUJE JARMOK
9. 9. 2017 – Po as Trnavského jarmoku sa uskuto nilo viacero akcií priamo na Troji
nom námestí v Trnave, ím sa jarmok a Národné mati né slávnosti prepojili. Na pódiu
sa postupne vystriedali Dychová hudba Kesanka z Bánova, Slne nica z Dunajskej Stredy,
Ge ovianka zo Sebechlieb, Važinka zo Šoporne, Liptáci z Ukrajiny a Rešovian z Bar
dejova.



41



42

FUTBALOVÝ MATI NÝ TURNAJ
9. 9. 2017 – Jedným z podujatí bohatého programu Národných mati ných slávností,
ktoré sa konali v Trnave bol i futbalový turnaj. Dejiskom športového zápolenia bolo
v sobotu 9. septembra trávnaté ihrisko na Strednej odbornej škole elektrotechnickej.
Pozvanie okrem mužstva Matice slovenskej a Trnavského samosprávneho kraja prijalo
i družstvo zložené zo starostov Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice.
Zápasy sa hrali na hádzanárske bránky pod a pravidiel malého futbalu systémom každý
s každým. Ví azom turnaja sa stalo mužstvo Trnavského samosprávneho kraja, na dru
hom mieste skon ila Matica slovenská a tretie mieste obsadili starostovia.
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FOLKLÓRNE MATI NÉ SLÁVNOSTI
9. 9. 2017 – Šes folklórnych vystúpení sa odohrala aj v City arene v Trnave. Vystúpili tu
súbory Ge ovianka zo Sebechlieb, Rozmarín zo Šintavy, Jatelinka z Abrahámu, Nádej
z árov, Mati iarky z Košíc, Har are z Pozdišoviec, Robo Kazík a deti zo Šurian, Javorina
z Prešova, Važina zo Šoporne, Lok iansky pramienok a Hornooravskí mladí heligónkári
z Námestova, Teplanka z Tren ianskych Teplíc, Drienka z Ve kého Zálužia, Val an z Val
e, Jese z Partizánskeho, Janíkovská studni ka z Janíkoviec, Lidovec zo Sol ian, Porub
jan z Porube, Har are a Har arki z Pozdišoviec, Liptáci z Ukrajiny, Haviar z Rož avy,
Tamburáši Zametski koren z Rjeky a Dychová hudba Kesanka z Bánova.
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VŠADE DOBRE, V TRNAVE NAJLEPŠIE
9. 9. 2017 – alším z vrcholov Národných mati ných dní bol galaprogram v Divadle Já
na Palárika v Trnave. Vystúpili na om spevokol bradla, detský folklórny súbor Trnav
ek, Tamburáši Zametski koren z Chorvátska, súbor Haviar z Rož avy, Základná ume
lecká škola M. Sch. Trnavského, skupina Cabo a FS Trnaf an. Chorvátsky súbor sa na
galaprograme neocitol náhodou, pretože po as mati ných slávností bolo podpísané
memorandum medzi slovenskou a chorvátskou maticou. Po as galaprogramu Predseda
TTSK Tibor Mikuš odovzdal Pamätné medaily predsedu TTSK trom chorvátskym ini
te om – ve vyslancovi Chorvátskej republiky na Slovensku Gjurovi Deželi ovi, autorovi
knihy o Štefanovi Moyzesovi Alojzovi Jembrichovi a zakladajúcemu lenovi Matice
slovenskej v Záhrebe a terajšiemu podpredsedovi Zlatkovi Jevakovi. Za upev ovanie
spolupráce medzi národmi bol v ten de ocenený aj Ján Foltín. Cena predsedu Matice
Slovenskej in memoriam bola udelená Miroslavovi Náhlikovi.
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LIPA GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA
10. 9. 2017 – za ú asti predsedu Matice slovenskej Mariána Tká a, prvého podpred
sedu Matice slovenskej Viliama Oberhausera, predsedu TTSK Tibora Mikuša, zástupcov
cirkvi a ob anov položili delegácie vence k Pamätníku generála Milana Rastislava
Štefánika v Trnave. Túto udalos bude pripomína Lipa generála M. R. Štefánika, ktorú
po kladení vencov zasadili v blízkosti jeho sochy.

Pamätník Milana Rastislava Štefánika v Trnave je dielom nestora slovenského moder
ného sochárstva, Trnav ana Jána Koniarka, ktorý má so Štefánikom rovnaký dátum
úmrtia. Sochu v životnej ve kosti považujú odborníci za jednu z najvernejších podôb Šte
fánika spomedzi známych pomníkov a pamätníkov.
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Spomienka na biskupa Štefana Moyzesa
10. 9. 2017 – Položením vencov k Pamätnej tabuli biskupa Štefana Moyzesa na budove
Marianum, ktorá je sú as ou Arcibiskupského úradu Trnavskej arcidiecézy, pokra ovali
Národné mati né slávnosti. Okrem zástupcov miestneho odboru Matice slovenskej sa
ho zú astnili predseda Matice slovenskej Marián Tká , predseda TTSK Tibor Mikuš
a emeritný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Ján Sokol.

Pamätná tabu a biskupa Štefana Moyzesa (1797 1869) je na budove osadená od roku
1928. Jej autorom je Ladislav Majerský. 
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Vyhodnotenie Národných mati ných slávností
10. 9. 2017 – Nede a sa v Divadle Jána Palárika niesla v duchu vyhodnotenia Národných
mati ných slávností, ktoré sa konali pri príležitosti 154. výro ia založenia Matice slo
venskej v Trnave. Ú inkujúci a návštevníci sa rozlú ili s Trnavským samosprávnym kra
jom na Troji nom námestí folklórnymi vystúpeniami. Zárove bola v trnavskej Kated
rále sv. Jána Krstite a celebrovaná slávnostná svätá omša. Ve ké akujem dostali orga
nizátori tohto ve kolepého podujatia. Pamätné medaily a akovné listy Matice slo
venskej si odniesli predseda kraja Tibor Mikuš, Juraj Štaffa, Pavol Tomašovi , Jaroslav
Gustinák, Libuša Klu ková, Branislav Kohút a alším, ktorí pridali ruku k spolo nému
dielu na osoh nás všetkých.
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