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OCHOTNÍCI OSLAVOVALI
15 . VÝROČIE MATIČNEJ

DIVADELNEJ SCÉNY
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Pri Dome Matice slovenskej v Liptovskom
Mikuláši pôsobí Matičná divadelná ochotnícka
scéna (MADOS). V minulom roku si matiční
divadelníci pripomenuli pätnáste výročie od
založenia divadelného súboru. Začínali skromne
v roku 2004. Ročne pripravili len jedno, dve
pásma venované nejakej významnej osobnosti,
alebo udalosti v meste, alebo regióne. Vtedy
mali ešte zaujímavý názov Literárno- hudobnodramatický odbor pri Miestnom odbore Matice
slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Netrvalo
dlho a už po dvoj ročnej činnosti navštívili aj
iné mestá na Slovensku ako Martin, Lučenec.
Od roku 2009 začali pracovať po piatich
rokoch už pod novým názvom a to Matičná
divadelná ochotnícka scéna (MADOS). Pri tejto
scéne začali pracovať tri súbory: 1. Divadelný,
2. Estrádny a 3. Poetický. Jednotlivé súbory
začali naplno vyvíjať divadelnú činnosť. Ročne
pripravili rôzne pásma, ako aj inscenácie
divadelných hier. Divadelný súbor si svojimi
dramatickými pásmami a historickými hrami
dokázal získať publikum. Medzi najznámejšie
dramatické pásma patrili : Štúrovci na Devíne,
Dúšok živej vody (pásmo zo života Cyrila
a Metoda), Tŕnistá cesta Štúrova. S týmto
pásmom sa mikulášski divadelníci predstavili
po celom Slovensku celkom sedemnásť krát.
Uviedli aj úspešné divadelné hry: Piťo hraj! ,
Tichý bojovník M. M. Hodža, Prekazená voľba,
Na liptovskom jarmoku. Veľmi úspešná bola
posledná ľudová veselohra Ako župana vítali,
ktorú uviedli celkom dvadsaťpäť krát a to bol
ojedinelý úspech v histórii tohto divadelného
súboru. Divadelný súbor v poslednom období
úzko spolupracuje s Múzeom Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši. Pripravil si v roku 2018 to
bolo dramatické pásmo Jánošík – od kolísky po
šibenicu, v roku 2019 to bolo dramatické pásmo
Aurel Stodola – srdcom Lipták, dušou technik.
A tohto roku si pripravili pásmo pri príležitosti
190. výročia vzniku slovenského ochotníckeho
divadla pod názvom Život v divadle, divadlo
v živote. Pásmo približuje neľahké osudy
zakladateľa slovenského ochotníckeho divadla
Gašpara Fejérpataky Belopotockého. Veľmi
zaujímavé podujatia v poslednom období
pripravili divadelníci na hlavnom námestí
v Liptovskom Mikuláši. Začalo sa to v roku
2018 rekonštrukciou vyhlásenia Liptovských
žiadostí a v roku 2019 rekonštrukciou popravy
zbojníka Mateja Tatarku. Tieto dve podujatia sa
tešili záujmu verejnoprospešnej televízie, ale
aj iných tlačových médií. Estrádny súbor počas
svojej existencie pripravil desiatky estrádnych
pásiem s ktorým potešil najmä staršiu generáciu
pri rôznych príležitostiach. Poetický súbor
pripravoval rôzne spomienkové večery pri
príležitosti významných výročí slovenských
básnikov ako : Hviezdoslava, Sama Chalupku,
Milana Rúfusa, Petra Bellu – Horala. Členovia
tohto súboru recitujú na rôznych podujatiach
a to nie len na regionálnej , ale aj celoslovenskej
úrovni. Pri príležitosti svojho výročia si
členovia súboru urobili malú štatistiku. Od
roku 2004 odohrali celkovo 155 celovečerných
hier, dramatických
a estrádnych pásiem,
spomienkových večerov čo predstavuje celkovo
455 predstavení. Čo je asi tridsať predstavení
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A J KOŠICE MA JÚ SVOJHO
ANDREJA HLINKU

Za prítomnosti predstaviteľov Matice
slovenskej, samosprávy a cirkvi, ale aj predsedu
Národnej rady SR odhalili košickí matičiari bustu
rímskokatolíckeho kňaza, národovca a politika
Andreja Hlinku. Ich motiváciou bolo nielen
uctiť si jednu z najvýznamnejších osobností
slovenského národa, ale aj vyzdvihnúť
jeho zásluhy ako aktívneho matičiara či
upozorniť na to, že Hlinka si nezaslúži nálepku
kontroverznosti.
Od 16. septembra 2020 má svoje miesto
na rohu ulíc Hlinkova a Komenského pri Parku
duklianskych obetí v Košiciach Andrej Hlinka,
ktorý mesto navštevoval. Zaraďujeme ho medzi
troch najvýznamnejších Slovákov našich dejín,
a to vedľa Ľudovíta Štúra a Milana Rastislava
Štefánika. „Musíme takéto busty stavať, aby sme
aj týmto pripomenuli mladým ľuďom, ktorí sa
možno tak nezaujímajú o históriu, že aj oni žijú
dnes na samostatnom Slovensku vďaka takýmto
velikánom, ako bezpochyby Andrej Hlinka bol,“
povedal po odhalení busty predseda Národnej
rady SR Boris Kollár.

Domu MS v Košiciach Michala Matečku, ktorý
vyvinul enormné úsilie, aby dnes busta Andreja
Hlinku stála v metropole východného Slovenska.
„Meno Andrej Hlinka sa takmer štyridsať rokov
nemohlo vyslovovať. Generácie, ktoré v týchto
rokoch vyrastali, poznajú len skreslený pohľad
na Andreja Hlinku. Až po roku 1990 sa Hlinka
vrátil do povedomia slovenského národa a boli
mu priznané zásluhy o slovenský národ. O národ,
ktorý tak miloval, ale hlavne o národ, ktorý miloval
jeho,“ povedal M. Matečka. Ako dodal, Hlinka
bol pokračovateľom tradície spájania katolíkov
a evanjelikov: „Po kollárovsko-hamuliakovskej
generácii a moyzesovsko-kuzmányovskej tradícii
vzniklo spojenie Andrej Hlinka – otec národa
a Martin Rázus – svedomie národa.“ Tiež vyjadril
vďaku, že na odhalení sa zúčastnil aj primátor
mesta Košic Jaroslav Polaček, starosta mestskej
časti Košice-Ťahanovce Ján Nigut a starosta
mestskej časti Košice-Sever František Ténai.
Osobne prišiel aj predseda Občianskeho výboru
mestskej časti Ružomberok-Černová Patrik Habo.
Ako poznamenal, už dlho sa nestalo, aby bola

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper
pripomenul Lex Hlinka: „Existuje zákon
o Andrejovi Hlinkovi, ktorý hovorí, že sa Andrej
Hlinka zaslúžil o slovenskú štátnosť, ale vlastne
o celý náš národný, kultúrny a politický život.
A myslím si, že je našou svätou povinnosťou
si ho takto pripomínať. Mnoho vecí možno
nám súčasníkom aj uniká. On bol vždy ten, keď
Slovensko bolo v tuhej maďarizácii, kto dokázal
prebudiť slovenské masy, vedel zjednotiť ľudí
rôznych názorov či konfesií a do určitej miery
oživil politický život Slovákov pred prvou svetovou
vojnou.“
Zároveň ocenil iniciatívu predsedu Miestneho
odboru MS v Košiciach-Staré mesto a riaditeľa

odhalená socha Andreja Hlinku. „Ja sa osobne
veľmi teším, že táto aktivita vzišla priamo z Matice
slovenskej a že prišiel aj predseda parlamentu.
Som veľmi vďačný, že my rodáci z Černovej
a Ružomberka sme tu mohli byť. Je to pre nás veľká
česť.“ Nechýbal ani predstaviteľ gréckokatolíckej
cirkvi, protosynkel (generálny vikár) Jaroslav
Lajčiak. Novú bustu požehnal rímskokatolícky
kaplán Blažej Revický z Farnosti sv. Ondreja
apoštola a prítomní si osobnosť uctili aj svätou
omšou v Kostole sv. Antona Paduánskeho.
O kultúrny program sa postarala matičná
spevácka skupina Severanka a jeho život a dielo
bližšie predstavil historik docent Ivan Mrva
z Teologickej fakulty v Košiciach. Michal Matečka
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M AT I C A S L O V E N S K Á S I U C T I L A
J O Z E F A Š K U LT É T Y H O

samozrejmosť bola. Muži, ktorí majú busty
v tomto parku, sa o to nesmierne zaslúžili. Tieto
spomienky sú dôležité hlavne pre mladých ľudí,
pretože ľudia zabúdajú, odkiaľ pochádzame a kto
sme. Keď si nebudeme pripomínať naše korene
a históriu, nebudeme si môcť zaslúžiť našu
budúcnosť.“ Predsedovi parlamentu odovzdal
diplom zakladajúceho člena MS predseda
ustanovizne. „Je to pre mňa veľká česť. Za to,
že som tu dnes ako predseda Národnej rady
Slovenskej republiky, vďačím týmto všetkým
osobnostiam,“ uviedol B. Kollár.
Na odhalenie busty prišiel aj jediný žijúci

ročne a dve predstavenia mesačne. Sú však aj
obdobia kedy sa matiční divadelníci doslova ani
nezastavia. V roku 2018 odohrali celkom štrnásť
titulov a 55 predstavení a v roku 2019 to už bolo
67 predstavení. Takže za dva roky odohrali 132
predstavení.
V Dome MS v Liptovskom Mikuláši sídli aj
Divadelný odbor MS, ktorý združuje divadelné
súbory z celého Slovenska. V súčasnosti je to
vyše tridsať súborov. V roku 2016 sa v Liptovskom
Mikuláši uskutočnil I. ročník Divadelného
festivalu Ivana Stodolu. Ivan Stodola bol
mikulášsky rodák, lekár, ale predovšetkým
významný slovenský dramatik. Známe sú jeho
hry: Bačova žena, Čaj u pána senátora, Náš pán
minister, Jožko Púčik a jeho kariéra, Marína
Havranová, Kráľ Svätopluk, tieto hry sú často
v repertoári slovenských ochotníckych divadiel.
Mesto Liptovský Mikuláš sa tak stáva mestom
divadla každoročne sú tu divadelné prehliadky
slovenských ochotníckych divadiel pod názvom
Belopotockého Mikuláš, ale aj medzinárodná
prehliadky pantomímy pod názvom PAN.
K týmto dvom celoslovenským prehliadkam
pribudol aj náš matičný festival s celoslovenskou
pôsobnosťou. Festival každoročne pripravuje
Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši
v spolupráci s Divadelným odborom MS. Práve
tento festival podporuje amatérsku divadelnú
činnosť na Slovensku.
V súvislosti s mikulášskymi matičnými
divadelníkmi stojí za pozornosť ešte jedna vec.
Od roku 2018 začali sústavne spolupracovať
s Mladou Maticou pri príprave divadelných
scénok zo slovenskej histórie. Tieto scénky zo
života Janka Jesenského, Milana Rastislava
Štefánika, Ľudovíta Kukureliho, uvideli už diváci,
a hlavne študenti a žiaci na mnohých miestach
Slovenska. Scénkami sa priblížili aj historické
udalosti, ako je Malá vojna v roku 1939,
Slovenské národné povstanie, česko - slovenské
légie v Rusku, východoslovenské roľnícke

vnuk Jozefa Škultétyho Vratislav Pikula, ktorého
matičná aktivita potešila. „Mal som päť rokov,
keď starý otec zomrel. Dnes sa zamýšľam
nad jeho životnými osudmi. Za najväčší zlom
v jeho živote pokladám to, že po štvrtom
ročníku gymnázia v Rimavskej Sobote prešiel do
Revúcej, kde ho oslovil jeho menovec August
Horislav Škultéty. To rozhodlo o jeho národnej
ceste.“
Bustu Jozefa Škultétyho odhalili počas
prebiehajúceho 54. ročníka literárneho festivalu
Slovesná jar za prítomnosti podpredsedov MS,
správcu MS a predsedu Dozorného výboru
MS, ako aj viceprimátorky mesta Martin.
Pôvodne jarné podujatie sa pre pandémiu
koronavírusu preložilo netradične na jeseň.
Festivalový program so zaujímavými aktivitami
a osobnosťami literatúry a kultúry prebiehal
na rôznych miestach Martina od 22. do 25.
Veronika Matušková
septembra 2020.

povstanie 1831, vznik miestnych odborov MS
v roku 1919. Matica sa aj týmto spôsobom zapája
do vzdelávacieho procesu na našich základných
a stredných školách. Práve pútavou a divadelnou
činnosťou sa slovenské dejiny stávajú pre
mladú generáciu omnoho príťažlivejšie ako je
tomu len pri suchom preberaní faktov. K tomu
sú nápomocní mladí matičiari ale aj matiční
divadelníci z Liptovského Mikuláša. Matiční
divadelníci vo svojej práci určite nepoľavia, stali
sa už pevnou súčasťou hlavných aktivít Matice
Peter Vrlík
slovenskej.

ODHALENÍM JEHO BUST Y V MARTINE

Matica slovenská odhalila stredu 23. 9.
bustu jedného z najznámejších matičiarov
a slovenských osobností 20. storočia Jozefa
Škultétyho. Podobizeň matičného správcu stojí
v aleji pamätných búst v Parku sv. Cyrila a Metoda
pred sídelnou budovou Matice slovenskej
v Martine.
„Jozef Škultéty do aleje národných osobností
právom patrí. Za Slovensko sa veľmi tvrdo
bil a jeho život bol plný práce. Príznačná
bola pre neho nekompromisnosť národnej
pravdy a čestný boj za slovenskú politickú,
vedeckú a kultúrnu myšlienku. Roku 1918
mohol vidieť obrodu slovenského národného
hnutia a národa v prvej Československej
republike. No treba zároveň zdôrazniť, že bol
proti čechoslovakizmu,“ ozrejmil predseda
MS Marián Gešper. Jozef Škultéty sa ako
expert česko-slovenskej zahraničnej delegácie
v Trianone výrazne zaslúžil o to, že tesne po prvej
svetovej vojny Slovensko prvýkrát vystúpilo na
medzinárodnej scéne ako samostatný právny
subjekt. „V Trianone oponoval samotnému
Albertovi Apponyimu. Bez Jozefa Škultétyho
a jeho aktívneho nasadenia roku 1919 a 1920
by možno hranice Slovenska neboli také, ako
ich poznáme dnes,“ doplnil M. Gešper.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár
si po Andrejovi Hlinkovi v Košiciach uctil aj
Jozefa Škultétyho v Martine: „Každý dnes
vníma ako samozrejmosť, že máme Slovenskú
republiku, ústavu či parlament, ale to nie vždy
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VYŠIEL KRÁTKY SLOVNÍK
SLOVENSKÉHO JAZYKA
Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšlo
piate vydanie Krátkeho slovníka slovenského
jazyka. Slovník obsahuje vyše 60-tisíc slov
a patrí k štyrom základným kodifikačným
príručkám
slovenčiny,
ktoré
schvaľuje
Ministerstvo kultúry SR na základe zákona
o štátnom jazyku.
Na vysoko náročnej aktualizácii najširšie
využiteľnej kodifikačnej príručky súčasnej
spisovnej slovenčiny pracovali autori diela
Ján Kačala, Mária Pisárčiková a Matej Považaj.
„K príprave nového vydania nás priviedli
predovšetkým zmeny v slovnej zásobe
a významoch slov, o ktoré sa náš jazyk
obohatil v ostatných desaťročiach. Slovník je
určený všetkým používateľom nášho jazyka,
osobitne žiakom, študentom, ich rodičom
a pedagógom. Jeho základným poslaním je
rozširovanie poznatkov o našom národnom
jazyku a zvyšovanie jazykovej kultúry,“ priblížil
vedúci autorského kolektívu profesor Ján
Kačala. Jadrom slovníka je slovná zásoba
súčasnej spisovnej slovenčiny a významové
členenie pomenovaní, no sú v ňom aj základné
gramatické a slovnodruhové údaje, štýlová
a štylistická charakteristika slova a v niektorých
prípadoch aj jeho pôvod a výslovnosť.
Nachádzajú sa v ňom aj upozornenia na
nespisovné a nesprávne podoby slova.
Významy sa dokladajú živými spojeniami, ktoré
ukazujú život daného slova v jazykovej praxi.

Predchádzajúca verzia Krátkeho slovníka
slovenského jazyka vyšla v roku 2003. „Slovník
v aktualizovanej podobe verejnosť nenájde
v digitálnej podobe. Na internete je
sprístupnená iba predošlá verzia, ktorá je
v prípadoch mnohých slov a slovných spojení
už neaktuálna. Matica slovenská týmto
vydaním prináša slovenskej verejnosti po
Pravidlách slovenskej výslovnosti už druhú
kodifikačnú príručku súčasnej spisovnej
slovenčiny,“ spresnil riaditeľ Vydavateľstva
MS Stanislav Muntág. Ako dodal, slovník je
významnou príručkou nielen pre školy, ale aj
pre úrady štátnej a verejnej sféry, prekladateľov
či novinárov.
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NOVÁ BIBLIOTÉKA MATICE SLOVENSKEJ
NADVIAŽE NA MATIČNÚ BIBLIOTÉKU Z MINULOSTI

Ďalším priekopníckym počinom nového
vedenia ustanovizne v tomto funkčnom
období je zámer vybudovania reprezentatívnej
špecializovanej inštitučnej knižnice – Bibliotéky
Matice slovenskej v priestoroch jej súčasného sídla
v Martine. Historicky má nadviazať na matičnú
bibliotéku, ktorá bola pevnou súčasťou Matice
od jej vzniku až do roku 2000. Dôvodov na jej
zriadenie je viacero. Aj keď by sa zdalo, že Matica
slovenská spravuje svoju historickú knižnicu,
opak je pravdou. Pred dvadsiatimi rokmi štát
zasiahol do chodu Matice slovenskej prijatím tzv.
knižničného zákona č. 183 z mája 2000. Slovenská
národná knižnica sa ním odčlenila od materskej
inštitúcie – Matice slovenskej – a od 1. júla 2000 sa
stala samostatnou právnickou osobou. Na základe
zákona boli vyňaté z matičnej štruktúry viaceré
pracoviská aj nehnuteľnosti. Matica slovenská tak
opätovne prišla o starostlivo získavané knižničné,
archívne a muzeálne zbierky, podobne ako to
bolo za uhorských čias roku 1875.
Po roku 2000 Matica nedisponovala dokonca
ani vlastným vydavateľským dielom od roku
1863. V budovaní knižničného fondu sa začínalo
takpovediac od nuly. Štátom riadené odlúčenie
bolo surové, hlavne ak uvážime, že to bola práve
Matica slovenská a slovenskí národovci združení
v nej, ktorí suplovali úlohy národného štátu
Slovákov. Často sa stretávame s nepochopením
zo strany bádateľskej verejnosti, dokonca aj
z vlastných radov, keď v bádateľni archívu
zamietame požiadavky na diela či periodiká
vydané Maticou s tým, že predmetné tituly sa
u nás nenachádzajú.
Zámer vytvorenia knižnice
Doterajšie využitie príručných knižníc
vedeckých a odborných pracovísk MS nebolo
postačujúce, slúžili len zamestnancom na
pracovisku. V niektorých z nich dokonca
absentovala evidencia a riadne usporiadanie kníh,
čo komplikovalo rýchle vyhľadávanie, nevedelo
sa, aké tituly príručné knižnice obsahujú, príp.
kde sa kniha nachádza („ak si ju nájdeš, tak
si ju požičaj“). Bibliotéka Matice slovenskej
vznikne scelením príručných knižníc odborných
a vedeckých pracovísk MS pod jednu strechu.
Zaradia sa do nej knihy Archívu MS, Slovenského
historického ústavu MS, Strediska národnostných
vzťahov MS, Krajanského múzea MS a Slovenského
literárneho ústavu MS. Hodnotným doplnkom
knižnice na sprístupnenie bádateľskej verejnosti
bude bohatá zbierka krajanských periodík

z Krajanského múzea MS a jej súčasťou by
sa mala stať aj exilová knižnica dnes uložená
v Dome MS v Žiline. Zriadením jednej veľkej
knižnice sa zamedzí nielen duplicitnému nákupu
kníh, ale zároveň sa tematickým usporiadaním
a evidenciou v knižničnom softvéri dosiahne aj
prehľadné uloženie kníh, pohodlné vyhľadávanie
a rýchla dostupnosť. Knižničný fond bude
členený do tematických skupín na základe
medzinárodného desatinného triedenia. Knižnica
zriadená pri jej špecializovanom archíve bude
okrem zamestnancov MS prístupná prezenčne
v priestoroch archívnej študovne aj širšej
bádateľskej obci, členom vedeckých a záujmových
odborov MS a na požiadanie aj členom Matice
slovenskej.
Špecializáciou Bibliotéky Matice slovenskej
bude oblasť histórie so zameraním na dejiny
Slovenska a Slovákov, archívnictva, pomocných
vied historických, literárnej vedy, krajanskej
problematiky,
národnostných
vzťahov
a vydavateľské dielo Matice slovenskej. Pre
interdisciplinárny charakter Matice slovenskej
tu budú k dispozícii aj encyklopedické diela,
odborné periodiká, edície vedeckých zborníkov,
biografie, cudzojazyčné a iné slovníky, no aj
tradičná slovenská beletria.
Realizácia – krok za krokom
Vytvorenie plnohodnotnej knižnice je
dlhodobý proces. Doteraz prebehli rekonštrukčné
práce a celková úprava priestorov, keď sa z dvoch
pôvodných kancelárií v druhej budove MS na
prízemí vytvorila prebúraním steny jedna veľká
miestnosť. Nový veľkoplošný priestor sa tak
vrátil do pôvodného stavu budovy, kde bola
projektovaná študovňa. V súčasnosti sa priestor
vybavuje regálovým nábytkom na uloženie
kníh. Tieto práce tvoria len prvý krok. Knižnica sa
„spustí“ do prevádzky až po scelení príručných
knižníc, ktoré vyžaduje očistenie kníh, triedenie,
tematické usporiadanie, zabezpečenie softvéru
pre knižnično-informačné služby a odborného
zamestnanca – knihovníka. Poslednou a časovo
najnáročnejšou aktivitou bude evidencia kníh
v knižničnom softvéri. Po zaevidovaní všetkých
knižničných jednotiek sa umožní profesionálne
poskytovanie knižničných služieb. Bibliotéka
bude plniť bežné úlohy knižníc, zabezpečovať
systematické doplňovanie, odbornú evidenciu,
spracovanie, uchovávanie, ochranu, využívanie
a sprístupňovanie knižničného fondu.
Pavol Madura, riaditeľ Archívu MS
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NOVÁ PAMÄTNÁ TABUĽA V BRATISLAVE MEDZINÁRODNÝ MATIČNÝ
PRIPOMÍNA STÉ VÝROČIE NÁVRATU SLOVENSKÝCH LEGIONÁROV

Matica slovenská osadila 11. novembra 2020
v Bratislave pamätnú tabuľu pri príležitosti stého
výročia ukončenia sibírskej
anabázy a návratu posledných slovenských príslušníkov česko-slovenských
légií do vlasti roku 1920.
Ustanovizeň si tým uctila
Slovákov v česko-slovenských légiách, ktorí zásadne prispeli k začatiu nového slovenského národného
a demokratického života
po rozpade monarchie.
Pamätnú tabuľu s menami slovenských legionárskych osobností i matičiarov nájde verejnosť na budove Eximbanky na Grösslingovej
ulici, ktorá bola v minulosti sídlom Banky československých légií, známej pod názvom Legiobanka. „Mrzí ma, že štát nevenuje dostatočnú
pozornosť slovenským legionárom, ktorí nasadzovali život v boji za nový národný a demokratický štát na troskách Rakúsko-Uhorska. Bez česko-slovenských légií by slovenskí a českí politici
len ťažko presvedčili mocnosti, aby sa priklonili k vzniku prvého Česko-Slovenska. Za vznik
tejto zahraničnej odbojovej armády vďačíme
predovšetkým generálovi Milanovi Rastislavovi

Štefánikovi,“ priblížil predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Ustanovizeň
plánuje slávnostné odhalenie pamätnej tabule po
zlepšení situácie v kultúre
a uvoľnení protiepidemiologických opatrení štátu.
„Cítili sme morálnu povinnosť vzdať hold slovenským legionárom, pretože
sa medzi nimi nachádzalo
veľa členov Matice slovenskej. Za všetkých matičiarov spomeniem Janka
Jesenského, Jozefa Gregora Tajovského, Vladimíra Daxnera, Mikuláša Gaceka, Jozefa Honzu-Dubnického či generálov Rudolfa Viesta a Jozefa Martina Kristína, otca nedávno zosnulej herečky Evy Kristínovej,“ ozrejmil predseda Matice.
Roku 1920 sa definitívne vrátili do vlasti poslední česko-slovenskí legionári z vojnovej Sibíri, čím
zvŕšili svoje legionárske pôsobenie. Posledný
36. lodný transport 720 česko-slovenských vojakov sa nalodil 2. septembra 1920 na loď Heffron.
Po mesačnej plavbe sa loď doplavila do prístavu
Terst presne 11. novembra 1920, teda na druhé
výročie ukončenia prvej svetovej vojny. Domov
sa legionári vrátili už do zmenených politických
a spoločenských pomerov.

SLOVENSKÍ LEGIONÁRI

V. Daxner

B. V. Manica

P. Zachar

D. Kardoss

I. M. Daxner

M. R. Štefánik

J. M. Ország

V. Hurban

R. Klačko

A. Malár

J. G. Tajovský

R. Gabriš

KOLK ÁRSKY TURNA J
Vo Fiľakove sa súťažilo. 27. 6. 2020 MO MS
Šiatorská Bukovina zorganizoval medzinárodný
matičný kolkárska turnaj. Súťaž prebiehala na
kolkárskej štvordráhe mestského športového
areálu v dvoch kategóriách. Jednotlivci 2 x 30
HZ na dvoch dráhach, podľa platných pravidiel
SKOZ. Do súťaže sa zapojilo 13 členov MS,
z toho jeden hosť zo susedného Maďarska.
Súťažiacich svojou prítomnosťou podporil
viceprimátor mesta Fiľakovo Atila Visnyai
a za Maticu slovenskú člen krajskej rady Dušan
Kubinec.
V kategórii žien súťažili štyri súťažiace.
Najlepším výkonom 267 kolov zvíťazila domáca
hráčka Magdaléna Bábelová pred druhou
domácou hráčkou Jankou Pastorákovou
s výkonom 265 kolov. Na treťom mieste skončila

Martina Thonhauserová zo Žarnovice (234
kolov).
V kategórii mužov súťažilo deväť hráčov.
Výkonom 264 kolov presvedčivo zvíťazil
Maroš Thonhauser zo Žarnovice, tesne za
ním na druhom mieste skončil Ján Ľupták
z klubu Šiatorská Bukovinka s 261 kolmi a tretí
bol Marián Sedliak zo Žarnovice s 250 kolmi.
Zahraničný hosť z Maďarska skončil na peknom
šiestom mieste s 240 kolmi.
Víťazi si prebrali ocenenie z rúk člena KR MS
Dušana Kubinca , predsedu KO Fiľakovo Ladislava
Flachbarta - hlavného rozhodcu, poverenej
riaditeľky DMS vo Fiľakove Miroslavy Podhorovej,
predsedu súťaže Pavla Krpeľana, predsedu MO
MS vo Fiľakove , Jána Gaža, predsedu MO MS
v Šiatorskej Bukovinke a zároveň usporiadateľa
súťaže.
Podujatie, ktoré trvalo tri hodiny, bolo
realizované s finančnou podporou Matice
slovenskej. Poďakovanie patrí aj mestu Fiľakovo
za prezenty a FTC KO Fiľakovo za bezplatné
poskytnutie priestorov.
Foto: E. Estergomiová,Miroslava Podhorová

F. Čatloš

M. Hatala

E. Ger yk

J. M. Kristín

M. Orišek

Š. Fajnor

R. Viest

J. H. Dubnický

D. Hatala

J. Jesenský

M. Gacek

P. Varsik
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S I T U Á C I A V D O M E M AT I C E S L O V E N S K E J V K O M Á R N E
JE O D S T R A Š U J Ú C I M PRÍKL ADOM, ČO MÔŽE REZO RT KULT ÚRY
S P Ô S O B I Ť T I S Í C O M M AT I Č I A R O V

Prečítajte si odpovede MS na otázky
novinárov, ktorí sa pýtajú, čo sa deje v Dome MS
v Komárne. https://matica.sk/matica-slovenskachrani-maticne -clenske -hnutie -na-celomslovensku/
Médiá: Matica nedávno škrtla jeden
úväzok pre zamestnankyňu matičného
domu v Komárne. Nedali sa úspory nájsť inde
v rámci Matice?
Dom MS v Komárne je príkladom úspešného
fungovania matičnej kultúry v regiónoch, keďže
získava financie na svoje fungovanie a činnosť
z troch zdrojov – z ústredia MS, z komerčného
nájmu a od sponzorov. Už roky robí presne
to, čo ako novinku ohlásili noví predstavitelia
Ministerstva kultúry SR – aby si kultúra na seba
zarobila sama a od sponzorov. Skvelé divadlo,
kultúru a osvetu v Komárne však od 1. januára
2021 ohrozuje priamo rezort kultúry, keďže sa
v médiách vyjadruje, že zníži štátnu dotáciu
pre MS, čo spôsobí veľké prepúšťanie našich
pracovníkov i paralýzu základného chodu MS.
Mediálne vyhlásenia MK SR voči MS negatívne
vnímajú aj sponzori matičnej kultúry, čiže aj
divadelné súbory v Komárne môžu o nich prísť.
Kroky rezortu môžu vo výsledku spôsobiť, že
ministerstvo odstrihne dôležitú časť štátnych
príjmov aj pre Dom MS v Komárne a odoženie
sponzorov od matičnej kultúry. MS zo štátnych
zdrojov financuje časť prevádzky svojej budovy
v Komárne a doteraz 1,5 pracovného úväzku na
zabezpečenie základného chodu, tento rok je
to v sume 15-tisíc eur. MS vytvára materiálno-personálne podmienky pre činnosť Miestneho
odboru MS v Komárne a divadelných súborov
Dramaťák a Slovenskí rebeli. Paradoxne,
rezort kultúry nám nepovoľuje použiť financie
zo štátnej dotácie na realizáciu samotnej
matičnej kultúry, umenia a osvety. Nemôžeme
z nej financovať ani divadelné hry v Dome MS
v Komárne. Účel štátnej dotácie je predovšetkým
prevádzkový, hoci aj tak si prevádzku a mzdy
v pracoviskách v 26 mestách Slovenska musí MS
dofinancovať z vlastných, náročne zarobených

zdrojov. Aj dotačný systém Regionálna kultúra
MS, z ktorého MS ročne podporí okolo 400
projektov miestnych odborov v regiónoch,
musí MS financovať len z toho, čo si dokáže
sama zarobiť. Je pre nás nepochopiteľné, že
MS nemôže použiť štátne financie priamo na
realizáciu kultúry svojich 503 miestnych odborov
v regiónoch vrátane divadla v Komárne.
Smutná situácia v matičnom dome
v Komárne je, bohužiaľ, výsledkom vyjadrení
ministerstva kultúry. Keďže nevieme, o koľko
chce rezort znížiť MS štátnu dotáciu, musíme
sa na túto situáciu pripravovať už v týchto
posledných mesiacoch pred rokom 2021. Aj
pracovný pomer profesionálneho zamestnanca
Domu MS v Komárne sme museli skrátiť na
dohodu o pracovnej činnosti. Zároveň musíme
hľadať iné finančné možnosti, ako môžeme
plný úväzok v Komárne opäť finančne podporiť,
keďže skrátenie úväzku vnímame ako dočasné
riešenie. Našťastie, Dom MS v Komárne získava
financie na svoju činnosť aj z komerčného nájmu.
Nie všetky pracoviská v nehnuteľnostiach MS
v rôznych mestách Slovenska majú voľné
priestory na prenájom. MS sa však v žiadnom
prípade Domu MS v Komárne nevzdá a vynakladá
obrovské úsilie, ako jeho prevádzku udržať
a vrátiť doň späť celý úväzok zamestnanca.
Pravda je však taká, že hlavné slovo nemá v tomto
prípade Matica slovenská, ale predovšetkým
ministerstvo kultúry, a to v akej výške pridelí MS
štátnu dotáciu na rok 2021.
Treba povedať, že po vyjadreniach MK SR
v médiách sú ohrozené desiatky pracovných
miest kultúrnych, ale aj zabezpečovacích
pracovníkov MS v 26 mestách Slovenska. Už
minulý rok musela MS prepustiť niekoľko
svojich zamestnancov, mnohým znížiť úväzky
a mzdy. Mnohí zostávajúci zamestnanci majú
kumulované agendy, dokonca riadiaci pracovníci
z ústredia v Martine organizujú matičnú kultúru
v ďalších mestách Slovenska. Matica slovenská
je na hrane základného fungovania, pretože
štát jej vyše desať rokov nevalorizoval dotáciu

na úrovni 1,5-milióna eur, hoci ceny, mzdy
a spotreba na Slovensku výrazne stúpajú. Preto
je MS donútená hľadať úsporu v prevádzke,
a teda aj v otázke miezd. Financovanie kultúry
z vlastných zdrojov musíme tiež za každú cenu
udržať. MS už jednoducho nemá kde inde hľadať
peniaze, využíva všetky dostupné možnosti,
ako si ústredie, ale aj profesionálne pracoviská
v regiónoch môžu zarobiť vlastné peniaze na
svoju prevádzku a činnosť. Ak ministerstvo
kultúry nechce zlikvidovať matičnú kultúru
v regiónoch, nemalo by ohrozovať základný
chod ustanovizne a jej pracovísk znížením hlavne
prevádzkovej dotácie pre MS. Situácia v Dome
MS v Komárne je odstrašujúcim príkladom, čo
môže rezort spôsobiť tisícom matičiarov po
celom Slovensku už od 1. januára 2021.
Poznámka:
Médiá
šíria
nepravdivú
informáciu, že väčšina štátnej dotácie pre MS
ide na platy zamestnancov MS v Martine. Nie je
to pravda, približne polovica všetkých úväzkov
v MS je v ďalších 25 mestách Slovenska. Navyše,
množstvo zamestnancov v Martine má aj dve či
tri kumulované agendy za jeden plat relevantný
k nízkym platom v slovenskej kultúre. Kumulované
agendy vykonávajú v ďalších mestách a obciach
v podobe kultúrno-osvetovej práce. Matičnú
kultúru v regiónoch organizujú aj najvyšší
predstavitelia a riadiaci zamestnanci MS.
Médiá: Ako reálne je, že by Matica v prípade
finančných škrtov zvažovala predaj budovy
v Komárne do rúk nejakého súkromníka?
Matica slovenská v žiadnom prípade nepredá
budovu v Komárne. Profesionálne kultúrno-osvetové pôsobenie v Komárne je nevyhnutné,
keďže ide o jazykovo zmiešané územie.
Nehnuteľnosť primárne slúži ako centrum
matičnej i slovenskej kultúry pre Slovákov
z Komárna a okolia, no vítaní sú v nej všetci bez
ohľadu na národnosť. Dom MS v Komárne je
v súčasnosti ukážkou dobrých vzťahov obyvateľov
na juhu Slovenska, uplatňujú sa v ňom aj deti
maďarskej národnosti. MS ho za každú cenu
udrží. Iný scenár neprichádza do úvahy.
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PRI PRÍLEŽITOSTI 157. VÝROČIA VZNIKU MATICE SLOVENSKEJ
A 95. VÝROČIA VZNIKU MO MS

Pri príležitosti 157. výročia vzniku Matice
slovenskej a tiež 95. výročia vzniku MO MS v
Heľpe tretiu augustovú sobotu miestny odbor
Matice slovenskej a obec Heľpa spoločne
zorganizovali Matičný deň.
Slávnosť sa začala odpustovou svätou omšou
v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Heľpe.

Program pokračoval o 14:00 v záhrade starej
fary Divadlom pod balkónom, predstavením pre
deti, v areáli sa mohli deti zabaviť na drevenom
kolotoči a s rôznymi predmetmi na hranie sa
z minulosti.
V budove fary sa konala výstava starodávnych

krojov, fotografií z Heľpy od Karola Plicku a prác
žiakov ZUŠ Heľpa s témou „Moja dedina ako
ju vidím ja„. Sprístupnená bola aj súkromná
jedinečná galéria Simanart gallery & design.
Pokračovalo sa exhibičným futbalovým zápasom
na miestnom štadióne. Galaprogram sa začal
o 20. hod., kde pred početným obecenstvom
vystúpili domáci i hosťujúci umelci.
Program otvoril Ars Vokalis nádhernou
piesňou „Aká si mi krásna“, moderátorka
Natália Habrmanová predniesla báseň od
Viliama Turčányho – Slovensko dnes, následne
predseda Matice slovenskej JUDr. Marián
Gešper a podpredseda Mgr. Marek Hanuska
odovzdali ocenenie bývalej dlhoročnej
predsedníčke MO MS Márii Mešťanovej. Potom
vystúpil detský folklórny súbor Matičiarik, FS
Priehyba, Chlopi z Heľpy, dievčenské spevácke
trio Tereza Oravkinová, Juliána Lilková a Bibiána
Hrončeková, ktoré sprevádzala ľudová hudba
Dobrá cimbalovka. Natália Habrmanová
predviedla úryvok z divadelného predstavenia-z hry od. J. G. Tajovského Ženský zákon.
Počas celého programu do deja vstupoval Lukáš
Latinák st., ktorý ho spestril svojím humorom. Na
záver si spoločne všetci prítomní zaspievali Tota
Heľpa, tota Heľpa.

7. S T R A N A

Ž I V O T N ÁRODA JE VE Č N Ý
4. júna 2020 uplynulo 100 rokov od
podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Tá
Československu zabezpečila nové hranice.
Hranice nového svojbytného štátu a i pre
Slovákov nádej na budovanie vlastnej identity,
určenie jej konkrétneho priestoru. Slovami
Štefana Osuského, nášho diplomatického
zástupcu vo Francúzsku v čase podpísania
Trianonu, by sme povedali: „Toto je symbolická
bodka za krivdami Slovákov v Uhorsku.“ Slováci
na to dlho čakali a obete konečne priniesli
dobrobyt i pôdu na progres našej vlasti.
Pri tejto vzácnej príležitosti MO MS Petržalka
v spolupráci s Nadáciou M. R. Štefánika
a Spolkom Martina Rázusa zorganizovali vo
štvrtok 4. júna 2020 spomienkové stretnutie
pri Pamätníku mierových zmlúv na Tyršovom
nábreží v Bratislave-Petržalke. Za spevu
národnej hymny v podaní Martina Mikuša, člena
Slovenskej národnej opery, sa kládli vence.
Jozef Schwarz, tajomník MOMS v Petržalke, sa
prihovoril účastníkom a vyzdvihol tak dôležitosť
tohto historického momentu pre Slovákov:
„Pre československú štátnosť a pre slovenskú

budúcnosť boli zásadné tri mierové zmluvy.
Samotná Versailleská s porazeným Nemeckom,
Saintgermainská s porazeným Rakúskom
z roku 1919 a posledná (pre známe obštrukcie
južných susedov) z „našich“ zmlúv bola uzavretá
s Maďarskom v Trianone 4. júna 1920. Zmluva,
ktorá prvý raz (citujem historika Hronského)
„definovala Slovensko ako samostatný,
historický, geografický a geopolitický celok
v
medzinárodnoprávnom
dokumente
prvoradého významu. A práve súbor troch
mierových zmlúv znamenajúci uznanie práva
Slovákov na svoju štátnosť prostredníctvom
česko-slovenského štátu L état tcheco–slovaquie
symbolizuje pamätník, pred ktorým stojíme.“
Stretnutie bolo obohatené aj recitáciou
známeho slovenského herca Františka Kovára
a tradičnou matičnou hymnou „Kto za pravdu
horí...“
Vážme si jeden z najväčších míľnikov
v národných dejinách, aj keď momentálne
nebojujeme, lebo môžeme rásť a stavať na
pevných základoch odhodlania i činov našich
predkov. Nech aj ďalšie známe slová Štefana
Osuského sú vždy našou pravdou: „Život národa
Mária Tkáčová
je večný!“

8. STR A N A

VIZIONÁRI SLOVENSKEJ

SLO BODY

ŠTEFÁNIK A SLOVÁCI V PRVOM
ZAHRANIČNOM
ČESKO-SLOVENSKOM ODBOJI
Nový film Vizionári slovenskej slobody
z tvorivej dielne Matice slovenskej prináša
zhutnený vojnový príbeh M. R. Štefánika
a dnes už zabudnutých slovenských osobností,
ktoré sa zúčastnili na prvom čs. odboji. Film
s dramatickými a dokumentárnymi prvkami
zobrazuje prelomové momenty čs. odboja proti
rakúsko-uhorskej tyranii. Zaujíma sa o osud
slovenského spisovateľa a budúceho matičiara
Janka Jesenského, sleduje jeho zatknutie
a vojnové pôsobenie. Ďalej, takmer z prachu
času, osvetľuje neznámeho slovenského hrdinu
mladého učiteľa Dušana Hatalu z obce Prietrž.
Filmom sa prelínajú dialógy francúzskeho
ministerského predsedu Aristida Brianda,
legionára Emila Geryka, Janka Jesenského,
Jozefa Škultétyho s Milanom Rastislavom
Štefánikom. Samotný príbeh vychádza zo
skutočných udalostí zachytených v spomienkach
slovenských účastníkov odboja. Na dokreslenie
celkovej atmosféry tých čias sú viaceré sekvencie
filmu výsledkom tvorivej predstavivosti autorov.
Tvorcovia obsadili do rolí jednotlivých postáv
výlučne divadelných ochotníkov a mladých
amatérskych nadšencov. Film nakrúcali iba šesť
dní na Slovensku. Film vznikol pod taktovkou
Informačného ústredia Matice slovenskej a
vznikol pri príležitosti sto štyridsiateho výročia
narodenia generála Štefánika, ale aj stého
výročia návratu posledných Slovákov v radoch
čs. légií do vlasti po ukončení legionárskej
anabázy na Sibíri. Tento film a ďalšie historické
dokumenty s podobnou tematikou sú dostupné
na oficiálnom youtube kanáli „TV Matica“.

H L A S

M A T I C E

PA M ÄT N Ú TA B U Ľ U V Š T Ú R O V E

SVOJIM ZAKL ADAJÚCIM ČLENOM ODHALIL MO MS

Rok 2020 vyhlásila Matica slovenská za Rok
národnej identity v duchu intenzívnej podpory
a šírenia slovenskej národnej identity a rozvoja
slovenskej štátnosti. To nás viedlo k rozhodnutiu
vyhotoviť pamätnú tabuľu k dvom významným
medzníkom v histórii a existencii miestneho
odboru Matice slovenskej v našom meste k 85.
výročiu založenia a 30. výročiu oživotvorenia
MO Matice slovenskej v Štúrove. Touto cestou
ďakujem každému, kto sa pričinil o to, aby sa
tento slávnostný akt 1. septembra 2020 mohol
uskutočniť.
Medzi stovkou prítomných sme na
slávnostnom akte privítali predsedu Matice

februára konalo zhromaždenie oživotvorenia
MO MS v Štúrove v budove Slovenských
škrobární za účasti 175 občanov nášho
mesta a okolia. Na tomto zhromaždení bol
zvolený 15-členný výbor, na čele ktorého stáli:
predseda František Marček, podpredsedníčka
Dana Pakošová, 2. podpredsedníčka Katarína
Valovičová, pokladníčka Mária Polomová
a tajomníčka Ľudmila Vandová. Členmi výboru
boli: Milan Lajčiak, Jozef Hruboň, Jarmila
Moravčíková, Jozef Kužel, Miroslav Petrech, Ján
Ružička, Ján Kováčik, Štefan Groma a Vlado Ďuriš.
Začiatky fungovania výboru boli ťažké, pretože
sa predstavitelia nemali kde schádzať, a tak ich

slovenskej JUDr. Mariána Gešpera, podpredsedu
Mgr. Mareka Hanusku, viceprimátorku Štúrova
Mgr. Dominiku Blahákovú i predstaviteľov
matičných domov z Nitry, Dunajskej Stredy
a Nových Zámkov. Po zaznení slovenskej štátnej
hymny predniesol báseň Milana Rúfusa Modlitba
za Slovensko náš mladý recitátor Andrej Ištók.
Po úvodných slovách p. Vavreczkej, že vďaka
tejto pamätnej tabuli porozumenia a vďaky,
upozorňujúcej na významné historické udalosti,
nezanikne dedičstvo našich predkov, nasledoval
slávnostný príhovor predsedu Matice slovenskej
Mariána Gešpera.
85 rokov od založenia miestneho odboru
Matice slovenskej v našom meste je príležitosťou
vzdať hold tým, ktorí stáli pri jeho zrode 30.
októbra 1935 a nedožili sa dnešných čias.
Funkcionármi odboru boli: predseda Viliam
Štrek, notár, podpredseda Karol Migra, vrchný
riaditeľ finančnej stráže, tajomník Eugen Szakáli
a pokladník Karol Melai. Miestny odbor vznikol
na základe ozrejmovania vlastných národných
tradícií a oživovania národnej pamäti. Klaniame
sa a vzdávame hold všetkým, ktorí sa príčinlivo
zaslúžili o vznik miestneho odboru Matice
slovenskej, aby sa slovenčina a slovenská
kultúra ďalej rozvíjala v našom meste. 50. roky
neboli pre Maticu slovenskú priaznivé, ale na
konci roka 1989 prišlo uvoľnenie a možnosť
obnovenia miestnych odborov.
Áno, je to 30 rokov odvtedy, ako sa 14.

raz prichýlila základná škola a neskôr súkromná
akadémia. Činnosť výboru sa však napriek týmto
problémom rozbehla na plné obrátky. Okrem
kultúrno-spoločenských aktivít sa zúčastňovali
členovia MS rôznych rokovaní, ktoré sa týkali
spolužitia obyvateľov na zmiešanom území.
Po získaní vlastných priestorov a zriadení
Oblastného pracoviska v Štúrove sa naša
kultúrno-spoločenská matičná činnosť rozbehla
naplno vďaka dobrej spolupráci so základnými
a materskými školami. Pod vedením učiteliek
M. Kaplanovej, D. Pakošovej a D. Zelinkovej
fungoval 40-členný detský folklórny súbor
Štúrovčatá.
Plodná je spolupráca so slovenskými
samosprávami v Maďarsku, konkrétne v Pilišskej
Čabe, Mlynkoch a Senváclave.
Po slávnostných príhovoroch nasledovalo
odhalenie pamätnej tabule, položenie vencov
predsedom JUDr. M. Gešperom, podpredsedom
Mgr. M. Hanuskom i predsedom miestneho
odboru Ing. J. Janokom. Za slovenskú
samosprávu v Mlynkoch položila veniec
H. Juhászová, nakoľko sa tohto aktu nemohla
delegácia z Maďarska zúčastniť pre zatvorenie
hraníc. Slávnostné odpoludnie pokračovalo
vystúpením speváčok z folklórneho súboru
Matičiarik z Nových Zámkov. Krásne slovenské
pesničky boli v ich podaní pohladením duše.
Matičnou hymnou Kto za pravdu horí sme
slávnostné odhalenie pamätnej tabule ukončili.
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M L A D Á M AT I C A R E A G O V A L A
N A M E D I Á L N U A N TI K AM PA Ň

V reakcii na mediálnu kampaň proti
Matici slovenskej sa
Mladá Matica rozhodla vyzvať ľudí,
aby nesúdili matičiarov podľa vyjadrení
a osobných názorov
niektorých
novinárov, aktivistov či
dokonca politikov,
ktorí nepoznajú či
ignorujú dennodennú prácu matičiarov
v regiónoch.
Ako sa uvádza na webstránke Mladej Matice,
v posledných týždňoch sa v médiách objavilo
viacero samozvaných expertov na demokratické fungovanie, činnosť a financovanie Matice
slovenskej. Verejnosti naservírovali množstvo
nepravdivých, polopravdivých i zavádzajúcich
tvrdení, ale aj už niekoľko rokov či desaťročí
starých, neaktuálnych informácií o ustanovizni.
Do tejto zmesi pridali svoje subjektívne názory
a výrazné antipatie. „Stojme pri Matici slovenskej a nepočúvajme neprajnícke hlasy, ale vnímajme činnosť Matice slovenskej z dlhodobého
a perspektívneho hľadiska,“ uvádza v svojej výzve predseda MM Marek Nemec. „Matica sloven-

ská nie je o politike,
nie je o funkcionároch a už vôbec nie o
národnom poklade.
Dnes už nedokážeme
zmeniť minulosť, ale
dokážeme formovať
prítomnosť a ovplyvňovať
budúcnosť.
My matičiari, sme
neprestali veriť v silu
kultúry. Pretože MY
SME MATICA,“ vysvetľuje M. Nemec
s tým, že Matica slovenská je predovšetkým o 27 500 matičiaroch
po celom Slovensku i v zahraničí a ich kultúrno-vedecko-osvetových aktivitách na dennej
báze.
Zároveň dodal, že „najväčšie osobnosti nezakladali Maticu ako dočasný projekt. Chceli, aby
bola navždy trvalá a zakorenená v našom národe. Počas svojich takmer 160-tich rokov existencie
Matica slovenská prešla rôznymi obdobiami. Boli
aj horšie, aj lepšie. No nikdy silám, ktoré sa ju snažili oklieštiť alebo zničiť, nepodľahla a pevne stála
pri slovenskom národe tak ako dnes.“ Toto a ďalšie
podobné vyhlásenia Matice slovenskej nájdete
na oficiálnom youtube kanáli TV Matica.

9. S T R A N A

VATRA ZVRCHOVANOSTI
V KREMNICI

Nepriaznivo, ale predsa sa dňa 24. júla
2020 uskutočnilo podujatie Ústrednej vatry
zvrchovanosti v areáli Geografického stredu
Európy v obci Kremnické Bane. Daždivý deň,
i tak sme si už dvadsiaty ôsmy raz pripomenuli
začiatky malého národa. Zahĺbali do myšlienky
krás národa, našej otčiny a to spoločne
jedným s predstaviteľo Ivanom Gašparovičom.
Spevom, básňami a povzbudivými rečami
účastníci podujatia mohli znovu načerpať novej
sily, nádeje v svetlé zajtrajšky. I pre mňa osobne

P O D P O R T E M AT I C U S L O V E N S K Ú
K Ú P O U K N I H Y, Č L E N S T V O M A J K R O J O M

KÚPOU KNIHY, ČLENST VOM AJ KROJOM PODPORÍTE NÁRODNÚ KULTÚRU
Matičné aktivity v regiónoch Slovenska a pre našich krajanov v zahraničí sú závislé od financií.
Pandémia tvrdo zasiahla aj Maticu slovenskú, najmä jej súkromné príjmy, nehovoriac
o dlhodobom podfinancovaní MS zo strany štátu a plánovaných škrtoch aj v kultúrnych
inštitúciách. Matičná kultúrna, vedecká a osvetová činnosť v roku 2021
je už ohrozená na základnej úrovni.
Každý jeden z vás môže dnes pomôcť zmierniť škody na najstaršej národnej ustanovizni
slovenského národa, aby neboli už nevratné. Ako?

P O D P O R U J E M N Á R O D N Ú K U LT Ú R U

KÚPTE SI KNIHY Z VYDAVATEĽSTVA MATICE SLOVENSKEJ
https://www.vydavatel.sk/nase-knihy
PREDPLAŤTE SI PERIODIKÁ MATICE SLOVENSKEJ
https://matica.sk/objednajte-si-slovenske-narodne-noviny/
https://matica.sk/objednajte-si-slovensko-narodne-spektrum/
https://matica.sk/objednajte-si-slovenske-pohlady/
https://matica.sk/historicky-zbornik/
https://matica.sk/kultura-slova/
STA Ň T E SA Č L EN M I MATICE SLOV E N SKE J
https://matica.sk/…/ako-sa-stat-clenom-matice-slovenskej/
https://matica.sk/clenske…/slavnostny-clensky-preukaz-ms/
POŽIČAJTE SI KROJ, KOSTÝM ČI UNIFORMU ZO ŠATNICE MATICE SLOVENSKEJ
https://matica.sk/satnica-matice-slovenskej-2/
DARUJTE DVE PERCENTÁ V ROKU 2021
https://matica.sk/clenske-ustredie/zarob-si-sam/
Ďakujeme!

bolo podujatie pálenia vatry symbolom nového
začiatku. Jedným z dôvodov na otázku, prečo je
vatra nezabudnuteľná, lebo bola prvá v mojom
živote pri jej 25. výročí zapálenia. A neostala
poslednou. Každý rok som ju videl horieť. Kus
z nej sa na mňa prenieslo a zapálila ma ešte
viac. Nájdi aj ty tú svoju vatru a zapáľ sa do
práce pre ľudí, pre národ. Vatra pre mňa ostala
symbolom začiatku nielen pre mňa, ale aj pre
moje pôsobenie v Matici.
O ndrej Baranec

H L A S
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NÁVRAT SLOVENSKÝCH LEGIONÁROV

NEZNÁMI SLOVENSKÍ HRDINOVIA PRVÉHO ZAHRANIČNÉHO ODBOJA 1914 – 1920
Roku 1920 sa definitívne vracali poslední
česko-slovenskí legionári zo Sibíri zmietanej
ruskou občianskou vojnou, a tým zavŕšili svoju
legionársku epopeju. Bolo to pred sto rokmi,
keď sa 24. augusta 1920 predposledným
transportom nalodili príslušníci predovšetkým
6. česko-slovenského pešieho pluku, 2. ľahkého
delostreleckého pluku a 4. poľnej nemocnice
vrátane svojich štábov. Prepraviť domov ich
mala americká loď President Grant, z paluby
ktorej sa naposledy pozerali na ďalekovýchodný
Vladivostok a ruskú Sibír, premýšľajúc nad
uplynulými krušnými rokmi. Po sibírskej anabáze
to bola časovo kratšia a pokojnejšia, no predsa
len vzdialenosťou dlhá morská anabáza.
Loď viezla 163 dôstojníkov a 1 797 vojakov
a smerovala do Európy popri južnom ázijskom
pobreží cez prístavy Hongkong, Singapur, ďalej
Suezským prieplavom do Stredozemného
mora, aby konečne 14. októbra 1920 pristála
v Terste. Posledná etapa sa realizovala vlakom cez
Taliansko a Rakúsko do Československej republiky.
Iné transporty predovšetkým od januára 1919
cestovali doslova okolo sveta, aby preplávali
Pacifik a Panamský prieplav, ďalší išli železnicou
po Severnej Amerike, niektorí cez Kanadu alebo
cez Spojené štáty americké a potom Atlantikom
do západnej Európy a v závere opäť železničnou
traťou cez Francúzsko a porazené Nemecko.
Posledný 36. lodný transport 720-tich československých vojakov sa nalodil 2. septembra
1920 na loď Heffron. Po mesačnej úmornej
plavbe loď prirazila na mólo prístavu Terst presne
11. novembra 1920, na druhé výročie ukončenia
1. svetovej vojny! Neuveriteľná zhoda okolností
akoby chcela dejinne podčiarknuť výnimočnosť
tejto udalosti. Pre týchto legionárov, medzi
ktorými boli mnohí Slováci, sa „Veľká vojna“ v
skutočnosti skončila až dva roky po jej zavŕšení.
Netreba zabudnúť, že mnohí ich spolubojovníci
zomreli v bojoch alebo na následky vojnových
útrap ešte roku 1919 a niektorí dokonca tesne pred
odchodom roku 1920. Vracali sa do diametrálne
zmenených politických i spoločenských pomerov
a každý si niesol svoj ľudský príbeh. Väčšina
začínala v uniformách rakúsko-uhorskej armády,
pričom jedni dezertovali na ruskú stranu, ďalší sa
dostali do zajatia počas bojov a museli v zložitých
životných podmienkach prežiť zajatecké tábory.
Niektorým sa pošťastilo pracovať vo fabrikách
a na veľkostatkoch hlboko v Ruskej ríši. Netreba
opomenúť ani tých, čo vstúpili do odbojového
vojska ako ruskí štátni občania alebo občianstvo
dodatočne prijali. Pochádzali z radov početnej
slovenskej menšiny, ktorá žila a pracovala vo
vtedajších guberniách ruského impéria. Niektorí
slávnostne prisahali prihlásiť sa v pamätný deň
28. septembra 1914 (podľa ruského kalendára
11. septembra 1914) na Sofijskom námestí
v Kyjeve do Českej družiny. Tento okamih bol
zachytený aj filmovou kamerou a máme možnosť
ho vidieť v rôznych historických dokumentárnych
filmoch.
Poslední slovenskí legionári si vyzliekali uniformu
a odchádzali do civilného života. Mnohí z nich
boli sklamaní, že napriek rozkazu gen. M. R.

S P Ô S O B I Ť T I S Í C O M M AT I Č I A R O V

Štefánika neboli roku 1919 vytvorené vzorovo
čisto slovenské pluky v Rusku, teda že slovenčina
sa nestala fakticky rovnocennou veliacou rečou
v sibírskych československých legionárskych
jednotkách. Tento spor sa napriek petíciám
slovenských legionárov nevyriešil a po príchode
posledných jednotiek do republiky úplne zapadol
prachom.
Nová republika, ktorá objektívne zachránila
slovenský národ pred agresívnou maďarizáciou,
žila už inými problémami a na minulé prísľuby sa
pomaly zabúdalo. 29. februára 1920 sa schvaľovala
nová Ústavná listina Československej republiky
zákonom číslo (ďalej č.) 121/1920 Zb. z. a n., ale aj
napriek nespornému demokratickému charakteru
sa v nej hovorilo iba o „československom národe“
a „československom jazyku“. Niektorí legionári
stihli v apríli 1920 úplne prvé všeobecné, rovné,
ale hlavne tajné voľby, o ktorých toľko snívali
štúrovci v 19. storočí. Vo Francúzsku sa 4. júna
1920 podpisovala Trianonská mierová zmluva
s Maďarskom, čím sa definitívne stanovili štátne
hranice vrátane slovenských južných hraníc.
Prvýkrát v moderných dejinách Slovensko
figurovalo ako medzinárodnoprávny subjekt. Aj
to bola nepopierateľná zásluha všetkých českých
a slovenských účastníkov prvého zahraničného
odboja. Na druhej strane Slovensko nedostalo
v novej Československej republike vlastnú
samosprávu a vôbec nie autonómiu či federáciu,
ako bola zakotvená v Pittsburskej dohode roku
1918 a Clevelandskej dohode roku 1915.
Je potrebné zdôrazniť v minulosti zabúdané,
no nespochybniteľné, že akákoľvek politická
aktivita odbojových česko-slovenských orgánov
západnej či východnej orientácie v Paríži,
Londýne, Kyjeve, Petrohrade a Washingtone
by bola márna, ak by sa nepodporila tisíckami
dobrovoľníkov, ktorí riskovali životy a bojovali
za české a slovenské oslobodenie predovšetkým

v Karpatoch (1914 – 1915), Haliči (1915 – 1917),
Zborove (1917), Bachmači (1918), na Sibíri (1918
– 1920), v severnom Francúzsku (1914 – 1918),
Taliansku (1917 – 1918) a dokonca v Srbsku (1915
– 1916) či na Solúnskej fronte (1917 – 1918). Českí
a slovenskí dobrovoľníci časovo ďaleko predbehli
vznik prvých oficiálnych odbojových československých orgánov. Dobrovoľne sa prihlásili
22. júla 1914 v parížskej Invalidovni do početne
malej jednotky, ako bola Rota Nazdar, vtedy
ešte súčasť francúzskej cudzineckej légie,
a do už spomínanej Českej družiny v Kyjeve
v rámci ruskej armády. Bolo to v čase, keď nebolo
zďaleka jasné, či vznikne hypotetický Československý štát alebo ako bude vôbec vyzerať. Veď
koncepcie rátali s variantmi od stredoeurópskej
federácie s mocenským vplyvom slovanských
národov cez ideu Slovanskej ríše, ako ju načrtol
Karel Kramář, až po rôznorodé predstavy o štáte
zloženom z Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska.
A pritom Nemecká ríša, vojensky podopierajúca
stáročné Rakúsko-Uhorsko, v sérii ofenzív na
jar 1918 takmer porazila veľmoci Dohody na
západnom fronte!
Malé skupinky českých a slovenských idealistov
sa rozrástli v rokoch 1914 až 1918 na pluky, brigády
a nakoniec na česko-slovenské armádne zbory,
ktoré reálne zasiahli do vojny a medzinárodnej
politiky. Boli to práve dôstojníci a zástupcovia
česko-slovenskej brigády v Rusku, ktorí rok
a pol pred vznikom republiky 20. marca (7. marca
v ruskom kalendári) 1917 takmer samozvane prijali
politické vyhlásenie, kde krajiny Koruny českej –
Čechy, Moravu, Sliezsko, ale aj Slovensko vyhlásili
„za jednotný a neodvislý štát, ponechávajúc
mierovej konferencii presne určenie hraníc“. Aj
keď uvedené bolo skôr symbolickým činom mimo
medzinárodného práva, bolo podopreté rastúcou
a hlavne reálnou vojenskou silou odbojových
jednotiek. Rovnako prvé faktické uznanie
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NÁVRAT SLOVENSKÝCH LEGIONÁROV

NEZNÁMI SLOVENSKÍ HRDINOVIA PRVÉHO ZAHRANIČNÉHO ODBOJA 1914 – 1920

budúceho česko-slovenského štátu jednou
z veľmocí Dohody – Talianskym kráľovstvom
– sa odohralo v súvislosti s formovaním
a vznikom česko-slovenského vojska v Taliansku.
Bola to veľká zásluha vtedy ešte plukovníka
M. R. Štefánika, ktorý 21. apríla 1918 podpísal
s talianskym ministerským predsedom V. E.
Orlandom a ministrom vojny V. Zupellim zmluvu
o zriadení samostatného č-s. vojska v Taliansku.
Posledná storočnica pomyselného ukončenia
legionárskej anabázy uzaviera nadväzujúce
storočnice vypuknutia a ukončenia 1. svetovej
vojny 1914 – 1918, vzniku prvej Československej
republiky 1918, začleňovania a oslobodzovania
Slovenska od pozostatku uhorskej správy
i maďarskej nadvlády v roku 1919. Je zarážajúcou
skutočnosťou, že aj posledná „legionárska“
storočnica bola opomenutá štátom, ako aj
slovenskými politikmi, ktorí úplne zabudli na
slovenských bojovníkov z rokov 1914 až 1920.
Paradoxné vzhľadom na to, že bez ich obetí by
nebolo ani ich funkcií a ani novodobej Slovenskej
republiky. Nemusíme sa potom čudovať nad
prevládajúcimi mýtmi „o holubičom slovenskom
národe“ alebo nad výrokmi o údajnom
„slovenskom nedostatku osobností“ v našich
dejinách.
Ohliadnime sa k našim západným susedom, ako
sa k téme českých či moravských dobrovoľníkov
postavila Česká republika. Roku 2014 s aktívnou
štátnou podporou Československá legionárska
obec vyhlásila tzv. projekt Légia 100 s cieľom
pripomenúť si 100. výročie založenia č-s. légií,
ich boje, osvetliť osudy celého radu osobností
vrátane radových legionárov, vznik štátu 1918
a návrat légií roku 1920. Rôzne české štátne
i dobrovoľné organizácie dôsledne vydávali
„v rokoch storočníc“ 2014 až 2020 takmer všetky
dostupné pamäti a denníky Čechov, Moravanov
i Slezanov v prvom česko-slovenskom odboji!
Iste môžeme namietnuť, že Slováci tvorili oproti
Čechom výraznú menšinu. Vieme však, kto tvoril
práve skupinu slovenských príslušníkov? Vieme,
aké výrazné alebo už zabudnuté mená sa medzi

nimi nachádzajú, poznáme ich činy? Stať sa
slovenským legionárom si vyžadovalo, vzhľadom
na pomery v uhorskej polofeudálnej monarchii,
skutočne veľkú odvahu, ak uvážime, aké následky
čakali každého, koho by chytili rakúsko-uhorské
bezpečnostné zložky. Tie sa v Rusku a v Taliansku
nezastavili ani pred masovými popravami pred
samým koncom vojny, nehovoriac o tom, ako bola
systematicky potlačovaná slovenská inteligencia
v Uhorsku od prvej tretiny 19. storočia.
Uvedieme jeden príklad za všetky. Roku
2014 vydalo Naše vojsko, VÚA a VHÚ Praha od
autorov E. Orián, B. Panuš, E. Stehlík, F. Šteidler
reprezentatívnu publikáciu Československá
légie v Rusku 1914 – 1920, I. díl. Výnimočné
dielo zamerané na osobnosti a vyznamenania na
takmer 350 stranách mapuje osudy dobrovoľníkov
v zahraničnom odboji v Rusku a obsahuje takmer
700 fotografií. Bohužiaľ, napriek veľkému rozsahu
sú v rámci množstva portrétových fotografií
s textami uvedení iba dvaja (!) Slováci. Prvým je
dejinne neprehliadnuteľný generál M. R. Štefánik
a druhým moravský Slovák a predseda Dočasného
výkonného výboru Odbočky Česko-slovenskej
národnej rady (ďalej Č-SNR) v Rusku Bohdan
Pavlů. Slovenských dobrovoľníkov bola výrazná
menšina oproti Čechom a Moravanom, ale predsa
len v Rusku ich bolo 5 104, a to od vojakov až po
vyššie dôstojnícke hodnosti. Môžeme ich pokojne
nazvať súčasťou elity národa, keďže išlo o Slovákov
z národoveckých rodov, spisovateľov i politických
aktivistov šikanovaných uhorskými štátnymi
orgánmi, resp. aj o obyčajných slovenských ľudí,
ktorí si to chceli z rôznych dôvodov takouto
formou „vybaviť s uhorskou štátnou mocou“.
Môžeme, ale ani nemusíme sa na bratov
Čechov hnevať, keďže komplexná slovenská
monografia či popularizačná publikácia vydaná
Slovákmi zameraná na konkrétnych slovenských
dobrovoľníkov
so
všetkými
dostupnými
fotografiami venovaná ich pôsobeniu v č-s.
légiách jednoducho chýba už 100 rokov!
Kto teda bol „legionárom“? Podľa definície
upravenej v ustanoveniach zákona č. 462/1919

Zb. z. a n. pôsobilo v Taliansku, Francúzsku a Rusku
spolu 109 590 česko-slovenských legionárov,
z toho zákonným požiadavkám zodpovedalo
88 688 registrácií. Počet Slovákov sa udáva od 7,23
% do 10 % z celkového počtu. Rozdiel spočíva
v údajoch amerických Slovákov nasadených
vo Francúzsku, ktorí vo viacerých prípadoch
evidenčne uvádzali českú národnosť. Aj túto
otázku je potrebné otvoriť pre nový seriózny
výskum.
Aké boli osudy slovenských dobrovoľníkov?
Pripájam niekoľko výňatkov z ich osobných
výpovedí.
Jozef Honza-Dubnický (1884 – 1965), legionár
vo Francúzsku, neskorší predseda Slovenskej ligy,
člen výboru Matice slovenskej, predseda Združenia
slovenských legionárov: „Naše spolunažívanie
s bratmi Čechmi bolo vo francúzskej légii bratské,
družné, srdečné a jednoliate, lebo nás spájal
rovnaký cieľ, rovnaký osud a rovnaké záujmy.
Všetci sme si tykali a titulovali bratmi. Iba čo
do slovenských národných záujmov sme sa my
slovenskí dobrovoľníci z Ameriky tu i tam postavili
na pevnejšie stanovisko než naši slovenskí
legionári v Rusku a v Taliansku… Americkí Slováci
sa považovali za príslušníkov samobytného
slovenského národa. Bielo-modro--červenú
kombináciu považovali za národnú farbu. Roku
1917 sa prihlasovali do č-s. légie vo Francúzsku na
podklade Clevelandskej dohody s Čechmi a roku
1918 sa prihlasovali i na podklade Pittsburskej
dohody… Asi dve tretiny dobrovoľníkov tvorili
otcovia rodín, ktoré zanechávali na zámorskom
kontinente. Neopúšťali zajateckú ohradu, ale
zvyšujúci sa blahobyt. A oni si tohto všetkého boli
i vedomí. Nešli za výhodami v oslobodenej vlasti,
lebo mnohí sa mohli hneď vrátiť späť.“
Mikuláš Gacek (1895 – 1971), legionár
v Rusku, spisovateľ, prekladateľ a neskorší aktívny
matičiar: „Zatíchli sme. Viac sme sa nevypytovali…
Bratia naši, bratia! Padli ste i za nás, za mnohých.
Svojou krvou ste vykúpili náš voľný odchod na
Sibír a do Francúzska… Iba akási náhoda zavinila,
že teraz nie ste vy na rušnej stanici v Penze a my
namiesto vás pri bratskej mohyle na poli niekde
medzi Dočom a Bachmačom na Ukrajine… Tam
nám zostal aj Dušan Hatala… Len nedávno ho
v Berežanoch povýšili na práporčíka. Keď prišiel
medzi nás od 1. divízie v starom obšúchanom
dlhočiznom mantli s pridlhými rukávmi, s akýmsi
plachým pohľadom belasých očí v ohorenej tvári,
veľmi nám imponoval. V celom jeho zjave bolo
čosi detsky úprimného, prostého, nežného. Aj
hovoril takým hrudným tlmeným hlasom. Ako
rád si porozprával! A keď hovoril o rozviedkach,
o boji pod Zborovom, nikdy nehovoril o sebe.
Slovo „ja“ sa v jeho slovníku nevyskytovalo.
V našej rote už nebolo miesto a zadelili ho do
desiatej. No srdce ho aj potom ťahalo k nám.
S obdivom nám rozprávali o ňom. Ako viedol
svoju čatu pod Bachmačom na Nemcov… Pred
útokom všade zháňal pušku, a keď nebolo zvyšnej,
kdesi vypriadol sekeru… V ľavej ruke revolver,
v pravej sekera – tak sa prvý prebil prednou líniou
nemeckej obrany… Napravo-naľavo rozdával
strašné údery ťažkou sekerou. A dostal sa až do
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NÁVRAT SLOVENSKÝCH LEGIONÁROV

NEZNÁMI SLOVENSKÍ HRDINOVIA PRVÉHO ZAHRANIČNÉHO ODBOJA 1914 – 1920
dediny, no tu ho od chrbta prekvapil guľomet zo
strechy domu, klesol… a naši museli ustúpiť. Ani
si ho nemohli pochovať…“
Ivan Daxner (1890 – 1938), legionár v Rusku:
„Za bratom kapitánom Štefanom Fajnorom…
Ten bol jeden z prvých, ktorí dali príklad a vzor
ostatným Slovákom v Rusku a v rozhodujúcej
chvíli neváhali, postavili sa do boja za lepšiu
budúcnosť svojho národa, za vyššie ciele ľudského
snaženia a neváhali obetovať za dosiahnutie
týchto cieľov to najvyššie, – čo človek obetovať
môže: – svoj mladý a nádejný život… Spočiatku
bol pridelený k vojenskej komisii, ale nevydržal
dlho v zázemí. Vysoký cit mravnej povinnosti
slovenského inteligenta, ktorý nabádal druhých
jednoduchých slovenských ľudí, aby vstúpili do
nášho vojska, nedovolil mu, aby zostal vzadu
medzi tým, čo druhí bojujú, a preto žiadal, aby bol
poslaný na front. Zadelený bol do 6. roty prvého
pluku. Ukázal sa statočným a chrabrým vojakom,
a preto rýchlo postupoval z obyčajného strelca
na prvú dôstojnícku hodnosť. Ešte toho samého
roku dňa 13. novembra 1916 bol menovaný
práporčíkom ruskej služby… ako veliteľ do svojej
materskej 6. roty, s ktorou zúčastnil sa bitky pri
Zborove a ťažkého ústupu z Ukrajiny roku 1917
a 1918, keď naše vojská ustupovali od hraníc
Haliča, prenasledované okupačnými vojskami
nemeckými, cez Kyjev, Bachmač až do Penzy.
V hodnosti veliteľa roty zúčastnil sa všetkých bojov,
ktoré previedla prvá divízia od Penzy po Samaru,
až padol pri poslednom útoku v trojdňovej bitke
pri Buzuluku, útočiac v čele svojej roty, dňa 26.
júna 1918.“
Ferdinand Čatloš (1895 – 1972), legionár
v Rusku, neskorší generál a minister:
„Najhodnotnejšou, ale i najukrutnejšou zložkou
boľševického vojska boli maďarskí zajatci. To bolo
pre nás Slovákov akousi vzpruhou k oprávnenému
bojovému zápalu. Keď sme sa nemohli biť na
vlastnej pôde s naším bezprostredným nepriateľom,
tak sa nám naskytla príležitosť merať svoje sily
v ďalekej Sibíri. Nedivil som sa potom, že sibírsku
magistrálu dosť zhusta označovali červené
nohavice padlých maďarských husárov! Maďarská
komunistická rota si vesele kráčala za spevu
šovinisticko-nacionálnej pesničky: ,Megállj, megállj
kutya Szerbia! (Počkaj, počkaj, psie Srbsko!). To
bolo nám ďalším dokladom, že maďarský živel
v červenom vojsku je vedený viac nenávisťou voči
slovanstvu, než skutočnými ideálmi komunistickointernacionálneho snaženia… Alebo prípad
nemeckého zajatca, ktorý bojoval proti nám…
S hrdosťou, vlastnou prušiackej výchove, odhalil
svoje prsia a ukázal vytetovaný obraz cisára
Wilhelma II., aby sme vraj strieľali do symbolu jeho
vlasteneckých pohnútok, ktoré ho viedli do bojov
proti nám!“
Rudolf Gábriš (1889–1969), legionár vTaliansku,
vedúci zajateckého odboru Č-SNR v Ríme:
„Nám, slovenským dôstojníkom dobrovoľníkom,
pripadol zvlášť ťažký úkol. Bolo tu do 2 000
Slovákov z rôznych krajov, prevažne neuvedomelí
a pod terorom feldvéblov. Ich presvedčovanie,
povzbudzovanie bolo ťažké a namáhavé… Spolu
s Augustínom Malárom, Jánom Imrom a Gustávom

Koštiaľom, ako i z radov mužstva s prvými našimi
dobrovoľníkmi: Janko Papánek, Július Kustra, Viktor
Segeš, N. Černý, Vojtech Kubranský, Pavel Višňovský,
Jozef Drinka, Rudolf Kvačkaj, Ján Hornák, Rudolf
Michálka, Pavel Sadloň, Jozef Vaško, Jozef Vatrt
a s inými sme neúnavne pracovali, presvedčovali
a priťahovali našich rodákov… Charakterizovalo
Slovákov to, že sa veľmi ťažko rozhodovali, mnoho
uvažovali a ťažko odpútavali spod vplyvu nám
neprajného, ale akonáhle sa prihlásili naši chlapci
za dobrovoľníkov, prestalo rozumovanie, nadšene,
oddane a poslušne stáli medzi prvými za našu
vec. Akoby sa boli prerodili, ako by ich opustila
veľká ťažoba otroctva, precitli, boli tí najoddanejší
nadšenci.“
Bohumil Neubauer (1894 – 1981), český
legionár z moravského Slovácka zachytil
v pamätiach smutné svedectvo o osude
neznámeho slovenského dobrovoľníka na Sibíri:
„Raz sa z ničoho nič na náš vlak zniesla paľba
z pušiek nepriateľov. Bol jeden mŕtvy a jedno
vážne zranenie. Niekoľkonásobný priestrel jedného
z našich, čo obsluhoval parnú lokomotívu. Očami
ešte hýbal a tak som sa ho opýtal, ako sa volá.
Chrapľavou a tichou odpoveďou bolo: ,Bikolóra
z dôb národného obrodenia určite ustúpi slovanskej
trikolóre. Náš prápor, vlajka našej republiky, bude
určite modro-červeno-biela. V týchto farbách som
na počesť našej republiky vytvoril z chleba miniatúru
sv. Panny Márie. S bolestivou grimasou siahol do
kapsy a podal mi drevenú guličku so slovami. „Dám
ti ju chlapče pre šťastie. Aby si nezabudol na útrapy,
ktoré stáli u zrodenia nového štátu“. Potom sa už
navždy odmlčal.“
Známi aj menej známi slovenskí dobrovoľníci:
Ferdinand Alexy (1898 – 1954), Jozef Barica

(1888 – 1965), Ladislav Bodický (1895 – 1973),
Ferdinand Čatloš (1895 – 1972), Ján Černek (1896
– 1977), Ján Jaromír Chorvát (1897 – 1978), Ján
Gustáv Čipka (1881 – 1918), Ivan Daxner (1890
– 1938), Vladimír Daxner (1888 – 1971), Jozef
Honza-Dubnický (1884 – 1965), Pavel Dohnanský
(1894 – 1918), Ján Drang (1885 – 1918), Štefan
Fajnor (1888 – 1918), Rudolf Gábriš (1889 – 1969),
Mikuláš Gacek (1895 – 1971), Emil Ľudovít Geryk
(1890 – 1953), Anton Granatier (1894 – 1954),
Jozef Gregor Tajovský (1874 – 1940), Dušan Hatala
(1893 – 1918), Milan Hatala (1895 – 1967), Jozef
Horváth (1897 – 1937), Vladimír Svetozár Hurban
(1883 – 1949), Ján Imro (1897 – 1990), Ján Janček
(1881 – 1933), Ján Jesenský (1874 – 1945), Dušan
Jaroslav Kardoš (1897 – 1916), Rudolf Klačko (1892
– 1975), Ferdinand Klátik (1895 – 1944), Gustáv
Koštial (1895 – 1964), Jozef Martin Kristín (1897
– 1970), Ján Križan (1888 – 1919), Pavol Ján Kuna
(1895 – 1982), Július Kustra (1884 – 1943), Ján
Kvačala (1862 – 1934), Ján Lichner (1897 – 1979),
Augustín Malár (1894 – 1945), Branislav Vladimír
Manica (1894 – 1980), Ivan Markovič (1888 –
1944), Štefan Mihál (1895 – 1974), Matej Miškóci
(1886 – 1952), Michal Ondič (1894 – 1918), Jozef
Miloslav Országh (1882 – 1939), Martin Oríšek
(1887 – 1966), Ján Papánek (1897 – 1991), Bohdan
Pavlů (1883 – 1938), Michal Širica (1894 – 1970),
Rudolf Slabej (1891 – 1920), Ľudovít Šimko (1883
– 1948), Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919),
Filip Tretiník (1896 – 1945), Ján Tvarožek (1889 –
1972), Juraj Tvarožek (1887 – 1966), Pavel Varsik
(1891 – 1939), Jozef Vaško (1895 – 1962), Rudolf
Viest (1890 – 1945), Ondrej Voskár (1897 – 1976),
Peter Zachar (1888 – 1920) a mnohí ďalší už
Mar ián G ešp er
zabudnutí Slováci.
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NA PRÍPRAVE NOVEJ KONCEPCIE
ŠTÁTNEJ POLITIKY VOČI KRAJANOM
SA B UDE PODIEĽ AŤ A J MAT IC A S LO V ENS K Á

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí Milan Ján Pilip oficiálne navštívil
štvrtok 10. 9. 2020 sídelnú budovu Matice
slovenskej v Martine, kde rokoval s predsedom
MS Mariánom Gešperom. Témou bola nielen
prierezová činnosť oboch inštitúcií, ale aj
príprava novej koncepcie štátnej politiky voči
krajanom.
Maticu slovenskú a Úrad pre Slovákov
žijúcich v zahraničí spája oblasť starostlivosti
o zahraničných Slovákov. „Napriek tomu, že
sa často hovorí o starostlivosti o zahraničných
Slovákov, v tejto oblasti je množstvo rezerv,
ktoré by sme mohli spolu odstrániť a viac
podporovať krajanské kultúrne či vzdelávacie
aktivity v Európe aj vo svete,“ povedal po
rokovaní predseda MS M. Gešper. Dodal,
že hoci sa Krajanské múzeum MS zaoberá
dokumentačnou, vedeckou a prezentačnou
činnosťou, zatiaľ čo úrad má trošku iné úlohy,
spolupráca je veľmi prirodzená. Rozhovor
s predsedom ÚSŽZ M. J. Pilipom označil za

intenzívny a konštruktívny. „Vymenili sme si
skúsenosti v krajanskej problematike a zamerali
sme sa na spoločné projekty, ako je organizácia
medzinárodných letných táborov pre mladých
slovenských krajanov alebo Národný zraz Mladej
Matice tiež so zahraničnou účasťou. Treba však
povedať, že pandémia koronavírusu zbrzdila
mnohé naše aktivity,“ ozrejmil M. Gešper.
„Som presvedčený, že na budúci rok sa už
rozbehneme do normálnych koľají a budeme
môcť byť v užšom kontakte s krajanmi. Spolupráca
medzi Maticou slovenskou a naším úradom je

veľmi úzka, dokonca užšia, než som si myslel,
a to aj z odbornej stránky. Teraz o nej diskutujeme,
inventarizujeme ju, niektoré aktivity chceme
obnoviť, ako napríklad tábory pre deti. Máme aj
snahu zriadiť múzeum vysťahovalectva. Veľmi
dôležité je, že pripravujeme štátnu koncepciu
politiky voči krajanom v rokoch 2021 – 2025, na
čo sme zriadili odbornú komisiu, kde bude mať
zastúpenie aj Matica slovenská,“ priblížil M. J. Pilip.
Starostlivosť o krajanov je zakotvená priamo
v ústave. Slovenská republika podporuje
národné povedomie a kultúrnu identitu
Slovákov žijúcich v zahraničí.

Predseda ÚSŽZ a podpredseda úradu Peter
Prochácka si prezreli Archív MS, Šatnicu MS
i expozíciu v Dome Jozefa Cígera Hronského
v Martine. Zaujímali sa najmä o vzácne krajanské
zbierky Krajanského múzea MS. Predseda MS
spoločne s prvým podpredsedom MS Marekom
Hanuskom, správcom MS Marošom Smolcom
a riaditeľkou Krajanského múzea MS Zuzanou
Pavelcovou im predstavili históriu vzťahov
medzi Maticou slovenskou a krajanmi, ako aj
súčasnú činnosť, smerovanie a aktivity v oblasti
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.
Ve r o n i ka M a t u š ko vá

TRADIČNÁ ARCHITEKTÚRA
NA HRUŠOVSKÝCH LAZOCH

Pod vedením skúsených lektorov si 10. a 11.
júla 2020 v autentickom prostredí hrušovských
lazov najmä mladí ľudia mali možnosť vyskúšať
spôsoby spracovania materiálov, ktoré sa využívali
v minulosti v ľudovej architektúre pri stavbe obydlí
alebo iných gazdovských objektov. Využíval sa len
taký materiál, ktorý bol dostupný v mieste bydliska či
v okolí. Matica slovenská, Hontiansko-ipeľské
stredisko s obcou Hrušov pripravilo a zrealizovalo
tvorivé dielne v oblasti ľudovej architektúry
a súvisiacich remeselných činností, ktoré boli
zhrnuté do projektu Tradičné staviteľstvo.
V Hrušove, ako aj v celom Honte sa pri stavbe
využíval kameň viacerých druhov a spojivo hlina
a plevy. Kameň sa do múrov dával alebo v pôvodnom
stave, alebo sa „škiepal“, aby vznikla rovná plocha
resp. rohový tvar. Obrábať kameň je ťažká robota
a našťastie sa jej venujú aj mladší kamenári, napr.
bratia Humenajovci, J. Benko a iní. Na stavbu krovu
sa spotrebovalo drevo najmä dubové, ktoré rástlo
v tunajších horách. Pripravovalo sa v zime, aby malo
čím menej miazgy a roľníci nemali toľko roboty
okolo poľa. Skúseným majstrom v tomto remesle

je Ján Kamas, 80-fočný tesár, ktorý svoj fortieľ rád
odovzdá mladej generácii. Stálymi lektormi sú
v tesárstve, ale i pri iných materiáloch Boris Hochel
a Peter Brada, ktorých zručnosť a záujem o podobné
aktivity poznajú aj v iných regiónoch Slovenska.
Strecha sa zakrývala v minulosti slamou, ktorá
musela byť nakosená ručne. Šikovní gazdovia ju
viazali do „babiek“, ktoré ukladali postupne od
spodnej hrany. Ak sa dym púšťal cez strechu, tak
dokázal slamu zakonzervovať aj na niekoľko desťročí.
V rámci tohtoročných tvorivých dielní, na ktorých sa
zúčastnilo takmer 30 záujemcov z celého Slovenska,
sa mohli okrem spomínaných činností priučiť aj
práci s hlinou, trstinou, pričom sa navzájom spoznali
a vymenili si skúsenosti. Ďalšia časť aktivity sa konala
v Dačovom Lome, kde sa účastníci zapojili do stavby
tradičnej chlebovej pece.
Pôvodnú kultúru či tradičné remeslá si mladí
veľmi ťažko osvojujú, pričom zachovanie týchto
dôležitých súčastí života minulých generácií patrí
k povinnostiam vo vzťahu k ďalším pokoleniam.
Ján Brloš
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VERNISÁŽ DVOCH VÝSTAV

Z L AT Ú C E N U M S I N M E M O R I A M

NA POČESŤ

ZÍSKALI MATIČIARI PADLÍ V DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE

G. F. BELOPOTOCKÉHO

Na počesť významnej osobnosti G. F.
Belopotockého a k úcte a vďake liptovským
ochotníkom boli 15. júna 2020 slávnostne
otvorené
dve
výstavy
(exteriérová
a interiérová).
Ulica pred budovou Národnej kultúrnej
pamiatky Čierny orol v Liptovskom Mikuláši sa
pondelok 15. júna 2020 o 17.00 stala miestom
symbolického stretnutia účastníkov podujatia,
ktoré sa konalo pri príležitosti 190. výročia
vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku
a Roku slovenského divadla.
Divadelní ochotníci z 26 obcí Liptova,
v mnohých prípadoch aj starostovia obcí
a ďalšia kultúrna verejnosť sa zišli na mieste,
kde sa pred 190 rokmi zhromaždili mešťania
a zemania, liptovská šľachta, aby vzhliadli
divadelné predstavenie, ktoré zorganizoval
Gašpar Fejérpataky-Belopotocký vo vrbickom
hostinci (J. Chalupka Kocúrkovo 22. 8. 1830).
Vernisáž exteriérovej výstavy slávnostným
príhovorom otvorila riaditeľka Liptovského
kultúrneho strediska v L. Mikuláši Mgr. art.
Miroslava Palanová, ktorá okrem iného uviedla :
„Pred 190 rokmi založením Diwadla slowanského
Sväto-Mikulášskeho sa začala písať história
ochotníckeho divadla na Slovensku, zároveň
aj bohatá história mikulášskeho ochotníckeho
divadla a história ochotníckeho divadla, ktoré sa
šírilo a zakorenilo vo všetkých obciach Liptova.“
Slávnostný prípitok predniesol ploštínsky
ochotník Juraj Španko, zarecitoval báseň Jolany
Trombauerovej „Vivat Gašpar“.
Exteriérová výstava Pocta Belopotockému
v Ulici 1. mája prezentuje osobnosť Gašpara
Fejérpataky-Belopotockého cez jeho vlastný
životopis.
Expresívna
ilustračná
grafika
demonštruje jeho pohnutý život, jeho ťažké
rodinné a sociálne zázemie, jeho osobné
utrpenie v boji za uskutočnenie osvieteneckých
cieľov – šíriť vzdelanie a kultúru medzi
pospolitým ľudom. Pracovníčka informačného
centra Linda Šimunová spolu s ochotníckym
hercom Jurajom Špankom vytvorili dokonalú
dvojicu sprievodcov, ktorá pomyselne previedla
účastníkov po ceste životom človeka, ktorý
zanechal nezmazateľnú stopu. Jeho konkrétne
činy prerástli jeho dom a mesto a mali
celonárodnú pôsobnosť.
Pri soche Belopotockého, ktorá stojí
na
Námestí
osloboditeľov,
položením
nádherných vencov so stuhami s názvami
aktívnych ochotníckych divadelných súborov,
dlhotrvajúcim a silným potleskom vyjadrili
ochotníci a všetci zúčastnení úctu, vďačnosť, ale
aj hrdosť na jeho životné postoje, odhodlanie
a dielo.
Na akte položenia vencov sa zúčastnili
predstavitelia mesta – primátor Ing. Ján Blcháč,
PhD., zástupcovia primátora Ľuboš Trizna a Ing.
Rudolf Urbanovič, riaditelia kultúrnych inštitúcií
Mgr. Marcela Feriančeková (LK GFB), Mgr. art.
Miroslava Palanová (LKS), Jaroslav Hric (MJK),
doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc., predseda
MO MS, Milan Stromko predseda Krajskej rady

Sedem
matičiarov,
ktorí
zahynuli
v druhej svetovej vojne v boji proti nacizmu,
ocenila 7. mája 2020 Matica slovenská in
memoriam. Zlatú cenu MS a pamätné listy MS
si na neverejnom oceňovaní v Parku sv. Cyrila
a Metoda pred sídelnou budovou MS v Martine
prevzali predstavitelia štyroch obcí a miest.
Potomkom odovzdá ustanovizeň ocenenia pri
inej príležitosti.
„Životy, charaktery a napokon obetovanie sa
v boji proti nacizmu a za slobodu slovenského
národa svedčia o vysokej morálnej úrovni

siedmich významných matičiarov. Pre Maticu
slovenskú je ich ocenenie pri príležitosti 75.
výročia ukončenia druhej svetovej vojny
obzvlášť dôležité. Verím, že sme opäť prispeli
k tomu, aby si téma významu kultúry pre
Slovensko a demokraciu získala väčšiu
pozornosť,“ priblížil predseda MS Marián
Gešper. Oceňovanie prebehlo bez verejnosti a v
obmedzenom režime za prísnych hygienických
podmienok podľa pokynov ÚVZ. „Veľmi ma mrzí,
že tu potomkovia padlých matičiarov nemôžu
byť s nami. Prispôsobili sme sa však situácii
a ocenením in memoriam sme sa pridali
k pietnym aktom kladenia vencov, ktoré)
v uplynulých dňoch prebehli v réžii štátu
i samospráv,“ doplnil M. Gešper.
K najznámejším oceneným členom MS
patrí Viliam Pauliny, ktorý bol riaditeľom
Národnej banky v Banskej Bystrici a za prvej
Československej
republiky
pôsobil
ako
poslanec parlamentu v Prahe. Po potlačení

SNP ho nacisti zavliekli do Nemecka, kde bol
za neznámych okolností zavraždený. Ocenenie
prevzal starosta jeho rodnej obce Slovenské
Pravno Pavol Grusmann. Podobný osud mal
ďalší matičiar Anton Prídavok, priekopník
rozhlasového vysielania na Slovensku, ktorý
zomrel na následky mučenia nacistami len štyri
dni po skončení vojny. Matičnú cenu prevzal
primátor jeho rodného mesta Kežmarok Ján
Ferenčák. Na následky vojnových útrap zomrel
aj Juraj Janoška, rodák z Liptovskej Sielnice a syn
predsedu MS Jura Janošku, a to len osemnásť
dní pred koncom vojny.
Jozef Bučko, rodák zo Slatiny nad Bebravou
a evanjelický farár v Turčianskom Svätom
Martine, zahynul dokonca dva dni pred koncom
vojny v koncentračnom tábore Ebensee
v Rakúsku. Ocenenie prevzal evanjelický
farár Milan Kubík, ktorý sa prihovoril krátkou
modlitbou. Martinčan Ivan Ďurička zomrel
počas núteného transportu po leteckom útoku.
Ocenenie za Eduarda Bullu, ktorého taktiež
odvliekli do Nemecka, kde za neznámych
okolností zomrel, prevzal zástupca primátorky
jeho rodného mesta Prievidza Ľuboš Jelačič.
Posledným oceneným bol Ladislav Sára, ktorý
zomrel počas náletu na väzenský transport
do koncentračného tábora. Cenu MS prevzal
starosta jeho rodnej obce Podbrezová Ladislav
Kardhordó. Pamiatku padlých matičiarov budú
pripomínať obrazy v sídle Matice slovenskej.
Ve r o n i ka M a t u š ko vá

H L A S
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M AT I C A S L O V E N S K Á V S R B S K U
OSLAVUJE 30. VÝROČIE OŽIVOTVORENIA

Medzi najvýznamnejšie tohtoročné jubileá
krajanského sveta neodmysliteľne patrí 30.
výročie oživotvorenia Matice slovenskej v Srbsku.
Krajania si ho chceli dôstojne pripomenúť počas
tradičných Slovenských národných slávností
sériou kultúrnych i vedeckých podujatí
v Báčskom Petrovci. Rok 2020 však priniesol
nečakané zmeny, ktoré určila pandémia
koronavírusu. Jubilujúca Matica slovenská
v Srbsku ostala bez tradičných osláv i bez účasti
hostí, ktorí by si jej významnú činnosť radi uctili
i osobne.
Krajanský webový portál kuplin.net informoval
o príprave reportážneho filmu z Nového Sadu,
Starej Pazovy, Petrovca či Kovačice so zameraním
na národné slávnosti a ich význam pre slovenskú
menšinu v Srbsku. „Tvorcovia filmu neopomenuli
ani 250. výročie príchodu Slovákov do Starej
Pazovy, 230. výročie Pivnice, storočnice: SKC Pavla
Jozefa Šafárika v Novom Sade a Ženského spolku
z Kovačice, ročenky Národný kalendár a ďalšie
výročia celomenšinových podujatí, akými
sú Folklórny festival Tancuj, tancuj či festival
slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč… Žiaľ,
275. výročie príchodu Slovákov do Petrovca
– kolísky slávností, bolo vynechané,“ dodala
redaktorka webportálu Katarína Pucovská. Popri
plánovanom 59. ročníku Slovenských národných
slávností si krajania chceli pripomenúť i 30.
výročie oživenia Matice slovenskej.
Matica slovenská v Juhoslávii bola založená na
Národných slávnostiach 14. – 15. augusta 1932.
V prvom období pôsobila prerušovane počas
12 rokov (1932 – 1941 a 1945 – 1948). Vznikom
Spolku vojvodinských Slovakistov (1969) bola jej
činnosť na území Vojvodiny suplovaná, pretože
SVS si stanovil takmer totožnú náplň práce, akou
sa Matica zaoberala v svojich prvých rokoch
pôsobenia.
Návrhy na jej obnovenie vyšli zo SVS v zime
1989. Zásadný podnet na jej oživotvorenie však
odznel 29. 12. 1989 na zasadaní rozšíreného
predsedníctva Ochotníckeho divadla VHV scény
v Petrovci. Zo zasadnutia bol prijatý záver vzniku
„iniciatívnej skupiny“ v zložení: Michal Spevák,
Milina Florianová, Vladimír Lačok, Ján Častven
a Rastislav Struhár, ktorí vytvorili prípravný výbor
pre vznik oživenej Matice slovenskej v Srbsku.
Snahy podporil i SVS, ktorý zo svojho stretnutia
26. januára 1990 uverejnil tlačovú správu
Iniciatíva o obnovení Matice slovenskej. Na
zasadaní SVS bol prečítaný list Rastislava Gašpara:
„Myslím si, že je načase prebudiť sa a obnoviť

Maticu. Nijaký zväz, najlepšie bude Maticu. Ak sa
niečo nepodnikne, viac nebudeme existovať ako
Slováci. Časom bude stále menej príslušníkov
slovenskej národnosti. Postupne zanikneme
a to bude to najsmutnejšie“ (Hlas ľudu, 3. február
1990, s. 8).
Iniciatívna skupina si určila plán svojich
stretnutí a začala pracovať na platforme pre
pôsobenie Matice slovenskej v Juhoslávii (MSJ).
Prvé konštitutívne zasadanie Iniciatívneho
výboru pre založenie Matice slovenskej
v Juhoslávii sa konalo 17. februára 1990, za prvého
predsedu výboru bol zvolený Michal Spevák.
Popri výbore sa naďalej stretávala iniciatívna
skupina, ktorá nepretržite pracovala na programe
vzniku MSJ.
Kľúčovým stretnutím bolo druhé zasadanie
Iniciatívneho výboru pre zakladanie Matice
slovenskej
konané 3. marca 1990, počas
ktorého sa diskutovalo o pracovnej náplni MSJ,
o tom, či má alebo nemá byť politickou,
o jej predstaviteľoch, o vzťahoch so SVS, o jej
nadradenosti či rovnocennosti s ostatnými
slovenskými spolkami, o pripomienkach mladých,
o obnovení Slovenských národných slávností, ale
i o štatutárnych otázkach, orgánoch a stanovách
MS. Na treťom zjazde sa diskutovalo o názve
Matice, tiež o mieste jej sídla, ale i tom, že výsledky
svojej práce sa rozšíria po slovenských dedinách
a vytvoria sa lokálne matičné štruktúry. Posledné
zasadnutie iniciatívneho výboru sa uskutočnilo
30. júla 1990, kde sa rozhodovalo predovšetkým
o personálnych otázkach.
Veľkolepé obnovovacie valné zhromaždenie
sa uskutočnilo 5. augusta 1990 v Petrovci, vo
veľkej sieni Domu kultúry, za účasti 600 krajanov
z 24 osád. Rokovanie viedol predseda
Iniciatívneho výboru – Michal Spevák. Práve
tu sa rozhodlo o vzniku Matice slovenskej
v Juhoslávii, ktorá uskutočnila svoje prvé zasadanie
výkonného výboru 18. augusta 1990 na čele s jej
prvým predsedom – Michalom Spevákom. Od tej
doby píše Matica slovenská v Juhoslávii (dnes už
v Srbsku) svoju novodobú históriu.
Svojej dcérskej ustanovizni gratulovala
i Matica slovenská so sídlom v Martine na
čele s jej predsedom Mariánom Gešperom.
S hrdosťou na jej nepretržitú 30-ročnú prácu
na roli národnej vyslovili svoje prianie na jej
večné trvanie, energiu, silu, múdre rozhodnutia
i pracovitosť.
Vivat Matica slovenská v Srbsku, vivat
vojvodinskí krajania!

15. S T R A N A
MS, tajomník Divadelného odboru MS Peter Vrlík
a najstarší ochotník v Liptove Karol Komandera
(97 rokov). Na úvod zarecitoval báseň herec
Stanislav Kaľavský.
Matičná divadelná ochotnícka scéna
pokračovala v „oživovaní“ osobnosti Gašpara
krátkymi ukážkami z jeho života na javisku pred
budovou Múzea Janka Kráľa, kde je celoročne
nainštalovaná výstava ručne maľovaných
kulís, kostýmov a divadelného mobiliáru
z
minulého
storočia.
Dôstojným
vyvrcholením celého podujatia bola vernisáž
interiérovej výstavy Ochotnícke divadlo
v Liptove vo fotografii v dome kultúry.
V programe účinkovali herci z Divadla
Gasparego, Divadla Apostrop pri ZUŠ J. L. Bellu
v Liptovskom Mikuláši a Divadelného súboru
ŠAPO z Ploštína v dramatizáciou básne
Jolany Trombauerovej„ Na javisku životu“.
Slávnostný príhovor predniesla metodička pre
neprofesionálne divadlo PhDr. Eva Štofčíková,
ktorá okrem iného povedala: „Opäť je len na
nás, či ostaneme verní odkazu zakladateľa,
či si dokážeme nájsť cestu k sebe aj napriek
tomu, že súčasnosť je plná neistôt, či sa
dokážeme zapojiť do ochotníckeho kolektívu
a diania ochotne, zodpovedne a tvorivo.
Drahí ochotníci, to vám zo srdca prajem
a viem, že sa tak stane, lebo 190-ročná história

o tom svedčí. Ani naši predchodcovia to nemali
ľahké a stále majú svojich pokračovateľov.“
Výstava Ochotnícke divadlo v Liptove
vo fotografii je druhou aktivitou projektu
LiptovDIV, festivalu neprofesionálneho divadla
v Liptove. Projekt z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia a je spolufinancovaný
s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Výstava Pocta Belopotockému vznikla
v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa a bola
realizovaná s finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Slávnostné podujatie sa konalo pod
hlavičkou Otvorenia letnej turistickej sezóny
v meste Liptovský Mikuláš v spolupráci
s Informačným centrom mesta a s finančnou
podporou mesta L. Mikuláš.
Eva Štofčíková
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SPOMIENKA V KOŠICIACH

ZĎALEKA A ZBLÍZKA

140. VÝROČIE NARODENIA

PRIPOMENUTIE SI 20-ROČNEJ SPOLUPRÁCE

M . R . Š T E FÁ N I K A

Aj v Košiciach si matičiari pripomenuli 140.
výročie narodenia jednej z najvýraznejších
osobností slovenského národa M. R. Štefánika.
Spomienku
zorganizoval
Dom
Matice
slovenskej v Košiciach a Miestny odbor Matice
slovenskej Košice-Sever a konala sa pri bustách
M. R. Štefánika a T. G. Masaryka. Počasie nám
prinieslo iba pár veľkých kvapiek, ktoré oproti
minuloročnému obrovskému lejaku pri podujatí
venovanom 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika
predstavovali príjemné osvieženie v horúciom
letnom dni.
Na úvod ako je už tradíciou, zaznela slovenská
štátna hymna. Následne sa zúčastneným
prihovorila predsedkyňa MO MS Košice-Sever
Anna Naštová, ktorá potom odovzdala slovo
riaditeľovi DMS Košice Michalovi Matečkovi. Ten
predniesol príhovor, v ktorom vykreslil Štefánika
ako vedca, astronóma svetového mena,

z ktorého sa neskôr stal vojak, letec, napokon
až generál francúzskeho letectva. Štefánik,
dá sa povedať, obsiahol celý svet, ktorý mal
precestovaný krížom-krážom. Svojím šarmom
otváral cestu iným, predovšetkým Masarykovi
a Benešovi. Dotkol sa aj okolnostiam jeho
smrti, ktoré doteraz pre mnohých ľudí nie sú
a asi ani nikdy nebudú dostatočne vysvetlené.
Jeho smrťou stratili Slováci úctyhodného
a výnimočného človeka. K buste Štefánika sme
pripevnili na znak úcty veniec.
Keďže matičiarky zo Severu charakterizuje
predovšetkým
spev,
spevácka
skupina
Severanky sa postarala o kultúrne obohatenie
podujatia. Zaspievali známe ľudové pesničky, pri
ktorých ich sprevádzala aj harmonika. Samotný
záver ako zvyčajne patril matičnej hymne „Kto
za pravdu horí“.
Michal Matečka

Slovenskí rebeli aj napriek pandémii
nezabudli na svoje korene, ktorými sú
tanec, hudba a herectvo. Štvrtok 18. júna
zahrali svoj pôvodný muzikál s názvom
Helenka,na doteraz neobyčajnom mieste, a to
v amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu v Komárne.
Rovnako ako aj iné folklórne súbory na
Slovensku, tak aj folklórom motivovaný súbor
Slovenskí rebeli museli pre pandémiu upustiť
zo spoločných nácvikov, naplánovaných
predstavení či festivalov. Po dlhých troch
mesiacoch opäť obnovili svoju činnosť
a pripravili predstavenia, aby opäť pobavili
a uchvátili svojich divákov. Stalo sa tak
v amfiteátri v Komárne.
Helenka je muzikál, ktorý súbor pod
dramaturgiou Jozefa Černeka uviedol na
divadelné dosky v decembri minulého roku.

Ide o piaty folklórny muzikál z ich tvorby. Podľa
príbehu žila Helenka pred takmer 100 rokmi, ale
jej príbeh je hmatateľný, aktuálny a prítomný
ešte aj v dnešnej modernej dobe.
Helenka opisuje príbeh osudom ťažko
skúšanej ženy, ktorá prežila strasti sťahovania
po Slovensku, smrť dieťaťa a odcudzenie
majetku
počas
jednotlivých
udalostí
a režimov na Slovensku. Napriek všetkým
týmto skutočnostiam je folklórny muzikál
farebný a veselý. Dielo poukazuje na jednu
z najdôležitejších hodnôt života – na rodinu.
Helenka, napriek ťažkému osudu, mala cenný
dar láskavosti, ktorý sprevádza už niekoľko
desiatok rokov všetky nasledujúce generácie.
Nadčasové posolstvo, že rodina je všetko, platí
aj dnes a navždy.
Jozef Černek , riaditeľ D omu MS v Komárne
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ZOMREL KRAJAN V POĽSKU

JÁN MOLITORIS

Smutná správa o odchode do večnosti
významného krajanského aktivistu a čestného
predsedu Spolku Slovákov v Poľsku Jána
Molitorisa zasiahla dňa 18. októbra 2020
krajanské hnutie v Poľsku.
Ján Molitoris sa narodil 4. júna 1927
v slovenskej roľníckej rodine v Kacvíne.
Z rodného domu si vyniesol pevné slovenské
povedomie, ktoré rozhodlo o jeho aktívnej
a celoživotnej angažovanosti na krajanskom poli.
Najskôr pôsobil ako tajomník Spolku Čechov
a Slovákov na Spiši a od zlučovacieho zjazdu aj
v rokoch 1957-1960 bol členom hospodárskej
rady celoštátnej Kultúrnej spoločnosti Čechov
a Slovákov v Poľsku.
V rokoch 1961–1980 a 1984 –1989 zastával
funkciu
predsedu
Ústredného
výboru
Spoločnosti. 8. zjazd Spolku mu udelil titul
čestného predsedu tejto organizácie. Bol
znamenitým organizátorom spolkového života
v miestnych skupinách, rozvoja slovenského
školstva na Spiši a Orave, rôznych podujatí
a pritom veľa pozornosti venoval aj spolupráci
s Maticou slovenskou.
Od začiatku aktívne podporoval a propagoval
krajanský časopis Život a dlhé roky bol jeho
neúnavným doručovateľom v svojej obci. Jeho
veľkou záľubou bol folklór, ktorému sa venoval
vo voľnom čase. Viedol v Kacvíne folklórny súbor,
s ktorým dosiahol viaceré úspechy. V Dome

slovenskej kultúry v Kacvíne bola jeho zásluhou
vystavaná slovenská knižnica. V nej pôsobil
ako knihovník, kde všetky knihy a tlačoviny sú
presne zmapované jeho rukou.
Okrem toho sa aktívne zapájal do života
svojej obce. Pôsobil vo viacerých organizáciách.
Za svoju krajanskú činnosť a spoločenské
aktivity získal mnohé ocenenia a vyznamenania,
o. i. Gavaliersky kríž obrodenia Poľska, Zlatý,
Strieborný a Bronzový kríž za zásluhy, medailu
Spolku Slovákov v Poľsku za zásluhy pre KSSČaS,
Zlatú medailu za zásluhy pre Spolok Slovákov v
Poľsku a iné.
Spoločne s manželkou Katarínou vychovali
v slovenskom duchu päť detí, z ktorých
niektoré nastúpili cestu aktívnej účasti na dianí
v krajanskom hnutí. Syn Ľudomír Molitoris je
čelným predstaviteľom slovenskej menšiny
a generálnym tajomníkom Spolku Slovákov
v Poľsku. Dcéra Jozefina aktívne pôsobí v rámci
Miestnej skupiny SSP v Kacvíne.
Zosnulý krajan Ján Molitoris bol verným
Slovákom, zaslúžilým a aktívnym členom
Spolku Slovákov v Poľsku. Lúči sa s ním celé
krajanské hnutie a vyjadruje mu poďakovanie
za celoživotný podiel na formovaní, upevňovaní
a
zveľaďovaní
slovenského
národného
povedomia a spolkového života v Poľsku. Zomrel
18. októbra 2020 v Kacvíne v úctyhodnom veku
93 rokov. Nech odpočíva v pokoji!
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NOC LITERATÚRY 2020
V TISOVCI

Pre
nás
nadšencov
literatúry
a regionálnej histórie, ktorí sme sa rozhodli
zorganizovať prvú Noc literatúry v Tisovci,
mala táto akcia vzácnu prichuť. V tichu večera
a sprevádzaní vôňou leta sme spoločne
zažili netradičné spoznávanie významných
osobností mesta Tisovec a ich literárnych diel.
A práve literatúre sme sa v Tisovci rozhodli vzdať
23. júla 2020 úctu. MO MS v Tisovci v spolupráci
s Mestskou knižnicou A. H. Škultétyho v Tisovci
zorganizovali Noc literatúry, ktorá mala priblížiť
verejnosti netradičným spôsobom regionálnu
literatúru. Na piatich netradičných miestach
sme pripravili sériu verejných čítaní z tvorby
tisovských autorov.
Prvé zastavenie sa uskutočnilo v dome,
v ktorom sa narodil Dr. Vladimír Clementis.
V autentických priestoroch, kde prežil detstvo
neskorší minister zahraničných vecí, sme
sa započúvali do príhod malého Vladka.
Literárnym dielom i životnými osudmi
Dr.
Vladimíra
Clementisa
sprevádzala
predsedníčka MO Matice slovenskej v
Tisovci,PaedDr. Monika Koncošová.
Druhé zastavenie sa uskutočnilo v priestoroch
Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.
Práve z okien budovy, v ktorej Partnerstvo sídli,
sa naskytne krásny výhľad na tisovské námestie.
Dnes je zrekonštruované, ale roku 1960 sa
stalo kulisou filmu Jerguš Lapin. Práve preto
sme do „Noci literatúry“ zaradili aj dielo Ľuda
Ondrejova – Zbojnícka mladosť, z ktorého čítala
mladá čitateľka Romana Rončáková. Účastníci
podujatia si mohli pozrieť aj ukážky z filmu
Jerguš Lapin a výstavu fotografií starej vysokej
pece, v priestoroch ktorej sa film natáčal.
Dom Dr. Štefana Marka Daxnera sa stal
miestom tretieho zastavenia.
Ďalšie vzácne okamihy sme prežili v budove
Evanjelického gymnázia Tisovec, ktoré vzniklo
po roku 1989, ale nadviazalo na odkaz gymnázia,
ktoré pôsobilo v Tisovci v rokoch 1938 – 1953.

Mravoučnou poviedkou z knihy Rozprávky
a rečňovanky sme ukončili malé literárne
putovanie po meste Tisovec. Poviedku čítala
Mirka Kojnoková, vedúca MsK A. H. Škultétyho
v Tisovci.
Naša „Noc literatúry 2020“ v Tisovci mala
vzácnu moc. Spoznali sme miesta, ktoré sú úzko
späté s nejakým literárnym počinom. Spoznali
sme priestory, z ktorých niektoré nie sú bežne
dostupné verejnosti. Ale najmä sme spoznali
vzácnych ľudí a ich tvorbu. Veríme, že pri
podobnom podujatí sa stretneme aj v ďalších
Monika Koncošová
rokoch.
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GORAZDOV MOČENOK 2020
SI PRIPOMENUL M. A. KOVÁČA

Gorazdov Močenok je jedinečný v rámci
Slovenska. Ako jediný celonárodný festival
kresťanského divadla otvoril divadelnú
oponu už po dvadsiaty ôsmy raz. Hoci festival
pravidelne prezentuje aj zahraničných
divadelníkov, tento rok pre koronové
obmedzenia
zámerne predstavil sedem
domácich slovenských inscenácií. Každý
festivalový deň sa konali sväté omše doplnené
aj o prednášky. Úvod festivalu patril vernisáži
ilustrácií akad. maliara Martina Oscitého Príbeh
svätého Gorazda, besede a autogramiáde
k novej knihe Tajomstvo zoborského kláštora,
ktorej autorom je Mons. František Rábek,
ordinár OS a OZ SR.
Klub filatelistov 52-46 Močenok pri tejto
príležitosti uviedol príležitostnú poštovú

pečiatku venovanú sv. Gorazdovi. Deň pred
oficiálnym otvorením festivalu odovzdali
festivalové posolstvo pútnici prekonávajúci
cestu solúnskych bratov z Močenka do Nitry.
Samotné divadelné otvorenie prebiehalo
už v miestnom kultúrnom dome uvedením
tanečnej inscenácie Áno? – sólo pre dvoch.
V 35 minútach predstavili jediní interpreti –
– manželia Pavol a Ivana Dankovci z Bratislavy
zložité témy partnerského života. V mimoriadne
hlbokých poetických textoch a hudbe sa
zamýšľali nad dôležitosťou "hrať sólo dvoch"
nad individualizmom, ktorý je v každom
vzťahu prirodzeným, ale aj nebezpečným.
Po predstavení nasledovala vernisáž výstavy
k životnému jubileu Michala Adamova Kováča
s názvom Včera a dnes. Zostavovateľom výstavy
bol Michal Lašut. M. A. Kováč je spoluzakladateľom
Gorazdovho Močenku, viacročným členom
poroty, lektorom seminárov, propagátorom
a autorom viacerých festivalových publikácií
a článkov. V rokoch 1956 – 1990 pôsobil
v Matici slovenskej najskôr ako pracovník
bibliografického oddelenia, riaditeľ Pamätníka
slovenskej literatúry a pracovník Literárneho
múzea. V rokoch 1993 a 1994 bol správcom
Matice slovenskej, dva roky predtým vykonával
funkciu námestníka ministra kultúry Slovenskej
republiky. M. A. Kováč je rodák z Opatoviec
nad Žitavou, v súčasnosti žije v Martine. Aj
tento rok mal byť súčasťou festivalu, nečakané
zdravotné komplikácie mu však neumožnili
osobne pocítiť atmosféru otvorenia svojej
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PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SR
BORIS KOLLÁR NAVŠTÍVIL MATICU SLOVENSKÚ

Jeden z najvyšších ústavných činiteľov
vštvrtok 28. mája 2020 navštívil sídelnú budovu
Matice slovenskej v Martine. Predsedu Národnej
rady SR Borisa Kollára oficiálne privítal predseda
Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý
mu predstavil najstaršiu národnú, kultúrnu
a vedeckú ustanovizeň Slovákov.
„Som veľmi rád, že som tu, a chcem povedať,
že budem brániť túto ustanovizeň. Matica
slovenská bola od svojho vzniku pevnou oporou
nášho národa, či už v časoch úspešných, alebo
zložitých. Želám si, aby naďalej plnila svoje
poslanie budovať a upevňovať v Slovákoch
národné povedomie a hlboký, pevný vzťah
k nášmu štátu,“ vyjadril sa predseda parlamentu

Slovenskej národnej rady, preto je tento návrat
štátu k Matici slovenskej o to symbolickejší, čo
je veľmi dôležité pre súčasnú dobu a podporu
národnej a občianskej spoločnosti,“ uviedol
predseda MS M. Gešper. Rokovanie delegácií
MS a NR SR sa zameralo na predstavenie dejín
a činnosti ustanovizne, ako i jej celkový význam
pre slovenský národ. V rozhovoroch sa dotkli aj
témy Národného pokladu SR. V delegácii MS boli
prítomní predseda MS Marián Gešper, správca
Maroš Smolec, predseda Dozorného výboru
MS Štefan Martinkovič, prvý podpredseda MS
Marek Hanuska, druhý podpredseda MS Marek
Nemec, primátor mesta Martin Ján Danko
a primátor mesta Partizánske Jozef Božik.

B. Kollár. V svojom príhovore k matičiarom
kritizoval výšku štátnej dotácie, ktorú označil za
biednu a hanbu národa. Počas svojej návštevy
si v druhej budove MS prezrel časť matičnej
činnosti.
Predseda MS mu v priestoroch národnej
kultúrnej
pamiatky
predstavil
dejiny
ustanovizne, portréty predsedov a správcov
MS, ako aj najkrajšie slovenské kroje a historické
uniformy zo Šatnice MS. Vo výborovni mu
odovzdal knižné dary z Vydavateľstva MS
a prezentoval vzácne vyšívané Stanovy MS,
uložené v Archíve MS. „Je to pre nás veľká česť,
že ústavný činiteľ a predseda NR SR navštívil
Maticu slovenskú, čo vnímame ako návrat
k slovenským štátotvorným koreňom. Členovia
a funkcionári MS boli zároveň funkcionármi

V závere návštevy položil predseda NR SR
kytice k bustám Jozefa Miloslava Hurbana
a Matúša Dulu ako svojim predchodcom v Parku
sv. Cyrila a Metoda v areáli budovy MS. Obaja
významní slovenskí národovci boli predsedami
Slovenskej národnej rady a zakladajúcimi členmi
Matice slovenskej.
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SVETOVÉ ZDRUŽENIE SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ
VYZÝVA VLÁDU NA PODPORU MATICE SLOVENSKEJ

Svetové združenie Slovákov v zahraničí,
ktoré zastrešuje 114 krajanských organizácií
v 26 krajinách sveta, vyjadrilo oficiálnu
podporu Matici slovenskej v súvislosti s krokmi
ministerstva kultúry. K stanovisku najväčšieho
krajanského združenia sa pripájajú ďalšie
slovenské spolky zo zahraničia.
„Kultúra či starostlivosť o Slovákov žijúcich
v zahraničí by s ohľadom na svoju dlhodobú
podfinancovanosť i na programové vyhlásenie
vlády SR nemali patriť k tým najviac postihnutým
oblastiam. To úzko súvisí aj s financovaním
Matice slovenskej, ktoré by rovnako nemalo byť
znižované nadproporcionálne a predovšetkým
tak, aby to viedlo k nevratnému poškodeniu
ustanovizne, ktorá má nesporne – bez ohľadu
na to, aké má kto z nás aktuálne politické
názory – zásadné zásluhy o náš spoločný národ
a jeho hodnoty,“ vyjadril sa predseda Svetového
združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský,
ktorý je zároveň členom Rady vlády Českej
republiky pre národnostné menšiny. Poukázal

pritom najmä na činnosť Krajanského múzea
MS, vďaka ktorému krajania udržujú kultúrne,
osvetové a vedecké vzťahy so Slovenskom.
„Záleží nám na tom, aby bola Matica slovenská
podporovaná zo strany štátu tak, aby mohla
dôstojne pôsobiť a napĺňať i tieto svoje úlohy,“
dodal V. Skalský.
V zahraničí žije 1,5 – 2 milióny osôb
slovenského pôvodu. Aj v zmysle Ústavy SR sú
integrálnou súčasťou slovenského národa a ich
kultúra a udržiavanie identity sú podporované
Slovenskou republikou. Na Ukrajine, v Srbsku
a Chorvátsku pôsobia zahraničné matice
slovenské. Matica slovenská má dôležité
postavenie v krajanskej problematike, preto ju
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaradil
do aktuálnej prípravy novej koncepcie štátnej
politiky voči krajanom. Krajanské organizácie
však vyjadrujú obavu, že po výraznom znížení
štátnej dotácie pre MS už nebude môcť
ustanovizeň pôsobiť v tejto oblasti pre akútny
nedostatok finančných a personálnych zdrojov.

MATICA SLOVENSKÁ CHRÁNI ČLENSKÉ HNUTIE
NA CELOM SLOVENSKU

Predstavitelia Matice slovenskej všetkými
dostupnými možnosťami chránia matičnú
činnosť v mestách a obciach Slovenska, kde
pôsobí 503 miestnych odborov MS a 27,5-tisíca členov. Reagujú tým na stále častejšie
ohlasy z regiónov, ktoré do martinského
ústredia prichádzajú práve pre negatívne
ladené mediálne odkazy rezortu kultúry Matici
slovenskej.
V piatok (24. 7.) vyjadrili obavu z ukončenia
činnosti aj úspešné divadelné súbory Slovenskí
rebeli a Dramaťák, ktoré pôsobia pri Miestnom
odbore MS v Komárne. Ústami riaditeľa Domu MS
v Komárne Jozefa Černeka sa obrátili na predsedu
vlády SR Igora Matoviča prostredníctvom videa
na sociálnych sieťach, ktoré má už tisíc zdieľaní
a 22-tisíc videní. „Reforma Matice slovenskej by
pre nás znamenala, že od 1. januára jednoducho
nemáme kde byť. Šestnásť rokov sme tu
budovali divadlo a ročne hráme približne 41
predstavení. Matica slovenská však prichádza
o peniaze, čím dom v Komárne stráca svoju

existenciu,“ vysvetlil Černek. Aj túto nedeľu
(26. 7.) opäť vypredali ďalšie populárne
predstavenie s názvom Na rováš! a podporu im
už vyjadruje široká verejnosť, medzi nimi mnohí
umelci a folkloristi.
Predseda MS Marián Gešper v mene celého
predsedníctva odkazuje matičiarom do
regiónov: „Matica slovenská nemieni obetovať
ani jeden matičný miestny odbor, umelecký
súbor, a ani žiadne profesionálne pracovisko
s národnou, kultúrnou, vedeckou a osvetovou
činnosťou. Aj keď ministerka kultúry vyhlásila,
že sme ju nepresvedčili o zmysluplnosti
toho, čo matičiari robia po celom Slovensku
i v zahraničí, nevzdávame sa. Chránime
každého jedného matičiara a matičiarku,
každé jedno matičné pracovisko vrátane
Domu MS v Komárne a divadelných súborov.“
Ako dodal, MS sa bude aktívne zúčastňovať
na rokovaniach v rámci vytvorenej dočasnej
pracovnej skupiny pre zmenu financovania
a rozvoj MS na pôde MK SR.
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výstavy. Príhovory k bohatému záujmovému
aj profesijnému životopisu a predovšetkým
slová blízkych priateľov Michala Lašuta a Jozefa
Šuvadu podčiarkli, akou významnou súčasťou je
M. A. Kováč počas každého roku festivalu až do
dnešných dní.
Prvý divadelný večer ukončila autorská dráma
z prostredia koncentračného tábora Eli, Eli, lama
sabachtani Divadla ASI zo Šale. Téme druhej
svetovej vojny sa venovala aj inscenácia Kam

beží vlak DDS Lienky z oravskej Novote. Ďalším
pohybovým predstavením DDS Provosienka
zo Zakamenného bola inscenácia Na krídlach,
ktorá nazerá na spoločné a rozdielne rysy
medzi vtákmi a ľuďmi, na ich spolužite, ale aj
nepriateľstvo. Klasickú drámu Matka od Júliusa
Barča-Ivana zahrali divadelníci z DS Na skok
z Raslavíc. Susedná obec Cabaj-Čápor mala
svoje zastúpenie DS Família, ktorý predstavil
dramatizáciu s názvom Kam kráčaš, človeče.
Sériu okolitých domácich divadiel z Nitry
uzatvorili inscenácie Herkules alebo Dobytie
pekla Divadla Tyjátr a Legenda o Svoradovi
a Benediktovi Starého divadla Karola Spišáka
v Nitre. Profesionálne divadlo Teatro Colorato
z Bratislavy nie je v Močenku neznámym.
Hudobné divadlo Bejby bajbl band predstavilo
14 zhudobnených autorských sonetov na
námety vychádzajúce zo Starého zákona.
Po každom predstavení nasledoval verejný
rozbor
inscenácií
odbornou
komisiou.
Absolútnym víťazom a držiteľom hlavnej ceny
28. ročníka súťažného celonárodného festivalu
kresťanského divadla Gorazdov Močenok sa stal
detský divadelný súbor Prvosienka. Novinkou
tohto ročníka bola talk show so známymi
osobnosťami, na ktorú pozvanie ako prvý prijal
herec Ján Gallovič.
Vyvrcholením a uzatvorením festivalu bola
už tradične slávnostná svätá omša v Gorazdove,
ktorú celebroval Mons. František Rábek, ordinár
Veronika Bilicová
OS a OZ SR.
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BOL A ODHALENÁ BUSTA
J.B.MAGINOVI
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INFORMAČNÉ ÚSTREDIE MATICE SLOVENSKEJ
VY RO BI L O RO K U 2020 D E SI AT KY R E P O R TÁ ŽÍ
Informačné ústredie Matice slovenskej vyrobilo počas roka 2020 niekoľko desiatok reportáží
venovaných matičným akciám a podujatiam či národným osobnostiam, zabezpečilo tvorbu
niekoľkých krátkych videospotov a promo videí a v neposlednom rade pripravilo sedem zaujímavých
a svojím spôsobom aj unikátnych historických dokumentov. Všetky sú dostupné na oficiálnom
youtube kanáli Matice slovenskej pod názvom TV Matica. Prinášame vám ich stručný opis:

N E Z N ÁM I S LO V E N S K Í H R D I N O V I A 1 9 1 4 – 1 9 2 0
S LO VÁ C I V Č E S K O - S LO V E N S K ÝC H L É G I Á C H

Medzi významné osobnosti nášho mesta patrí aj
Ján Baltazár Magin, ktorému bola dňa 5. júla 2020
o 10.00 hod. slávnostne odhalená busta. Realizácia
sa podarila v spolupráci s MO Matice slovenskej
v Dubnici nad Váhom, mestom Dubnica nad Váhom
a Farským úradom v Dubnici nad Váhom. Na
slávnostnej udalosti odhalenia busty J. B. Magina sa
zúčastnili: predsedníčka MO MS Ing. Jana Rybárová
a členovia MO MS, primátor mesta Mgr. Peter Wolf,
zástupca primátora Ing. Tomáš Truchlý, poslanci
TSK – Mgr. Eva Bočincová a Ing. Pavol Bagin,
správca farnosti vdp. Marián Bielik SDB, zhotoviteľ
busty Mgr.art. Tomáš Polonský, hostia – matičiari
z okolitých miest, vedúci oddelenia kultúry a knižnice
PhDr. Richard Benech, riaditeľka Dubnického
múzea Ing. Monika Schwandtnerová, PhD. Spolu
s predsedníčkou MO MS Ing. Janou Rybárovou
bustu slávnostne odhalil primátor mesta Dubnica
nad Váhom Mgr. Peter Wolf. Po slávnostnom
odhalení bustu posvätil správca dubnickej farnosti
vdp. Marián Bielik SDB. Po posvätení busty sa
o kultúrny program postarala spevácka skupina
Studnica. J. B. Magin veľmi podporoval cyrilometodskú tradíciu ako dedičstvo otcov. Aj preto sa
úprimne tešíme, že sa nám podarilo bustu odhaliť
práve 5. júla, na sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Práve busta J. B. Magina by mohla k tomu
pomôcť a pripomínať obyvateľom i návštevníkom
Dubnice nad Váhom, že v tomto meste J. B. Magin
žil a napísal Apológiu, ktorá sa natrvalo zapísala
do dejín slovenského národa svojím obsahom
a významom. Je dobré, keď dnešná generácia si začína
viac uvedomovať, že si máme vážiť svoju históriu
i významné osobnosti, ktoré majú dôležité
postavenie v slovenskej histórii. Mesto Dubnica nad
Váhom má veľkú úctu k významným osobnostiam
a váži si ich prácu. Veľkú pozornosť J. B. Maginovi
venujú aj doterajšie monografie, ktoré boli vydané
v Dubnici nad Váhom. Roku 1990 vedenie mesta
podporilo návrh, aby dubnický park mal názov
Park J. B. Magina. Želáme si, aby aj busta J. B.
Magina ako kultúrna pamiatka, pripomínala túto
významnú osobnosť slovenského národa nielen
súčasníkom, ale i ďalším generáciám.

Roku 1920 sa definitívne vracali poslední
česko-slovenskí legionári zo Sibíri zmietanej
ruskou občianskou vojnou, a tým zavŕšili svoju
legionársku epopeju. Musíme oceniť všetkých
slovenských dobrovoľníkov, ktorí riskovali
svoje životy na európskom i sibírskom bojisku
a výrazne sa zaslúžili o záchranu slovenského
národa pred úplnou asimiláciou naozaj v hodine
dvanástej. Títo skutoční hrdinovia, ďaleko od
svojich domovov bojovali za ideu štátu, ktorý

v danom momente ani neexistoval a jeho vznik
bol neistý. V dokumente vám prinášame životné
osudy neznámych slovenských hrdinov, akými
boli: Ferdinand Čatloš, Pavel Varsik, Vladimír
Daxner, Jozef Honza-Dubnický, Štefan Fajnor,
Rudolf Gábriš, Mikuláš Gacek, Emil Geryk, Dušan
Hatala, Vladimír Svetozár Hurban, Jozef Miloslav
Országh, Jozef Martin Kristín a mnohí iní.
Video nájdete na:
https://youtu.be/lRdLaS65O1g

OSLOBODENIE SLOVENSK A ROKU 1945

Po boku sovietskej armády za oslobodenie
Slovenska bojovali dve vševojskové rumunské
kráľovské armády – 1. a 4. samostatný rumunský
letecký zbor v zostave 5. leteckej armády
2. ukrajinského frontu, samostatný rumunský
tankový pluk a 1. rumunská dobrovoľnícka
divízia. Od samého začiatku oslobodzovania
Slovenska sa bojov zúčastnil 1. česko-slovenský
armádny zbor v ZSSR. Oslobodzovanie
Slovenska sa začalo za mimoriadnych okolností,
keď po vypuknutí Slovenského národného
povstania na pomoc povstalcom bola urýchlene
pripravená a otvorená karpatsko-duklianska

operácia. V rámci tejto operácie sa začalo
priame oslobodzovanie Slovenska 20. 9. 1944
a 21. septembra bola oslobodená prvá slovenská
obec Kalinov. Karpatsko-duklianska operácia
mala operačný charakter a trvala od 8. 9. do
28. 10. 1944. V druhej polovici septembra 1944
sa postupne rozvinula karpatsko-užhorodská
operácia hlavných síl 4. UF a trvala do konca
októbra 1944. Tieto dve operácie spolu tvoria
strategickú východokarpatskú operáciu.
Video nájdete na:
https://youtu.be/Iq7M8zhQS54

T R I A N O N – S YM B O L V Z K R I E S E N I A S LO V E N S K A
Trianonská mierová zmluva tvorila súčasť
versaillského mierového systému po 1. svetovej
vojne. Medzinárodnoprávne potvrdila zánik
starého Uhorska a vznik nového Maďarska
ako národného štátu v nových hraniciach.
Kodifikovala
tiež
utvorenie
susedných
nástupníckych štátov v nových hraniciach.
Trianonská mierová zmluva potvrdila vyčlenenie
Slovenska zo zaniknutého Uhorska a po prvý raz

od základu stanovila hranicu medzi Slovenskom
a Maďarskom. Rovnako prvý raz vymedzila
pojem Slovensko ako historický, geografický
a právny celok v medzinárodnoprávnom
dokumente prvoradého významu. Tento akt
historického významu potvrdila po 2. svetovej
vojne aj Parížska mierová zmluva z roku 1947.
Video nájdete na:
https://youtu.be/ySffWAZgfEU
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INFORMAČNÉ ÚSTREDIE MATICE SLOVENSKEJ

NÁRODNÝ VÝSTUP NA SITNO

V YR OB IL O ROKU 2 0 2 0 D E SI AT K Y RE P O RT Á Ž Í

XIX. R O ČNÍK

ANDREJ SLÁDKOVIČ, SLOVENSKÝ VELIKÁN SVETOVEJ POÉZIE
Andrej Sládkovič, vlastným menom Andrej
Braxatoris, bol nielen evanjelický kňaz, básnik,
kritik literárnych a dramatických prác, publicista
a prekladateľ, ale aj jeden zo zakladateľov
Matice slovenskej a aktívnych matičiarov.
Jeho najznámejšia báseň Marína je najdlhšou
ľúbostnou básňou na svete. Pozrite si dokument
o Sládkovičovom diele, živote i charaktere

a šírte ho ďalej. V dokumente uvidíte divadelného
ochotníka Mladej Matice Petra Schvantnera
v úlohe A. Sládkoviča ako evanjelického kňaza.
Recituje zaslúžilý slovenský umelec a herec Juraj
Sarvaš.
Video nájdete na:
https://youtu.be/l7uncDuKXSw

N E Z N Á M Y S LO V E N S KÝ G É N I U S AU R E L S TO D O L A
Prinášame verejnosti historický dokument
o Aurelovi Stodolovi, geniálnom slovenskom
vynálezcovi, ktorého uznával aj Albert Einstein.
Historický dokument pripravili spoločne
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
a Matica slovenská, Divadelný odbor MS.
Profesor Aurel Bohuslav Stodola sa narodil
11. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši a zomrel

25. decembra 1942 vo švajčiarskom Zürichu.
Bol známy najmä ako slovenský fyzik, technik,
zakladateľ teórie parných a plynových turbín.
Pochádzal z uvedomelej národoveckej rodiny,
jeho synovcom bol slovenský spisovateľ Ivan
Stodola.
Video nájdete na:
https://youtu.be/ygfXyAiwV-0

B O J O VA L Z A N Á R O D – P O R T R É T S A M U E L A Z O C H A
Martinská deklarácia bola významným
dokumentom, ktorým slovenský národ vyjadril
právo na sebaurčenie. Samuel Zoch (1882 –
–1928)bol slovenský evanjelický kňaz, verejný
činiteľ, politik, cirkevný hodnostár, náboženský
spisovateľ. Stal sa prvým slovenským
bratislavským županom. V mnohonárodnostnej

Dom Matice slovenskej v Leviciach
zorganizoval 19. júla 2020 už 19. ročník
Národného výstupu na Sitno.
Účastníci
Národného výstupu na Sitno sa spoločne stretli
pri jazere Počúvadlo. Samotný výstup sa začal o
9.30 hod. Na Sitne matičiari Veselí chlapi spolu
s účastníkmi výstupu zaspievali hymnu. Po
hymne prítomných privítal riaditeľ Domu MS z
Levíc Mgr. Miroslav Považan. Minutou ticha si
uctil zosnulého zakladateľa Výstupu na Sitno
Vincenta Mozdíka. Potom priblížil prítomným
význam každoročného Výstupu na Sitno. Ďalej
sa prítomným prihovoril Stanislav Neuschl,

Bratislave to nemal jednoduché, avšak nakoniec
bol vnímaný ako veľmi tolerantný politik,
ktorý spolupracoval s menšinami. Zaslúžil sa
o zabezpečenie Žitného ostrova pre
Československú republiku.
Video nájdete na:

starosta a predseda MO MS v Štiavnických
Baniach. Tento rok sa na výstupe zúčastnili aj
vedúci predstavitelia Matice slovenskej PhDr.
Martin Fejko a Ing. Jaroslav Gustiňák. Matičiari
Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec na záver
zaspievali krásne ľudové piesne. Potom matiční
priatelia z banskobystrického kraja pohostili
prítomných pečeným prasiatkom.
Po zostupe k jazeru Počúvadlo sa prítomným
prihovoril ThDr. Martin Riecky, farár ECAV
v Leviciach. Vo svojom príhovore sa zameral
na svätých Cyrila a Metoda a ich prínos pre
našich predkov. Po ňom sa ešte prihovorila Ing.
Daniela Trňanová, starostka a predsedníčka
MO MS v Rybníku a zároveň predsedníčka OR
MS v Leviciach. Po príhovoroch sa o dobrú
náladu postarali matičiarky zo Žarnovice
svojim súborom Prameň a matičiari z Veľkých
Kozmáloviec Veselí chlapi. Okolo 16. hod. sa
účastníci výstupu rozišli domov.

22. STR A N A

MO MS BENKOVCE
SI PRIPOMENUL PRVÉ VÝROČIE
S V O J H O Z A LO Ž E N I A S P O J E N É
S POSVÄTENÍM OBNOVENÉHO DVOJKRÍŽA
Pri príležitosti prvého výročia založenia
miestneho
odboru
Matice
slovenskej
v obci Benkovce, ktorá sa nachádza neďaleko
vodnej nádrže Domaša, dňa 20. septembra
2020 obecný úrad v spolupráci s MO MS
v Benkovciach zorganizovali významné podujatie
spojené aj so slávnostným odhalením dvojkríža,
umiestneným v centre obce. Tohto roku prešiel
tento symbol Slovenska výraznou renováciou.
Občania obce ho postavili už roku 1993 na
počesť vzniku SR.
Podujatie odštartovala hymna SR, po nej

nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpila
FSS Konopianka dlhoročne pôsobiaca pri MO MS
Žalobín. Prítomným sa prihovorila starostka obce
Viera Pavlišková. Podujatie podporil aj samotný
predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý
v svojom príhovore priblížil dejiny a symboliku
slovenského dvojkríža, súčasne vyzdvihol životné
dielo JUDr. Jozef Baníka, ktorý inicioval postavenie
dvojkríža pred tridsiatimi rokmi a navždy nás
opustil minulý rok. Slovo na záver dostal rodák
z obce duchovný otec Dušan, rozobral
symboliku dvojkríža odvtedy ako sa vyskytuje
na našom území až dodnes. Po príhovoroch
predseda Matice slovenskej a predseda MOMS
Ondrej Hudík slávnostne odhalili zrenovovaný
dvojkríž. Následne duchovný otec Juraj
z rímsko-katolíckej farnosti posvätil kríž. Podujatie
morálne podporili svojou prítomnosťou členovia
výboru MS Miroslav Gešper, Ladislav Kalafa
a členka KR MS Jana Gešperová.
Prítomných potešila ešte svojou druhou

časťou vystúpenia folklórna spevácka skupina
Konopianka, ktorá sa venuje prevažne piesňam
z Horného Zemplína. O občerstvenie pre
prítomných sa postarala obec Benkovce. Aj tu
vidno nadšenie a prácu matičiarov a nadšencov,
ktorí sa tiež takouto činnosťou snažia uchovávať
dedičstvo našich predkov a uchovávať naše
tradície. Tak ako to býva tradične na matičných
podujatiach, aj toto bolo ukončené hymnickou
M i ro sl a v G e šp e r
piesňou Kto za pravdu horí.
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SLOVENSKO – NÁRODNÉ SPEKTRUM
SKVELÁ ODOZVA NA NOVÝ ČASOPIS
Historik a šéfredaktor odborného časopisu
Slovensko – Národné spektrum PhDr. Peter
Sokolovič, PhD.
V decembri 2020 vyšlo druhé číslo odborného
časopisu Matice slovenskej Slovensko – Národné
spektrum. Akú odozvu mala redakcia na úplne
prvé vydanie?
Reakcie na prvé číslo nášho nového časopisu
ma osobne veľmi potešili. Som rád, že práve
z pozitívnych ohlasov čitateľov, ako aj vedeckej
obce je už v čase vydania druhého čísla jasné,
že zámer priniesť kvalitné a navyše pútavé
periodikum, orientované na čitateľa bažiaceho
nielen po informáciách z oblasti histórie, ale aj
literatúry či národopisu, sa z veľkej časti vydaril.
Matica slovenská ním priniesla periodikum,
ktoré reaguje na dopyt po kvalitných a zároveň
zaujímavých informáciách, ako aj po vizuálne
pútavom diele. Verím, že aj menšie nedostatky,
ktoré sa azda mohli vyskytnúť, sa nám počnúc
týmto číslom podarilo eliminovať, a tým aj ďalej
budeme prispievať k otvoreniu nových tém a
potrebnej odbornej diskusii. Zároveň máme snahu
o kultiváciu čitateľa prinášaním informácií, ktoré
zo slovenského hľadiska priblížia nielen dejinné
udalosti, ale aj osobnosti a zaujímavosti našej
nesporne krásnej a bohatej histórie, neznámych
zákutí literatúry či národopisu.
S akými výraznými témami prichádzajú
matiční vedci v aktuálnom čísle?
Opäť nechýba historická či literárna štúdia
z pera našich odborníkov priamo z matičných
ústavov, ktoré sa napriek finančnej a najmä
personálnej
poddimenzovanosti
snažia
prinášať nové a atraktívne témy. Ich práca,

Odborný časopis Matice slovenskej
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podporená štúdiami, materiálmi či príspevkami
ďalších matičiarov, členov matičných odborov
a sympatizantov národnej myšlienky, sa stala aj
základom nášho časopisu. Témy ako patriotizmus
v našom národnom vedomí, zbojnícka tematika
v slovenskej literatúre, ale aj analýza a priblíženie
čakanskej kultúry z bronzovej doby či reflexia
obdobia prvej Slovenskej republiky sú určite
zaujímavými príspevkami, ktoré čitateľovi priblížia
zaujímavé témy z matičného pohľadu. Cenným
príspevkom je aj materiál z pera predsedu Matice
slovenskej JUDr. Mariána Gešpera o slovenských
legionároch na Sibíri. Osobne som rád, že sme
v ňom dali priestor aj slovenskej ornamentike,
ktorá je jedným z dôležitých kamienkov
v mozaike našej kultúrnej identity. Práve to je totiž
poslaním Matice slovenskej – poukazovaním na
krásy slovenskej kultúry, bohatej histórie či spisby
prinášať nový rozmer do slovenskej publicistiky
a vedy.
V časopise avizujete aj veľmi zaujímavú tému,
ktorá ako keby sa vymykala bežným článkom
o slovenskej histórii, a to Slávnosť ružovej
panny v Trstíne – najstaršia súťaž dievčenskej

krásy. Prečo ste sa rozhodli zaradiť ju do nového
čísla, respektíve aký nový pohľad na „ženské“
slovenské dejiny čitateľom prinesie?
Táto téma z pera významného matičného
historika docenta Ivana Mrvu, ktorého diela
sú charakteristické pútavým štýlom písania, je
naozaj nesmierne zaujímavá. Navyše, v spolupráci
s Obecným úradom v Trstíne sa nám podarilo na
stránkach časopisu uverejniť aj pekné dobové
fotografie „ružových panien“, ktoré sa zúčastnili na
tejto nevšednej súťaži. Osobne ma teší najmä to, že
rubrika zostavená zo zaujímavostí z našej histórie
má u čitateľov úspech. Už pri kreovaní prvého čísla
časopisu som mal predstavu, že by mal byť svieži
a plný nielen zaujímavých vedeckých informácií,
ale mal by širšiemu okruhu čitateľov priblížiť
bohaté slovenské dejiny aj z iného, pre mnohých
pútavejšieho pohľadu. Som rád, že práve rubrikou
Zaujímavosti sa nám to podarilo, a verím, že v tejto
tradícii budeme aj naďalej pokračovať. Aj v ďalších
číslach plánujeme otvoriť zaujímavé témy, ktoré sa
budú snažiť ponúknuť plnohodnotný obsah pre
každého záujemcu o národne orientované čítanie.
Verím, že nášmu časopisu zostanú verní a stane sa
súčasťou každej dobrej knižnice.
Prekvapí nové číslo čitateľov niečím
špeciálnym?
Verím, že nové číslo zaujme čitateľov nielen
z obsahovej, ale aj z grafickej stránky. Aj z tohto
dôvodu sme sa rozhodli na záver uverejniť
fotografie zbierkového predmetu, ktorý môže
čitateľom bližšie priblížiť kontext doby a priam ho
vtiahnuť do obdobia, v ktorom vznikol a zohrával
dôležitú úlohu. V minulom čísle sme takto priblížili
osudy kríža na hrobe slovenského vojaka, čo malo
veľký ohlas a zaujalo našich čitateľov. Tak aj teraz
im prinášame pohľad na výnimočný archívny
predmet – pamätné knihy Matice slovenskej,
ktoré sú dôležitým svedkom doby. Fotografiu
z podpisovania generála Ludvíka Svobodu do
jednej z nich sme dokonca umiestnili aj na obálku,
aby sme poukázali na to, že Matica aj v relatívne
nedávnej minulosti znamenala pre slovenský
národ veľa. Ako sa vyjadril riaditeľ Archívu Matice
slovenskej a autor príspevku PhDr. Pavol Madura,
zo zápisov vyplýva, že Matica slovenská hostila
stovky návštev domácich, no aj zahraničných
štátnych
reprezentantov,
veľvyslancov,
spisovateľov, cirkevných predstaviteľov, zástupcov
knižníc, univerzít, archívov, krajanských spolkov
a Slovákov žijúcich v zahraničí. Vidieť, že aj
v relatívne nedávnej minulosti sa tešila úcte
politikov, čo je dnes, bohužiaľ, v kontraste
s tým, že ju niektorí politickí predstavitelia
posielajú späť do 19. storočia s poukázaním na
jej údajnú nepotrebnosť v dnešnom období. No
predovšetkým v čase, keď sú slová ako národ či
národná hrdosť spájané u mnohých s negatívnym
obsahom, dostáva Matica slovenská opäť možnosť
stáť na čele v obrane národných záujmov. Verím, že
tomu bude nápomocný aj náš časopis.
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MATIČNÍ PEDAGÓGOVIA V ŠKOLSTVE
A K T I V I T Y P E D A G O G I C K É H O O D B O R U M AT I C E S L O V E N S K E J

Pedagógovia, ktorí vložili svoj elán, prácu
a činorodosť do Pedagogického odboru Matice
slovenskej (PgO MS) sa stretli 7. júla na Rektoráte
Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici
a pokračovali 4. septembra v Košiciach, kde na
pracovné stretnutie prišli pedagógovia prevažne
z východného Slovenska.
Všetkých prítomných privítala PhDr. Daniela
Hrehová, PhD., vedúca Katedry spoločenských
vied, ktorá je súčasťou vzdelávacieho systému na
Technickej univerzite v Košiciach ako pedagogicko-vedecké pracovisko. Účasť prijali aj viacerí
pracovníci katedry a k vzácnym hosťom patril prof.
RNDr. Blažej Pandula, CSc. Pozvanie pedagógov
prijal aj riaditeľ Členského ústredia MS v Martine
PhDr. Martin Fejko.
Predsedníčka PgO MS L. Klučková na každom
pracovnom stretnutí s pedagógmi v úvode
svojho príhovoru uvádza podstatné poslanie

s názvom Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie
po predkoch. Unikátny projekt si získal neobvykle
veľkú popularitu nielen na Slovensku, ale
paradoxne aj za hranicami. Žiaľ, pre absolútny
nezáujem Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR ho musel organizátor PhDr. Ľubomír
Pajtinka, spisovateľ, autor odbornej literatúry, člen
výboru PgO MS, ukončiť. Projekt bol desať rokov
financovaný z vlastných finančných prostriedkov
autora projektu. Počas týchto desiatich rokov
sa doň zapojilo vyše 30 tisíc mladých ľudí zo
Slovenska, ale aj zo slovenských škôl v Maďarsku,
Rumunsku a Srbsku, ktorí položili základy svojich
rodinných kroník a archívov.
Rodina a škola bol najstarší slovenský
pedagogický časopis. Jeho prvé číslo vyšlo
roku
1900
pod
redaktorským
vedením
Svetozára Hurbana Vajanského.
Učiteľov
a rodičov informoval o základných aktuálnych

je kľúčová z pohľadu získania nových členov
MS, sa venuje doc. PaedDr. Július Lomenčík,
PhD., vysokoškolský učiteľ, didaktik, publicista,
kulturológ, literárny vedec a básnik. Jeho materiál
Matica slovenská a školy je podnetný pre všetky
stupne škôl, na požiadanie je možné ho poslať
riaditeľom DMS a pedagógom škôl.
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., vedúca Katedry
spoločenských
vied
Technickej
univerzity
v Košiciach (TUKE), ktorá prítomných privítala
v mene Technickej univerzity v Košiciach,
predstavila svojich kolegov z katedry a informovala
o projektoch pre zahraničných Slovákov, o zmenách
študijných programov, o otázkach financovania
a podobne. Navrhla podchytiť sociálne zručnosti
vyučovaním v pomere 50 % pre kvalifikácie a 50 %
pre digitálne zručnosti a rozvoj osobnosti.
O slovo sa prihlásil aj profesor Pandula, predseda
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na

a hlavnú úlohu MS, medzi ktoré podľa zákona
o MS patrí „upevňovanie slovenského vlastenectva
a vzťah občanov k slovenskej štátnosti, participovať
na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, pôsobiť
najmä na mládež v duchu národných, mravných
a demokratických hodnôt“. Napĺňať uvedené ciele
sa svojou aktívnou činnosťou usiluje Pedagogický
odbor Matice slovenskej najmä pri skvalitňovaní
školského systému a výchovno-vzdelávacieho
procesu (predovšetkým v predmetoch slovenský
jazyk a literatúra, dejepis, náuka o spoločnosti,
etická výchova), čím kontinuitne nadväzuje na
prvé matičné stanovy z roku 1863.
V svojom príhovore predstavila významné
aktivity členov PgO MS. Práve oni sa podieľali na
Návrhu systému modelu tvorby kurikulárnych
dokumentov, ktorý je súčasťou Národného
programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ako aj
na zastúpení slovenských autorov a ich literárnych
diel v učebniciach literárnej výchovy pre základné
a stredné školy. Monitorovanie používania štátneho
jazyka, štátnych insígnií s ohľadom na prípravu
návrhu novelizácie zákona NR SR o štátnom jazyku
je neustálou a závažnou prioritou Pedagogického
odboru MS. Poukázala na zánik najstaršieho
slovenského pedagogického časopisu Rodina
a škola, ktorý desať rokov organizoval medzinárodný
projekt pre žiakov základných a stredných škôl

témach výchovy a vzdelávania, pomáhal im v ich
výchovnej a vzdelávacej práci, pomáhal formovať
ich zodpovednosť za prípravu novej generácie
mladých ľudí. Časopis sprostredkovával pohľad na
rozvoj školstva a výchovy v zahraničí, usiloval sa
o pozitívne ovplyvňovanie čitateľov pri zvyšovaní
prestíže vzdelania, múdrosti, tvorivosti v ich
hodnotovom svete.
Predsedníčka konštatovala, že kandidáti,
členovia PgO MS, navrhnutí Maticou slovenskou
na najvyššie rezortné ocenenia sv. Gorazda −
PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD. a doc. PaedDr. Július
Lomenčík, PhD. − neboli Ministerstvom školstva SR
odmenení za svoju prácu ani ďakovným listom.
Na základe spolupráce s viacerými gymnáziami,
základnými školami a strednými odbornými
školami, pedagógovia PgO MS pripomienkovali
učebnice literatúry a obsahový štandard štátneho
vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka
a literatúry. Na výzvu PgO MS reagovali viacerí
učitelia slovenského jazyka a literatúry, napríklad
vynikajúce spracovanie sporných otázok prišli
z Gymnázia V. P. Tótha v Martine, z Gymnázia J. Kráľa
v Galante, z Gymnázia v Nových Zámkov a ďalších
škôl. Výsledkom boli Návrhy a ich zdôvodnenie
k učebniciam a štátnemu vzdelávaciemu programu
zo slovenského jazyka a literatúry.
Spolupráci Matice slovenskej so školami, ktorá

Slovensku za TUKE, ktorý navrhol presadiť do výučby
predmety zamerané na to, aby sa deti stali dobrými
ľuďmi, teda predmety na rozvoj osobnosti, a to už
od základných škôl. Potrebujeme zlepšiť kvalitu
výučby, a to najmä zvýšením kvalifikácie učiteľov.
Navrhol spoluprácu Pedagogického odboru Matice
slovenskej pri celoslovenskom oceňovaní učiteľov,
napríklad cez projekt Zlatý Amos.
Riaditeľ ČÚ MS PhDr. Martin Fejko informoval o
štruktúre odborov Matice slovenskej. Oboznámil
prítomných s návrhom rozdeliť PgO MS na tri
sekcie − západ, stred a východ Slovenska − pre
lepšiu komunikáciu medzi členmi odboru. Návrhol
aby sa už dnes stanovili reálne ciele vznikajúcej
východnej sekcie. Na vznik sekcií bude potrebná
zmena stanov PgO MS.
V diskusii vystúpili pedagógovia s príspevkami,
ktoré sa týkali úloh PgO MS, absentujúceho
národného povedomia na školách, výučby
hudobnej výchovy, na ktorej chýbajú slovenské
ľudové piesne, požiadavka k návratu k našim
koreňom vo všetkých predmetoch. Ďalšie
stretnutie sa má uskutočniť v Dome MS v Nitre, kde
by sa mal prerokovávať návrh upravených stanov
Pedagogického odboru MS a koncepcia jeho práce.
Termín stretnutia závisí od pandemickej situácie
na Slovensku.
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VYJAZDOVÉ ZASADNUTIE A PORADA

p r o f. Pa e d D r. M i l a n a Pa z ú r i k a , C S c .

VEDÚCICH OBLASTNÝCH PRACOVÍSK MS

Milan Pazúrik, prof., PaedDr., CSc. (*1950) –
vysokoškolský profesor v odbore hudebná teoria
a pedagogika. Jeho meno by sme mohli označiť
viacerými epiteton constans i ozdobiť viacerými
epiteton ornans: dlhoročný vysokoškolský
pedagóg, výrazný reprezentant a propagátor
zborového umenia doma i v zahraničí; garant
doktorandského štúdia didaktika hudobného
umenia, garant študijného programu školské
hudobné súbory; umelecký riaditeľ a odborný
garant medzinárodne etablovaných podujatí
Akademická Banská Bystrica, Cantus Choralis
Slovaca a letných dirigentských kurzov. Na
svojom – vyše štyridsaťštyriročnom pôsobisku,
Katedre hudobnej kultúry Pedagogickej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici sa špecializuje predovšetkým na oblasť
zborového spevu a dirigovania zboru, hudobnej
dramaturgie a vedenia vokálnych skupín
(cvičný ZBORHUS). Odborný poradca pre FIMU
(Festival International de Musique Universitaire
– Medzinárodný festival univerzitnej hudby) pre
strednú Európu a krajiny V4. Skvelý organizátor,
predseda výboru Speváckeho zboru slovenských
učiteľov pri Dome SZSU v Trenčianskych
Tepliciach, manažér a aktívny zborový spevák
(od roku 1978 člen SZSU a speváckeho zboru
Hron). Plných štyridsať rokov umelecký vedúci
a dirigent Univerzitného miešaného speváckeho
zboru Mladosť.
Na začiatku štúdií výrazným impulzom
v rozhodovaní o jeho smerovaní boli časté

rozhovory a stretnutia s Dr. Jozefom Tvrdoňom
v Kremnici, vtedajšou výraznou osobnosťou
hudobného života na Slovensku. Štúdium
na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici
podporilo jeho zámer venovať sa hudbe
a stať sa učiteľom. Bola to predovšetkým
práca v speváckom zbore, ktorá napĺňala jeho
postupne rastúce ambície, ctižiadosť venovať
sa tejto výsostne kolektívnej práci. Po prevzatí
ženského speváckeho zboru Mladosť (1979) sa
natrvalo a definitívne rozhodlo o jeho odbornej
profilácii. Vážnosť zbormajstrovského postu,
ochota prevziať umelecké vedenie domáceho
vokálneho telesa patria v jeho profesionálnom

POD ZÁŠTITOU DOMU MS V KOMÁRNE

Zamestnanci kľúčových pracovísk Matice
slovenskej z celého Slovenska, domov
a oblastných pracovísk sa stretli v Komárne na
výjazdovom zasadnutí a porade/školení, aby
okrem iného videli a zažili prácu matičiarov
v regióne Komárno.
„Boli to mimoriadne náročné, ale vskutku
povznášajúce hodiny, ktoré sme zažili
v Komárne a som rád, že to bolo práve tu.
Zažili sme úžasnú atmosféru mesta, stretli sme
skvelých ľudí a pociťovali sme obrovskú hrdosť
na Maticu slovenskú, keď na dvoch vypredaných
predstaveniach ľudia stáli a tlieskali našim
súborom,“ vyjadril sa riaditeľ Členského ústredia
a zároveň jeden z organizátorov pracovného
výjazdu PhDr. Martin Fejko.
Už v doobedňajších hodinách sa stredu
17. júna stretli riaditelia Domov MS, vedúci
jednotlivých pracovísk a aj celé vedenie MS
v Dome Matice slovenskej v Komárne. Je to
jeden z najväčších domov, ktoré MS vlastní.
Prvé hodiny boli venované pracovnej porade
a školeniu. Vedenie MS, menovite predseda
Marián Gešper a správca Maroš Smolec,
zhodnotilo uplynulé obdobie, vytýčilo ciele
do budúcnosti. „Sila Matice slovenskej je
v miestnych odboroch a v ľuďoch, ktorí
v nich pracujú. Je našou povinnosťou starať sa
o nich a smerovať naše aktivity najmä k členskej
základni,“ zdôraznil predseda MS. „Situácia
s financiami nie je jednoduchá, dlhodobo čelí
Matica nízkemu rozpočtu, ale napriek tomu vytvára
stovky plnohodnotných podujatí naprieč celým
Slovenskom. Svoju úlohu voči štátu si tak plní viac
ako dobre. Je ale samozrejmé, že budeme pozorní
k požiadavkám, k objednávke štátu. Očakávame
však konštruktívne a seriózne jednanie zo strany
ministerstva kultúry ako rezortu, pod ktorý spadá
naša inštitúcia,“ zhodnotil v krátkosti správca
Smolec.
Školitelia a aj riaditeľ Členského ústredia Fejko
viackrát zdôraznili, že MS a jej predstavitelia aj

v regiónoch a na ústredí musia popracovať
najmä na prezentácii svojej činnosti. „Robíme
skvelé veci, robíme veľa pre našu vlasť, ale možno
sa o tom málo vie. Ale to je v rukách nás všetkých.
Dnešná doba je nastavená na marketing
sociálnych sietí, propagáciu od človeka k človeku.
A tak ako sú k nám blízko ľudia, musíme byť blízko k
nim aj my. Napríklad prostredníctvom Facebooku
a iných sociálnych sietí,“ odznelo na školení.
Komárňanskí matičiari si pre svojich kolegov
pripravili vskutku náročný, ale pôsobivý
program. Bezprostredne po prvej časti porady
sa spolu s vypredanou matičnou sálou (v zmysle
platných hygienických opatrení) zúčastnili na
piatej premiére pôvodného muzikálu ZVER.
Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka
pri MO MS Komárno tvorí už šestnásť rokov
na doskách, ktoré znamenajú svet. Na ich
premiérach sa zúčastňuje aj hlava štátu a ako
zhodnotili účastníci školenia, boli šokovaní.
Kvalitou aj úrovňou diela. Bez problémov
je porovnateľné s profesionálmiô ako ich
poznáme napríklad z Novej scény. Nečudo,
že predstavenie tak láka verejnosť nielen
z okolia Komárna. Dvadsať pôvodných piesní,
náročné choreografie a pútavý príbeh. Aj to je
dôvod, prečo má Dramaťák, ako mu hovoria
miestni, každú sezónu vypredaných dvadsaťpäť
repríz každého diela. „Klobúk dolu” a „bolo to
neskutočné” – boli najčastejšie slová chvály pre
nadšencov divadla z Komárna.
Druhý deň bol nemenej bohatý na zážitky.
Ráno patrilo nikdy nedobytej pevnosti
v Komárne. Táto národná kultúrna pamiatka čaká
na zápis do kníh svetového dedičstva UNESCO
a právom sa pýši prívlastkom unikátna. Toto
dedičstvo si rozhodne zaslúži našu pozornosť,
ide o unikát svetového formátu. Matičiarov
v Komárne prijal na krátkom stretnutí aj primátor
mesta Komárno Béla Keszegh a pochvaľoval si
spoluprácu s Maticou ako jedným z hlavných
partnerov pri organizovaní kultúrneho života
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v meste. „Aj toto leto, ktoré bude určite
poznačené tým, že ľudia radšej ostanú v svojej
krajine a nebude sa veľa cestovať, plánujeme
s Maticou plnohodnotné kultúrne zážitky. Sme
radi, že práve u nás sa tak výrazne darí divadelnej
a folklórnej činnosti. A rád by som poukázal
na fakt, že ak prácu Matice slovenskej chváli
Slovák, je to v poriadku. Ale tu sa na ich podujatí
zúčastňujú a spoluprácu si pochvaľujú aj
Maďari vrátane škôl. Študenti tak majú možnosť
zlepšovať si slovenčinu,“ vyjadril sa primátor
mesta Komárno. Kroky matičiarov viedli aj do
Baziliky svätého Ondreja, kde ich prijal biskupský
vikár, kanonik a dekan komárňanskej fary Vsdp.
Róbert Kiss. Spolu s Lórantom Lápesom (riaditeľ
rádia Mária) ich previedli jedným z najväčších
kostolov trnavskej arcidiecézy nedávno
povýšeného na baziliku minor.
Pani farárka Horňáková matičiarov prijala
a pohostila na evanjelickej fare v Komárne,
mimoriadne pekným momentom bolo, keď sa
na malú chvíľu zhostil organu podpredseda MS
Marek Hanuska, ktorý okrem iného pôsobí aj
ako kantor ECAV v Očovej. A takto symbolicky
prepojil evanjelikov Komárna a stredného
Slovenska.
Záver naozaj bohatého programu patril
strhujúcemu vystúpeniu Slovenských rebelov.
Helenka je obyčajný príbeh o neobyčajnej

žene. Rebeli predviedli jeho šiestu reprízu
v Mestskom kultúrnom stredisku a tiež pred
vypredaným hľadiskom. „Boli sme neskutočne
hrdí, keď náš matičný súbor nadšení diváci
niekoľkokrát vytlieskali k opakovaniu. Príbeh
bol krásne spracovaný a mimoriadne dojímavý,
bolo vidieť, že štyridsaťosem účinkujúcich tvorí
s láskou, a diváci to patrične ocenili,“ zhodnotili
matičiari skvostný zážitok z predstavenia, ktoré
sa skončilo v neskorých nočných hodinách.
Pracovné stretnutie v Komárne bolo
obohacujúce vo všetkých smeroch a určite
sa tam matičiari radi vrátia. Komárňania si
prácu tunajšieho matičného domu cenia a ich
aktivity prekročili hranice regiónu, ale aj našej
vlasti. Minulý rok tu v Komárne usporiadali 41
predstavení, odohrali predstavenia aj v širokom
regióne a Slovenskí rebeli reprezentovali našu
krajinu aj na svetovom festivale.
„Som veľmi rád, že prišli kolegovia z celého
Slovenska, nielenže sme sa radi pochválili
našou prácou, ale pomohli nám vytvoriť úžasnú
atmosféru na našich predstaveniach. Viac ako tri
mesiace sme nemohli robiť to, čo robíme najradšej,
a som rád, že keď sa to znova rozbehlo, boli pri
tom. Verím, že prídu zas, či už so svojimi členmi z
MO, alebo s rodinami. Veľmi radi ich tu privítame,“
zhodnotil program hlavný organizátor Jozef
Černek, riaditeľ Domu MS v Komárne.
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živote k chvíľam najvzácnejším! Jubilant ich
napĺňal mierou vrchovatou a so svedomitým
podielom aktívnej spolupráce s doc. PhDr.
Tiborom Sedlickým, CSc. Neustále pracovné
i priateľské kontakty vinúce sa rokmi spolupráce
ich napĺňali vzácnym fluidom porozumenia,
ktoré vyúsťovalo do výrazných momentov
v oblasti zborového diania teoretickou
reflexiou zborového spevu i v celoslovenskom
kontexte. Ďalšími paralelnými aktivitami bolo
organizovanie: letných dirigentských kurzov
(v spolupráci s Maticou slovenskou, Národným
osvetovým centrom a Univerzitou Mateja
Bela), cyklických diaľkových školení dirigentov,
zbormajstrov, dodnes je členom odborných
porôt na domácich a medzinárodných
súťažiach. V svojej práci nepoľavil, od roku 1983
s komorným, v súčasnosti Speváckym zborom
mesta Brezna, od roku 1985 spoluprácou
s komorným ženským vokálnym telesom
Družba, roku 1990 pretransformovaným na
miešaný spevácky zbor Collegium Cantus.
Členom Matice slovenskej je od roku 1993.
Koncom devädesiatych rokov a začiatkom

nového milénia organizoval a odborne garantoval
dirigentské kurzy a školenia pre začínajúcich
a stredne vyspelých dirigentov speváckych
zborov. Roku 2006 sa stal členom výboru
Hudobného odboru Matice slovenskej, ktorému
predsedal prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.,
a v roku 2017 sa stal jeho predsedom. Túto
významnú funkciu zastáva aj v súčasnosti.
Je zakladateľom festivalov: Horehronských
slávností zborového spevu v Brezne, Festivalu
speváckych zborov Matice slovenskej v Banskej
Bystrici, Adventných stretnutí akademických
speváckych zborov, pokračovateľom tradície
Festivalu Viliama Figuša Bystrého v Banskej
Bystrici. Vyše pätnásť rokov participuje na
umelecko-pedagogickom vzdelávaní krajanov
na Dolnej zemi, obzvlášť vo Vojvodine,
ale aj krajanov v Budapešti. Spolupracuje
s umeleckým zázemím vojvodinských spolkov
zameraných na hudobnú kultúru, zborovú prácu
a tvorbu, metodický rozvoj činnosti spolkov,
podporovanie kvalifikačného rastu budúcich
pedagógov, vedúcich a tvorcov súborov na
všetkých úrovniach riadenia.
Profesorovi Milanovi Pazúrikovi želáme do
ďalších rokov hlavne pevné zdravie, rodinnú
pohodu v kruhu najbližších a veľa životného
optimizmu pri uskutočňovaní cieľov, ktoré si
Katarína Kološtová
ešte predsavzal naplniť.
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P A M ÄT N Á T A B U Ľ A
JANKOVI ŠTÚROVI
ODHALENÁ

Veľkou historickou udalosťou pre matičiarov
z Fiľakova dňa 22. 8. 2020 bolo odhalenie pamätnej
tabule Jankovi Štúrovi, národnému buditeľovi,
redaktorovi, publicistovi, najmladšiemu bratovi
Ľudovíta Štúra, ktorý bol zakladateľom spisovnej
slovenčiny. Roku 1857 ho vymenovali za župného
úradníka vo Fiľakove, ktoré sa tak výrazným
spôsobom zaradilo do štúrovského miestopisného
zoznamu. Spoločne s bratom a švagrinou sa do
Fiľakova presťahovala aj Karolína Štúrová, ktorá je
pochovaná na cintoríne v Lučenci. Mladomanželom
Štúrovcom sa tu 31. decembra 1857 narodilo
najstaršie zo štyroch detí – dcéra Gustáva
(Augustína). Tá sa vydala za Jozefa Hurbana, syna
Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý ich aj zosobášil.
Mladá rodinka Štúrovcov počas pobytu vo Fiľakove
nadviazala priateľské vzťahy s Karolom Štúrom,
evanjelickým farárom v Dolných Príbelciach, ktorý
pochádzal z tzv. hontianskej vetvy Štúrovcov. Hoci
sa nikdy neangažoval v slovenskom národnom
hnutí, pokladali ho „za opravdivého a verného
uhorského vlastenca“. Ján Štúr však dlho neostal
vo Fiľakove. Ešte počas smutného roku 1859, keď
zomrela jeho sestra Karolína Šúrová, ho preložili do
Vrábľov a od roku 1863 pracoval na župnom súde
v Trenčíne.
Roku 1848 spolu s Ľudovítom Dohnánym
redigoval Slovenskje národňje novini. Svoje
príspevky publikoval aj v Cirkevných listoch,
v Sokole, Orle, Slovenských pohľadoch, Tatrane
a v Pešťbudínskych vedomostiach. Išlo prevažne
o regionálne správy a informácie, články z histórie,
nekrológy a slovenské povesti. Roku 1900 napísal
časť Rozpomienok na svojho brata Ľudovíta
Štúra. Janko Štúr sa narodil 21. september 1827
v Uhrovci, kde u svojho otca Samuela Štúra,
učiteľa, navštevoval školu v rodnom Uhrovci.
Neskôr absolvoval evanjelické lýceum v Bratislave
a v Modre. Ako súdny úradník pôsobil v Trenčíne,
Žiline, Čadci, Bánovciach nad Bebravou, vo
Vrábľoch a v Rábe.
V úvode privítala hostí a v krátkosti predstavila
Janka Štúra Mgr. Eva Kyzúrová, primátor mesta
Mgr. Attila Agócs, PhD. poďakoval matičiarom za
vynikajúci nápad a vyjadril im podporu aj pri ďalších

podobných podujatiach. DFS Jánošík sa predstavil
krátkym programom z domáceho prostredia. DMS
vo Fiľakove a MO MS vo Fiľakovských Kľačanoch
touto cestou ďakujú vedeniu Matice slovenskej
a mestu Fiľakovo za podporu a pomoc a rodine
Olšiakovej za poskytnutý materiál. M. Podhorová
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MATICA SLOVENSKÁ PRIVÍTAL A
DELEGÁCIU KRA JANOV Z MAĎARSK A
Úprimným prejavom vďaky i vzájomného
porozumenia pozvaných a pozývajúcich býva
nadviazanie agilnej vzájomnej spolupráce, ktorá
spočíva nielen v obojstranných návštevách, ale
i v intenzívnej spolupráci pri spoločných
projektoch. Nie je to veľmi dávno, keď prozaik
Michal Hrivnák, rodák zo Slovenského Komlóša,
pozval na spomienkové podujatie venované 40.
výročiu vydania almanachu Výhonky delegáciu
Matice slovenskej do Budapešti.
Iskra kontaktu sa rozvíjala na kongrese matíc
slovanských národov a slovanských inštitúcií
pod gesciou Matice slovenskej v Martine. Michal
Hrivnák prijal pozvanie hosťa ako prozaik v rámci
Slovenskej jari i matičného kongresu. Nedávno sa
opätovne obrátil na Maticu slovenskú so záujmom

Juraja Sarvaša, ktoré umelecky dopĺňali vstupy
sólistov Štátnej opery z Banskej Bystrice. Pred
obecným úradom matičiari odhalili bustu M. R.
Štefánika, ktorej krajanská delegácia položila
kvety. Podľa slov I. podpredsedu Matice slovenskej
Mareka Hanusku sa busta na pôvodné miesto
vrátila už tretí raz: „Spomienku na Štefánika
komunisti tvrdo potláčali po celom Slovensku.
Vo Zvolenskej Slatine si však ľudia zachovali jeho
bronzovú bustu až do normalizácie, potom ju
ukryli a po roku 1989 umiestnili do školy. Teraz
sme ju vrátili späť pred obecný úrad.“ Slávnostný
program ukončila dramatizácia dejín v podaní
hercov z Mladej Matice, príhovory pozvaných
a koncert speváka Martina Haricha.
Z pracovnej návštevy krajanov vzniklo niekoľko

navštíviť jej podujatia, pozrieť si slovenskú
rázovitú obec, navrhnúť i doriešiť viaceré možnosti
spolupráce.
Matica slovenská na jeho návrh pripravila
dvojdňový program, kde delegácia zložená zo
vzácnych hostí, ktorými boli prozaik Michal
Hrivnák, poslankyňa 12. obvodu slovenskej
samosprávy v Budapešti Alfia Szin a lekár Ján
Zsolnai, poctili svojou návštevou oblasť Očovej
a Zvolenskej Slatiny.
Delegácia sa tak stala súčasťou cyklu osláv,
ktoré roku 2020 pripravila Matica slovenská
v rámci osláv 140. výročia narodenia M. R.
Štefánika.
Hlavným programom bolo podujatie s názvom
Pocta Štefánikovi, ktorému predchádzal exkurzný
deň v Očovej. Za príjemného a veľmi odborného
sprievodu pani Sojkovej a pani Odrobinovej i za
osobného interesu správcu remeselného dvora
v Očovej Holíka, delegácia navštívila remeselný
dvor, pamätnú izbu Mateja Bela i katolícky kostol
s ručne vyrezávaným dreveným oltárom.V predvečer
podujatia vo Zvolenskej Slatine matičiari premietali
unikátny film z dielne Matice slovenskej – Vizionári
slovenskej slobody, ktorý vznikol v réžii i produkcii
Matice slovenskej. Hlavných protagonistov vo
filme stvárnili členovia divadelného odboru Matice
slovenskej a záujmového odboru Mladej Matice,
ktorí podali obdivuhodné herecké výkony. Po
skončení filmu delegáciu srdečne privítal predseda
Matice slovenskej Marián Gešper.
Nedeľné popoludnie bolo venované pamiatke
M. R. Štefánika. Evanjelický kostol vo Zvolenskej
Slatine zaplnili diváci hudobno-poetického pásma

návrhov na spoluprácu. Ešte v lete 2020 delegáciu
pozval predseda Matice slovenskej Marián Gešper
na podujatie venované ukončeniu 2. svetovej
vojny a 1. čs. zahraničnému odboru 1914 až 1920
do Vranova nad Topľou. Na jeseň činovníci Matice
majú v pláne navštíviť Budapešť a okrem práce
Matice slovenskej prezentovať i pripravovanú
štvorjazyčnú publikáciu z matičného kongresu.
Krajania prejavili záujem aj o premietanie filmu
venovaného Štefánikovi z dielne Matice slovenskej
v Budapešti, na čo im Matica slovenská dala
jednoznačné odobrenie. Roku 2021 by radi mladí
matičiari navštívili krajanov so zborovým spevom,
ale aj s divadelnými vystúpeniami.
Spoločné plány i tri dni na Slovensku zhodnotil
vedúci krajanskej delegácie Michal Hrivnák
v krátkej súvahe: „Bohatý program pripravený pre
nás, exkurzia v Očovej, zoznámenie sa s jej históriou,
kultúrnymi aktivitami, starostlivosť o pestovanie
tradícií, najmä v oblasti ľudového umenia, ako
i uctievanie historických osobností, najmä kult Mateja
Bela. Vzdávanie pocty najmä Štefánikovi medzi inými
kultúrnymi programami na celoštátnej úrovni. No
a výnimočný záujem obyvateľstva o tieto aktivity, aj
napriek nepriaznivému počasiu preplnený kostol,
stovky ľudí v daždi okolo sochy oslávenca. Srdečné
privítanie všade, kde sme boli, starostlivosť Zuzany
Pavelcovej, aby sa náš program, všetky naše želania
maximálne naplnili, ústretovosť zo strany MS; čo
nás najviac zaujalo, bola ponuka na spoluprácu,
sľubovaná pomoc na uskutočnenie týchto plánov,
rysujú sa kontúry bohatej, všestrannej spolupráce.
Ibaže – dokážeme my ako obvodná samospráva tieto
možnosti využiť?“
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27 . S T R A N A

MATIČNÉ STRETNUTIE PRI DVOJKRÍŽI
NA VYŠNOKUBÍNSKYCH SKALKÁCH

Piateho júla 2020 uplynulo šestnásť rokov
od posvätenia slovenského cyrilo-metodského
kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych
skalkách. Svojou konštrukciou, veľkosťou
a umiestnením je jedinečný v rámci celého
Slovenska.
Oravskí a liptovskí matičiari si stretnutím
na tomto posvätnom mieste pripomínajú
s vďačnosťou posolstvo viery, písomníctva
a kultúry, ktorú nám priniesli svätí Cyril a Metod.
Toto posolstvo je aj začiatkom preambuly
ústavy Slovenskej republiky. Krásne nedeľné
popoludnie zvýraznilo priam ukážkové
počasie s výhľadom na široké okolie oravských
a liptovských hôr. Podujatie poctili svojou
prítomnosťou a príhovormi podpredseda
Matice slovenskej Marek Nemec, predseda
Dozorného výboru Štefan Martinkovič,
predseda Oblastného výboru Milan Stromko,
ktorý na úvod profesionálne zarecitoval báseň
od Valentína Beniaka s názvom Štefánik, čím
sme si pripomenuli 140 rokov od narodenia

slovenského velikána M. R. Štefánika. Podujatie
pozdravil aj zástupca primátora Mestského
úradu v Dolnom Kubíne Matúš Lakoštík.
Všetci rečníci zároveň zagratulovali jubilantovi
a dlhoročnému matičiarovi MUDr. Vendelínovi
Ťažandlákovi k jeho životnému jubileu – 85.
narodeninám.
Kultúrnym obohatením prispeli matičiarsky
ochotnícky divadelný súbor MADOS, spevácka
folklórna skupina zo Stankovian a spevácky
folklórny súbor ORAVA.
Ďakujeme za pomoc pri vyvážaní techniky
Horskej službe Malá Fatra a jej členovi Romanovi
Budiakovi a tiež Záchrannému hasičskému
zboru v Dolnom Kubíne za poskytnutie
terénnych vozidiel na vývoz účinkujúcich
a starších návštevníkov podujatia. Tešíme sa na
ďalšie stretnutia na tomto krásnom posvätnom
mieste aj v budúcnosti, aby sme ukázali príklad
vďačnosti a úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi aj
nasledujúcim generáciám.
Martin Zembjak

76. VÝROČIE SNP
V MICHALOVCIACH

Pri pamätníku na Bielej Hore sme si pri 76. výročí
SNP uctili kladením vencov, štátnou hymnou,
piesňou i slávnostnými príhovormi pamiatku obetí
fašizmu. Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii sa
na pietnom akte zúčastnilo menej ľudí ako po iné
roky. Za Maticu slovenskú položil veniec riaditeľ
ČÚ Martin Fejko a riaditeľka DMS Michalovce
Karina Obšatníková.
Slovenské národné povstanie je ozbrojené
povstanie slovenských povstaleckých jednotiek
počas druhej svetovej vojny proti okupácii
nemeckej armády na slovenskom území. Významnú
rolu v povstaní zohrali aj partizánske oddiely, ktoré
začali od roku 1943 spontánne vznikať v horských,
postupne aj v iných oblastiach, neskôr sa ich
ujali sovietski odborníci. Hoci bol v auguste 1944
vydaný rozkaz zakročiť proti partizánom, akcia sa
skončila neúspechom. Naopak – mnoho vojakov
začalo k partizánom spontánne prebiehať.
Na bývalom povstaleckom území, ako aj
v oblastiach, kde operovali partizánske jednotky,
rozpútali krutú perzekúciu. Bežné boli masové
vraždy. Mnohé slovenské obce boli čiastočne alebo
úplne vypálené ako odveta za podporu partizánov.
Po druhej svetovej vojne bol nájdený masový hrob
v lese Biela Hora v Michalovciach. Postrieľaní
civilisti,obyvatelia z okolitých obcí a niekoľko
vojakov sa stali obeťami nacistickej zloby.
Nezabúdajme na tých, ktorí bojovali a položili
svoje životy za slobodu našej domoviny!
Pamätník na Bielej Hore je dôstojným pietnym
miestom, kde si každoročne pripomíname tieto
smutné udalosti našich dejín a vzdávame česť na
pamiatku obetiam.
Kar in O bšatniková

JOZEF HAVETTA
MIMORIADNÁ CENA MS
ZA DLHOROČNÚ MATIČNÚ ČINNOSŤ
Veľmi sa tešíme, že Matica slovenská si všimla
prácu predsedu Miestneho odboru MS Veľké
Vozokany. Jozef Havetta získal na podnet Krajskej
rady MS NSK Mimoriadnu cenu MS za dlhoročnú
činnosť pri napĺňaní programu MS a zachovávanie
tradícií a odkazu našich predkov. Jožko je ukážkou
matičiara, ktorý celý život robí v miestnom
odbore svoju prácu so všetkou pokorou, dobrými
verejnoprospešnými úmyslami a úprimným
srdcom. Spomeňme posledné podujatie, ktorému
venoval energiu dlhé roky svojho pôsobenia. Od
roku 2018 je vďaka nemu v obci Veľké Vozokany
osadená pamätná tabuľa rodákovi a jedinečnému
slovenskému režisérovi (Eliášovi) Ellovi Havettovi.
Jozefovi Havettovi ďakujeme za všetku jeho
nezištnú prácu vždy v prospech Matice slovenskej.
Srdečne blahoželáme za zaslúžené ocenenie
udelené na Dni Matice slovenskej 4. 8. 2020
vo Zvolenskej Slatine a prajeme pre neho to
najdôležitejšie - Božiu milosť a požehnanie, ktoré
ho sprevádza po celý, nie ľahký, život. D M S N i t r a

28. STR A N A

FRIDRICH KOLAROVIČ
100 ROKOV PREŽITÝCH V LÁSKE
K RODINE A K NÁRODU

Najstarší člen Matice slovenskej pán Fridrich
Kolarovič zo Senca sa dožíva v týchto dňoch
sto rokov. Týmto mu chceme vzdať hold ako
vynikajúcemu učiteľovi, členovi MO Matice
slovenskej, v ktorom viedol ženský spevácky zbor
celých 20 rokov, ako členovi Speváckeho zboru
slovenských učiteľov, v ktorom bol členom celých
30 rokov, ako organistovi v Kostole sv. Mikuláša
v Senci i ako vynikajúcemu otcovi, ktorý so svojou
manželkou vychoval sedem detí.
Pre nás Senčanov a matičiarov je veľkým vzorom
stále aktívneho a láskavého človeka. Vie diskutovať
na témy z oblasti histórie národa, hudby, hodnotí
články v novinách či relácie v televízii. Vždy nás
povzbudzuje, aby sme si uvedomili, že náš národný
život vychádza z kresťanskej kultúry a ňou žije, že
sme dostali od Boha veľký dar – sv. Cyrila a Metoda,
že na ich misii stavali naši predkovia stáročia svoj
život a dokázali prežiť tie najtvrdšie obdobia dejín.
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C Y R I LO -M ET O D S K É S LÁ VN O S T I V N I T R E
O B N O V I L I K U LT Ú R N Y Ž I V O T

Mimoriadne situácie si vyžadujú aj mimoriadne
riešenie. Možno by mnohí namietali, že
organizovanie rovnakého podujatia každý rok
musí skĺzať do istého stereotypu. Najväčšie
mestské slávnosti Nitra, milá Nitra však rok čo rok
svojim návštevníkom ponúkajú nové témy, ich
nové spracovania, nezabúdajúc na pripomenutie
si významných výročí spojených s matkou
slovenských miest. Tento rok nimi boli 1150.
výročie vzniku najstaršieho písaného historického
prameňa o dejinách mesta Nitry obsahujúceho
prvé písomné správy o meste a 1140. výročie
založenia Nitrianskeho biskupstva.
Júlové slávnosti kvôli stále pretrvávajúcej
mimoriadnej situácii ukázali zomknutie stabilných

RIMAVSK Á BAŇA
PREDNÁŠKA VENOVANÁ

M. HREBENDOVI A J. C. HRONSKÉMU

Členovia MO MS Rimavská Baňa v spolupráci so
študentmi Evanjelického gymnázia v Tisovci si dňa
31. 8. 2020 pripomenuli prednáškami významné
výročia - 140. výročie úmrtia Mateja Hrebendu,
slovenského národného buditeľa pôvodom
z Hačavy neďaleko Tisovca (významná slovenská
osobnosť regiónu Gemer-Malohont), a 60. výročie
úmrtie J. C. Hronského, slovenského spisovateľa,
redaktora, autora literatúry pre mládež, ako aj
tajomníka a správcu Matice slovenskej. Prednášky
realizoval študent E. G. v Tisovci a jeho spolužiaci
zorganizovali výstavu slovensky písaných starších
kníh zapožičaných z domácich rodinných knižníc
a výstavu o Matejovi Hrebendovi. Predsedníčka
MO MS poďakovala študentom za ich ochotu
v čase prázdnin realizovať spomínanú výstavu
a prípravu prednášok pre členov MO MS.

organizátorov a spoluorganizátorov. Rovnako
však boli odpoveďou na izolovanosť ľudí, na
chýbajúce kultúrne a spoločenské dianie. Boli
odpoveďou na prežitie emócií, ktoré vzniká iba
v danom okamihu v reálnom čase a ktorého
pocity osobného prežívania nemožno nijako inak
zachytiť či sprostredkovať. Tohtoročná Nitra, milá
Nitra zopakovala viaceré koncepty z minulých
ročníkov. Nitrania si ich s radosťou pripomenuli.
Rovnako však bolo pripravených viacero noviniek,
medzi inými spomeňme, že Nitra otvorila svoj nový
infopoint ako zastávku medzinárodného projektu
Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda.
Združenie Zoborský skrášľovací spolok predstavil
unikátnu 3D pustovňu Zoborského kláštora zo 17.
storočia.
Dôležitým medzníkom bola kandidatúra mesta
Nitry na Hlavné mesto kultúry 2026, ktorú ohlásilo
práve počas svojich slávností. Na jej podporu
sa predstavili viacerí známi nitrianski hudobní
umelci. Samostatný priestor mesto poskytlo aj
Matici slovenskej. Tá v rámci podujatia Matičný
folk(o)lor na Svätoplukovom námestí predstavila
pestrosť a rozmanitosť ľudovej hudby so všetkými

súvisiacimi prejavmi. Kvôli dodržaniu lokálneho
charakteru účinkujúcich Dom Matice slovenskej
v Nitre tak tento rok podporil Folklórny súbor Sečkár
z Močenka, Folklórnu skupinu Tradícia z Dražoviec,
Folklórnu skupinu Drienka a Gajdošských trogárov
z Veľkého Zálužia.
Nitriansky matičný dom druhý rok pokračuje
v partnerstve Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila
a Metoda aj Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Genius loci významného miesta Kostola sv. Michala
Archanjela, známeho ako Dražovský kostolík,
tento rok podčiarkla matičná autorská výstava
Svätí sedmopočetníci. Toto miesto bolo zároveň
prvou otvárajúcou zastávkou tohtoročného Cyrilo-metodského putovania. Reprodukciu výstavy si
vďaka Miestnemu odboru Matice slovenskej Čierne
Kľačany môžu v súčasnosti návštevníci prezrieť
aj v exteriéri areálu farského Kostola Krista Kráľa
tunajšej obce. Už teraz však pracovisko reflektuje
na záujem Nitrianskeho samosprávneho kraja
o výstavu, ktorá sa stane súčasťou oživovania
Cyrilo-metodskej cesty.
Historickú a spoločenskú líniu slávností výrazne
lemovala tá duchovná. Cyrilo-metodská národná
púť taktiež zámerne dodržala lokálny rozmer. Na
slávnostnej svätej omši sa zúčastnili aj zástupcovia
Matice slovenskej, a to členka Predsedníctva
MS Libuša Klučková, z poverenia predsedu MS
člen výboru Mladej Matice Peter Schvantner,
predseda KR MS NSK Ľubomír Kleštinec a jej členka
Jolana Lenčéšová a člen Výboru MS Juraj Gajdoš.
Samostatným matičným hosťom bol predseda
Rady národných modlitebných raňajok Martin
Vrábel. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons.
Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup. Jej súčasťou
bolo uvedenie známky k 1 150. výročiu ustanovenia
sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského
arcibiskupa predsedom Klubu filatelistov 52-51 pri
Dome MS v Nitre Milanom Šajgalíkom.
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29. S T R A N A

RUSÍNSKY FOLKLÓRNY FESTIVAL V HUMENNOM P O S T O P Á C H H R D I N O V
AJ V SPOLUPRÁCI S MATICOU SLOVENSKOU

Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci
s Vihorlatským múzeum v Humennom, Maticou
slovenskou, mestom Humenné a Súkromnou
základnou umeleckou školou na Kudlovskej ulici
v Humennom uskutočnili 5. septembra 2020
už 6. ročník Rusínskeho folklórneho festivalu.
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín a mesta Humenné. Samotný festival sa
uskutočnil v poobedňajších hodinách v skanzene
Vihorlatského múzea v Humennom. Postupne sa
na ňom predstavili svojimi rusínskymi programami
folklórne súbory Vihorlat Snina a DFS Chemloňáčik
z Humenného. Spevácku kultúru okresov Humenné
a Medzilaborce prezentovali spevácke skupiny
Veselá Ľubiša z Ľubiše, Sosna zo Zbojného, Zornica,
Bosoročky, Hačure a Trio Zornica s Michalom
Sijkom z Humenného.
Špeciálnou časťou podujatia bol program
venovaný vynikajúcej speváčke rusínskych piesní

boli aj deti a príbuzní Márie Čokynovej, ktoré sa
osobne prišli účinkujúcim spevákom poďakovať za
milú spomienku na ich mamku.
V závere festivalu sa rusínsky koncipovaným
programom prezentoval folklórny súbor Chemlon
Humenné, ktorý sa predstavil rusínskymi tancami
v choreografickom spracovaní doc. Vladimíra
Marušina, ArtD.: Chto lipše, Karičky, Pod nohy
hraj!, Hostina, Fľaškový, šarišským tancom Verbunk
z Raslavíc a Fogášmi zo Zamutova. Tanečné výkony
skvelými vstupmi programovo doplnili dievčenská
spevácka skupina Bosoročky a mužská spevácka
skupina Hačure so svojimi sólistami – Ľudovítom
Džubákom a Vandou Marinčákovou.
Sprievodným orchestrom festivalu bola
ľudová hudba Sokolej vedená Mgr. art. Vierkou
Hajdukovou, ktorá sprevádzala nielen FS Chemlon,
ale aj DFS Chemloňáčik, FS Vihorlat Snina, sólistov
spevákov a spevácke skupiny Hačure a Bosoročky.
Sprievodným podujatím festivalu bola

RUSKÁ PORUBA

Dňa 30. augusta 2020 už po druhýkrát OP MS
Vranov nad Topľou, ZO SZPB Vranov 1 a obec Ruská
Poruba zorganizovali spomienkovú slávnosť pri
príležitosti 76. výročia SNP s názvom „Po stopách
národných hrdinov“. Starosta obce Ruská Poruba
Jaroslav Moroz prítomných privítal a prihovoril
sa im pred Obecným úradom. Následne sa všetci
v sprievode presunuli na miestny cintorín, kde sa
slávnostne položili vence k pamätníku padlým
počas druhej svetovej vojny. Spomienková slávnosť
bola prepojená aj s turistickou časťou. Terénnymi
autami, no i peším výstupom sa všetci, či už deti,
mladšia a staršia generácia, presunuli na pamätný
vrch Lipovica, ktorý sa vypína v nadmorskej
výške 555 m. n. m. V krásnom lesnom prostredí
na samom vrchu pri pamätníku Hencovský
oddiel Gvardija zabezpečil pietny akt kladenia
vencov za sprievodu dychovej hudby Orchester
vychodňarov, ktorý pôsobí pri MO MS Nižný
Hrabovec. Členovia folklórneho súboru Porubľanka
z MO MS Ruská Poruba pri pamätníku asistovali pri
panychíde duchovnému otcovi Jánovi Blažkovi,
rodákovi z obce, a oživili spomienkovú slávnosť

Miroslav Gešper

Márii Čokynovej z Uble, ktorým sme si pripomenuli
10 rokov od jej úmrtia. V programe účinkovali mladé
nádejné speváčky, laureátky a účastníčky detských
speváckych folklórnych festivalov Spevy môjho
rodu a Zempľin špiva – Vanda Marinčáková (tiež
trojnásobná laureátka speváckej súťaže Zlatý slávik
Slovenska), Tamara Volochová, Lucia Kožinová,
Janka Magurová, Ľudmila Kvašná, Mirka Chomová,
Ema Švigárová a jej veľký priateľ Ľudovít Džubák
z Ptičia účastník medzinárodných hudobných
festivalov v Aténach v Grécku, Paríži a Poitiers vo
Francúzsku, laureát dospelých častí speváckych
festivalov Spevy môjho rodu a Zempľin špiva.
Diváci si vypočuli najkrajšie piesne z repertoáru
nezabudnuteľnej speváčky. V hľadisku v skanzene

regionálna súťaž hudobného folklóru dospelých,
ktorá sa realizovala v rámci projektu podporeného
MK SR – Hraj, spievaj a tancuj! Účinkujúcich
hodnotila odborná porota v zložení Mgr. art Michail
Adamenko z Košíc, Miroslav Dzijak z Humenného
a doc. Vladimír Marušin, ArtD., z Prešova. Súťaž
v tomto roku nebola postupová, takže vlastne
vyhrali všetci, ktorí prišli – účinkujúci i diváci.
Organizátorom podujatia prialo aj počasie,
a tak účinkujúci i vďační diváci napriek prísnym
hygienickým opatreniam prežili v nádhernom
skanzene Vihorlatského múzea v Humennom
pekné a príjemné stretnutie s pôvodnou rusínskou
a zemplínskou kultúrou horného Zemplína.
Miroslav Kerekanič

liturgickými piesňami. Rozsiahlym príhovorom
rusínsky aktivista Štefan Drozd
objasnil
život partizánov a obyvateľov okolitých obcí
v období SNP. Po výstupe Obecný úrad v Ruskej
Porube zabezpečil prítomným na miestnom
ihrisku nielen občerstvenie a pohostenie, ale aj
kultúrny program. Nadšencom tohto podujatia
sa prihovoril vedecký tajomník MS Pavel Mičianik
a podpredseda ZO SZPB Vranov nad Topľou
Michal Pavlečko. V programe vystúpil Orchester
vychodňarov, Humenskí chlopci a spevácka
skupina Porubľanka. Na záver prišlo to, čo každý
očakával, a to ukážka rekonštrukcie boja medzi
partizánmi, slovenskými a sovietskymi vojakmi na
jednej strane a nemeckým wermachtom na strane
druhej v podaní SKVH Gvardija, KVH Hodošík, KVH
Dukla Prešov a Hencovského oddielu Gvardija.
Podujatie sa stretlo s pozitívnymi ohlasmi a veľkým
záujmom, o čom svedčí množstvo prítomných.
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NA JURAJA JANOŠKU
S P O M Í N A L I V LU Č E N C I
Dom MS , MO MS a SZPB – OV v Lučenci
uskutočnili pri príležitosti 75. výročia ukončenia
druhej svetovej vojny a 75. výročia úmrtia
advokáta, politika Juraja Janošku pietnu slávnosť
pri pamätnej tabuli, ktorú roku 2007 umiestnila
Matica slovenská na budovu Domu MS. Na
podujatí sa zúčastnil predseda MS Marián Gešper,
prvý podpredseda MS Marek Hanuska, vedecký
tajomník MS Pavel Mičianik a ďalší predstavitelia
ústredia MS, predseda SZPB – OV v Lučenci
Jozef Cerovský, predseda Spolku M. R. Štefánika
v Lučenci Pavol Urbančok, bývalý riaditeľ Domu MS
v Lučenci Dušan Kubinec, predsedníčka Jednoty
slovenských dôchodcov v Lučenci Elena Bakuľová,
pani farárka evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania Mária Hroboňová, zástupcovia miestnych
odborov MS z okolitých obcí ako i obecných
úradov. Po úvodných tónoch speváckej skupiny

Rezeda predseda MS Marián Gešper umiestnil
pod pamätnú tabuľu venček. Potom sa prihovorila
poverená riaditeľka Domu MS Ľudmila Lacová,
ktorá osobitne privítala na stretnutí Juraja Janošku
z Trnavy, syna významného politika, advokáta
a vnuka prvého slovenského evanjelického biskupa,
organizátora slovenského národného hnutia
a evanjelickej cirkvi, ako i predsedu Matice

slovenskej. Po doznení hymnickej piesne Kto
za pravdu horí presunuli sa všetci prítomní do
exteriéru Domu MS. Predseda Marián Gešper v
príhovore uviedol, že je veľmi smutné, že štát
a spoločnosť zabudla na takého významného
národovca a politika, akým bol Juraj Janoška,
mimochodom syn Jura Janošku staršieho, ktorý
bol predsedom MS a prvým generálnym biskupom
ECAV. Juraj Janoška patril medzi zanietených
slovenských vlastencov, ktorý s odvahou a vytrvalo
bojovali za slobodný život národa. Juraj Janoška
ktorý v Lučenci pôsobil ako prvý predseda MO MS
i ako župan Novohradu, patril medzi deklarantov
SNR roku 1918.
Po spomienkach na Juraja Janošku pokračoval
v pútavom rozprávaní o druhej svetovej vojne Pavel
Mičianik. V jeho zaujímavej prednáške sa dozvedeli
prítomní aj o menej známych skutočnostiach počas
Ľudmila Lacová
vojnových udalosti.
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MATIČNÉ SLÁVNOSTI NA HORNOM ZEMPLÍNE
SA KONALI V MALEJ OBCI CABOV

K ľudovým tradíciám už od nepamäti patrí
dobrá hudba, spev, tanec či chutné jedlo. Nie je
to inak ani na Hornom Zemplíne. V malej obci
Cabov v okrese Vranov nad Topľou sa konali dňa
6. septembra 2020 matičné slávnosti venované
práve ľudovým tradíciám.
Podujatie sa začalo na samé poludnie
slávnostným príhovorom vedúceho OP MS
Vranov nad Topľou Miroslava Gešpera, ktorý
okrem prehliadky folklórnych súborov zároveň
symbolicky odštartoval súťaž vo varení guľášu,
ktorá taktiež bola súčasťou podujatia. Hymna
SR zaznela v podaní dychovej hudby Orchestra
Vychodňarov pôsobiacej pri MO MS Nižný
Hrabovec.
K prítomným sa prihovoril starosta obce
Cabov Viliam Popaďak a predseda MS Marián
Gešper, ktorý povedal, že bez ohľadu na zložitosť
dnešnej doby, ktorá nie vždy praje matičnému
a národnému, ľudová tvorivosť a autentický
slovenský folklór si stále nachádzajú cestu
k širokej slovenskej verejnosti, k čomu prispievajú
aj podujatia uskutočňované matičiarmi najmä
v regiónoch. Morálne podporili podujatie svojou
účasťou aj riaditeľ Členského ústredia MS Martin
Fejko i člen výboru MS Martin Hajník.
Domáci folklórny súbor Brežinky zanôtil prvé

piesne. Pri tejto príležitosti FS Brežinky z Cabova
slávnostne pokrstil svoje debutové CD a bolo to
práve brezovými listmi.
Do maratónu ľudovej piesne sa pripojili aj FS
Bukovina, Konopianka, Kazarinka, Tovarňanka,
Vederko, Soľanské nevesty, Sačurovské
nevesty, Porubianka, Juskovčanky a Bančan,
ktorý sa datuje ako najstarší matičný kolektív
vo vranovskom regióne. Hosťom bol aj FS
Porubľanka z Ruskej Poruby.
V závere odborná porota vyhodnotila súťaž
vo varení guľáša a ocenila víťazov. Na prvom
mieste sa umiestnilo družstvo Porubľania z MO
MS Ruská Poruba. Ani ostatní súťažiaci neobišli
naprázdno, odniesli si ceny od Matice slovenskej
aj od obce.
Je potrebné vyzdvihnúť príkladnú spoluprácu
medzi organizátormi a obcou, MO MS Cabov,
MO MS Hencovce a OP MS Vranov nad Topľou,
ktorí zorganizovali toto podujatie. Zároveň je
to jediná prehliadka matičných folklórnych
telies vo vranovskom regióne, ktorých počet
sa rozrástol na pätnásť, či už sú kolektívnymi
členmi, alebo pôsobia pri miestnych odboroch
a hrdo reprezentujú Maticu slovenskú nielen
doma, ale aj v zahraničí.
Jana Gešperová
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8. R O Č N Í K M O Č A R I A N S K Y C H D N Í

PO STOPÁCH M. RÁZUSA

BOL VENOVANÝ AJ PAMIATKE GORAZDA ZVONICKÉHO

19 . ROČNÍK CYKLOMARATÓNU

Občianske združenie Močarany v spolupráci
s mestom Michalovce a Domom MS v Michalovciach
pripravilo už 8. ročník Močarianskych dní. V nedeľu
2. augusta 2020 v dopoludňajších hodinách, trochu
aj s obavami v tomto neľahkom čase, prichádzali
veriaci do Kostola sv. Gorazda a spoločníkov, aby
si pripomenuli 20. výročie posviacky kostola.
Hlavným celebrantom bol bývalý žiak dona
Šándora o. Štefan Turanský, ktorý zároveň požehnal
vitráže kostola a nový zvon. Zvon nám pripomenul
nášho vzácneho rodáka Gorazda Zvonického,
ktorému bola venovaná druhá časť programu pri
príležitosti 25. výročia jeho smrti.
Gorazdov večer v popoludňajších hodinách bol
v réžii Štefánie Sabolovej; ako pásmo hovoreného
slová, básní a piesní v podaní zanietených členov.
Na slávnosti sa zúčastnili primátor mesta Viliam
Zahorčák, riaditeľka DMS Michalovce Karin
Obšatníková, naši poslanci Erika Šimková a Marián
Sabovčík, bývalí žiaci Gorazda Zvonického, rodinný
príslušníci i ďalší pozvaní hostia. Program oživili

svojimi piesňami o kráse Zemplína aj členovia
speváckej skupiny Močaranka. Záverečná milá
bodka bolo úžasné vystúpenie Dašky Kostovčík
v hudobnom sprievode manžela. Vyznanie lásky
k rodnej hrude nás povzbudilo obdivovať našich
rodákov.
Malé námestie žilo aj aktivitami našich detí,
maľovanie na tvár, malé súťaže a pekné odmeny
potešili malých i veľkých. V sobotu sa hral futbalový
zápas o pohár Močaran.
Pri ukončení programu predsedníčka OZ
Anna Kostovčíková odovzdala ocenenie „Srdce
pre Močarany“ prítomným bývalým žiakom dona
Šándora a to donovi Turanskému a Michalovi Kaňovi
a všetkým poďakovala za účasť i vytvorenie krásnej
rodinnej atmosféry.
Veríme, že záverečný potlesk a družné debaty pri
malom občerstvení boli znamením, že sa posilnili
naše rodinné vzťahy a znova ožili spomienky na
rodákov.
Anna Kostovčíková
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Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši
aktívne spolupracuje s viacerými inštitúciami
v meste. Veľmi úzka a efektívna je spolupráca
s Rázusovie klubom spisovateľov, ktorý sídli
v rodnom dome súrodencov Rázusovcov (neďaleko
Domu MS). Matičiari sa podieľali na prípravách
prezentácií kníh, na besedách s významnými
osobnosťami, recitačných a autorských súťažiach.
Nechýbali ani pri organizovaní 19. ročníka
cyklomaratónu Po stopách Martina Rázusa, ktorý
sa uskutočnil 15. augusta 2020. Jeho účastníci
odštartovali ráno o deviatej spred Rázusovie domu
v Liptovskom Mikuláši. Trasa vyše stočlenného
peletónu viedla cez Čertovicu do Brezna, kde
Martin Rázus pôsobil sedem rokov a napokon
i zomrel. Potom jazda pokračovala do Banskej
Bystrice, kde je pochovaný, a ďalej cez Donovaly
naspäť do Liptovského Mikuláša.
Pri soche velikána v Brezne cyklistov privítal
primátor mesta Tomáš Ábel. V svojom príhovore
zdôraznil, že Brezňania si Martina Rázusa veľmi
vážia. „Som hrdý na to, že pôsobil v Brezne, kde
prežil najplodnejšie literárne obdobie. Dôkazom
toho, že istým spôsobom medzi nami stále žije, je
aj toto podujatie.“ Pred etapou do Banskej Bystrice
sa účastníci občerstvili na dvore evanjelickej fary.
Peletón vyprevadili presne o dvanástej hodine za
zvonenia zvonov z veže evanjelického kostola.
V Banskej Bystrici položili účastníci podujatia
vence k hrobu Martina Rázusa a odzneli príhovory
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hostí. Cez Donovaly sa vrátili do Liptovského
Mikuláša. Pri soche Martina Rázusa v parku
pri mestskom úrade sa uskutočnil záverečný
ceremoniál vydareného podujatia. Po vyhodnotení
podujatia a odovzdaní odmien predseda krajskej
rady Matice slovenskej v Žiline Milan Stromko
a pracovník Domu MS v Liptovskom Mikuláši Peter
Vrlík položili vence k pamätníku a zarecitovali
verše slovenských národovcov. Milan Stromko
v svojom pôsobivom príhovore zdôraznil odkaz
slovenských dejateľov pre súčasníkov: udržiavať
a budovať národné povedomie Slovákov!

32. STR A N A

PETER KOZOLKA : ÚVRATE
P R E D S TAV E N I E K N I H Y
Piatok 4. septembra 2020 v podvečerných
hodinách v priestoroch Mestskej knižnice
v Zlatých Moravciach Mgr. Peter Kozolka,
pedagóg, člen Pedagogického a Historického
odboru Matice slovenskej, podpredseda Prezídia
Matice slovenskej, uviedol svoju knižnú prvotinu
pod názvom Úvrate. PhDr. Peter Bednár, CSc., v
úvode svojho príhovoru predstavil knihu, ktorá
je svojím posolstvom venovaná všetkým čo sa
v tomto ťažkom čase dokážu pozastaviť a zamyslieť
nad hodnotovým systémom našej spoločnosti.
Pre autora viera v Boha, rodné úvrate slovenskej
zeme, jej útrapy a bolesti boli a sú prioritou.
Jeho život a práca sú obrazom statočnej práce,
ľudskosti, využitého talentu. Na stránkach
knihy sa prejavuje zanietenie pedagóga, vzťah
k hodnotám, ktoré bolo treba brániť, zveľaďovať a
pestovať. Ale aj zodpovednosť za osud vlastného
národa, návrat k vlastným hodnotám ako je naša
vlasť, jazyk a kultúra. Úvrate sú o jednoduchých,
statočných ľuďoch, o ich príbehoch a stretávaniach
sa s nimi, ktorí ho oslovili práve svojou ľudskosťou,

pokorou, pracovitosťou a hlbokým vzťahom
k rodnej zemi.
Na prezentácii knihy spojenej s autorskou
besedou a autogramiádou sa zúčastnil veľký
počet milovníkov kníh. K prítomným a autorovi sa
prihovorili Viliam Komora, tajomník MS, a Libuša
Klučková, predsedníčka Pedagogického odboru
MS, ktorí ocenili činnosť Petra Kozolku na roli
národa dedičnej, o čom svedčia viaceré ocenenia
autora. Primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár
svojou účasťou a zároveň svojím príhovorom dodal
podujatiu dôstojnosť a ocenil knihu. Nitriansky
diecézny biskup prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.,
poslal autorovi pozdravný list s blahoželaním pri
príležitosti uvedenia knihy do života.
Úprimné poďakovanie patrí predsedovi MS
JUDr. Mariánovi Gešperovi, ktorý pri vydaní knihy
autorovi prispel nemalou finančnou čiastkou.
K úspechu profesionálne pripraveného
podujatia svojím kultúrnym programom prispela
knižnica, ktorá spestrila prezentáciu knihy.
K organizátorom podujatia patrili Pedagogický
odbor Matice slovenskej, Mestské stredisko kultúry
a športu Zlaté Moravce s jeho riaditeľkou Simonou
Holubovou, Miestny odbor Matice slovenskej
v Zlatých Moravciach a nepopierateľne veľkú
zásluhu má Mgr. Veronika Bilicová, riaditeľka Domu
Matice slovenskej v Nitre a Vydavateľstvo Matice
Libuša Klučková
slovenskej v Martine.
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LETNÉ T VORIVÉ DIELNE PRE DETI
5 . R O Č N Í K TA P I P R E G A L A N T U

Pri plánovaní jubilejného V. ročníka TAPI
pre Galantu nikto ani nepomyslel, že sa od 17.
augusta 2020 uskutoční – ale v obmedzenom
režime. Ale tešíme sa, že sa vôbec mohol začať.
Finančne nás podporilo aj mesto Galanta,
vďaka patrí aj Mestskému kultúrnemu stredisku
v Galante.
Tentoraz sa pripojila menšia skupina detí
ako po iné roky, samozrejme pri prísnych
hygienických pravidlách, ale dali sme to…
Na úvod nám zahral na heligónke Samko
z Horných Salíb, slávnostne sme otvorili náš
úspešný, piaty ročník projektu, ktorý sa začína
tvorivými aktivitami pre deti.
Deťom sa prihovorila aj pani Ľuba Suchalová
Harichová, predsedníčka Klubu textilných
výtvarníkov združených v ARTTEX-e v Bratislave.
Prvé 3 dni deti maľovali ovčím rúnom – tvorili

tapisérie, maľovali na hodváb a ďalej sme
pokračovali drôtikovaním s pani Marienkou,
batikovaním tričiek. Voľný čas si vypĺňali
výrobou náramkov a modelovali z hliny. Týždeň
rýchlo ubehol.
Medzitým v Južnom krídle Neogotického
kaštieľa pracovali výtvarníčky ARTTEX-u
v doobedných hodinách aj s verejnosťou.
Dámy, ktoré sa prihlásili, pracovali v rúškach.
Pod vedením odborníčok je možné vytvoriť si
tapisériu za 2 – 3 hodiny. Okrem toho umelci
v poobedňajších hodinách tvorili aj vlastné
diela.
Po spracovaní v textilnej továrni všetky diela
nainštalovali a slávnostne sa otvorila výstava
27. augusta 2020 o 18-tej na nádvorí
Neogotického kaštieľa v Galante.
Zlatica Gažová
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EUGEN RUFFINY A JEHO PODZEMNÝ KLENOT

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

150 ROKOV OD OBJAVENIA DOBŠINSKEJ ĽADOVEJ JASKYNE

O POHÁR DOMU MS V LEVICIACH
V JURE NAD HRONOM

Klenoty, tie pravé a jedinečné, sú vždy
najvýnimočnejšie. Niet im páru, sú bohatstvom
a pýchou zároveň v tom dobrom zmysle slova.
Nie je to inak ani v prípade nášho prírodného
podzemného klenotu – Dobšinskej ľadovej
jaskyne. V jej iskrivom podzemnom svete
nájdeme mnoho krás a jedinečnosti, takže
vyniká ako ten najvzácnejší klenot. Vďaka
organizátorom podujatia sme mohli navštíviť
Dobšinskú ľadovú jaskyňu, aby sme našim
žiakom priblížili prírodný podzemný klenot.
Po vstupe do jaskyne nás očarila krehká krása
kráľovstva večného ľadu. Na dvoch stanovištiach
v jaskyni sme si prečítali úryvky z brožúry, ktorá
vznikla pri príležitosti 150. výročia objavenia
Dobšinskej ľadovej jaskyne. Žiaci sa dozvedeli,
ako tento jedinečný klenot podzemného sveta
objavil 15. júna 1870 banský inžinier z Dobšinej
a kráľovský banský radca Eugen Ruffiny
spolu so svojimi priateľmi Gustávom Langom
a Andrejom Megom. 29. septembra 2020 sa
konalo podujatie pri príležitosti 150. výročiea
objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne za účasti
koordinátora pre environmentálnu výchovu
PhDr. Miroslava Kudlu, ktorý zanietene a rozvážne

Dom Matice slovenskej v Leviciach a Miestny
odbor Matice slovenskej v Jure nad Hronom
usporiadali sobotu 22. augusta 2020 už druhý
ročník medzinárodného stolnotenisového
turnaja O pohár riaditeľa Domu MS v Leviciach.
Turnaj sa začal o 9. hodine hodine a odohral
sa v telocvični Základnej školy v Jure nad
Hronom. Otvorili ho riaditeľ DMS Levice Mgr.
Miroslav Považan a predsedníčka MO MS v Jure
nad Hronom Helena Valentová. O priebehu
a pravidlách turnaja informoval Ladislav Garaj
z Juru nad Hronom. Na turnaji sa zúčastnili
štyri štvorčlenné družstvá a členovia družstiev
hrali každý s každým. Zvíťazilo družstvo z STK
Hronovce. Na druhom mieste skončilo domáce
družstvo MO MS Jura nad Hronom. Tretí boli hráči
hovoril žiakom o ľadovom kráľovstve Dobšinskej
ľadovej jaskyne. A nielen to. Pútavo nám priblížil
aj iné jaskyne. Žiaci ZŠ akad. Jura Hronca
v Rožňave, žiaci ZŠ Petra Kellnera Hostinského
v Gemerskej Polome, žiaci ZŠ Eugena Ruffinyho
v Dobšinej kládli sympatickému koordinátorovi
otázky a on im odhalil tajomstvá jaskýň. Počas
podujatia sa žiakom prihovorila riaditeľka
Domu Matice slovenskej Ing. Zlatka Halková.
Pani Tatiana Tomková – pracovníčka Matice
slovenskej, rozdala šikovným žiakom pamätné
listy ako spomienku na toto výnimočné
podujatie. Podzemný poklad sa s nami vybral
hľadať aj pán Mgr. art. Gabriel Borzy, ktorý tento
výnimočný deň zdokumentoval. Podujatie
Eugen Ruffiny a jeho podzemný poklad prinieslo
žiakom základných škôl hodnotný zážitok,
ktorý prostredníctvom svojich literárnych
a výtvarných prác dokázali tvorivo sformulovať.
Prečítané úryvky a vytvorené dielka tak „ožili“
a budú naďalej žiť v spomienkach všetkých
zúčastnených.
Nevšedný deň bol zrealizovaný vďaka
podpore Matice slovenskej, mesta Rožňava a ZŠ
Eugena Ruffinyho v Dobšinej.
Soňa Pľutová

TJ Sokol Olomouc z Českej republiky a štvrté
družstvo MO MA Čajkov. Športová časť turnaja
sa skončila o 16.30 hodine. Potom organizátori
odovzdali víťaznému družstvu putovný pohár
riaditeľa DMS Levice a každý účastník dostal
diplom podľa poradia družstiev. Po športovej
a oficiálnej časti podujatia nasledovalo priateľské
posedenie pri domácich špecialitách matičiarov
z Jura nad Hronom.

PIETNY AKT V ISTEBNOM
75 . VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE

Aj napriek celosvetovej pandémii koronavírusu
si MO MS v Istebnom uctil 75. výročie oslobodenia
obce. Položením venca k pamätníku pri dodržaní
všetkých nariadení a opatrení v sprísnenom
režime si členovia pripomenuli toto významné
výročie. Zúčastnil sa aj predseda MO Pavol Stuchlý
a tajomníčka Lýdia Fačková a tiež starostka obce
Istebné. V obecnom rozhlase si občania vypočuli
príhovor o priebehu oslobodenia i mená obetí
z našej obce. Je dôležité pripomínať si takéto
významné udalosti ani Istebnianski matičiari
Pavol Stuchlý
nezabúdajú.
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VÝSTAVA V BOTTOVE

T R O J D NŠ O V Ý D I VA D E L N Ý M A R AT Ó N

R O KY B O J O V, O B E T Í
A NÁ D E J Í 1 9 1 4 – 1 9 2 0

V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

V malej obci Bottovo sa uskutočnila
v utorok 8. septembra 2020 v sále kultúrneho
domu vernisáž výstavy Roky bojov, obetí
a nádejí 1914-1920, ktorú sa podarilo zabezpečiť
v spolupráci s Nadáciou M. R. Štefánika.
Československé légie zohrali veľkú úlohu
nielen pri vzniku samostatného štátu, ale aj pri
vzniku mnohých obcí na Slovensku. Bottovo
je jednou z nich. Na podujatí si pripomenuli
výročia hneď niekoľkých dôležitých udalostí,
ktoré sú úzko späté so slobodou, demokraciou
a vznikom prvého samostatného štátu Čechov
a Slovákov. Uplynulo 100 rokov od vzniku

československých légií, vzniku Československej
republiky, prvej svetovej vojny a od tragického
úmrtia M. R. Štefánika.
Prednášku zabezpečil historik Ferdinand
Vrábel, ktorý absolvoval odbor archívnictvo na
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.
Zaoberá sa novšími dejinami, slovenským
národným obrodením, prvou svetovou
vojnou, československými légiami, prvou
Československou republikou (1918 – 1938),
vzťahmi Čechov a Slovákov a postavením
národností v ČSR, ktorú osídlili v minulosti
vojenskí legionári.
Ľudmila Šimková

V Liptovskom Mikuláši sa už po piaty raz
uskutočnil Divadelný festival Ivana Stodolu, ktorý
usporiadal Divadelný odbor Matice slovenskej
v spolupráci s Domom Matice slovenskej
v Liptovskom Mikuláši, mestom Liptovský Mikuláš
a Podpolianskym osvetovým strediskom za
výraznej pomoci mladých matičiarov. Mediálnymi
partnermi podujatia boli Rádio Liptov, Slovenské
národné noviny a TV Liptov. Festival sa konal
výnimočne tri dni v termíne 10. – 12. 9. 2020
v priestoroch Kultúrneho domu Palúdzka.
V prvý deň na úvod festivalu sa k prítomným
prihovoril riaditeľ DMS a zároveň podpredseda
MS Marek Nemec. Pripomenul významné výročie
slovenských ochotníkov, ale aj osobnosť Ivana
Stodolu, ktorého meno nesie matičný divadelný
festival. Ivan Stodola bol nielen vynikajúci lekár ,
ale aj dramatik, veď jeho hry Bačova žena, Jožko
Púčik a jeho kariéra, Čaj u pána senátora a mnohé

predstavilo 8 divadelných súborov, čo bolo najviac
počas existencie tohto festivalu. Na festivale sa
zúčastnilo 63 hercov a počas troch dní jednotlivé
predstavenia videlo približne 540 divákov a na
organizácií sa podieľalo spolu 16 dobrovoľníkov.
Účasť divákov na predstaveniach bola obmedzená
z dôvodu nariadení. Nakoniec bolo rozhodnuté
nasledovné poradie, nik neprehral všetci sa
umiestnili. V bronzovom pásme to boli: Badido
Rimavská Sobota, Divadlo Havran Rimavská Sobota
a MADOS Liptovský Mikuláš. V striebornom pásme
sa umiestnili DOS Braxatoris Krupina, Ľubelské
ochotnícke divadlo Kolomana Ondreja Urbana a DS
Zelienka Zvolen. Víťazom tohtoročného festivalu
sa stal DS ŠAPO Ploštín a odniesol si Putovnú cenu
Ivana Stodolu a zlatý pohár.
Ochotnícke divadlo na Slovensku má dlhoročné
tradície a spolu s folklórom reprezentuje našu
národnú kultúru. Cez Divadelný odbor podporuje

ďalšie sa hrávajú nielen na ochotníckych scénach,
ale aj na doskách profesionálnych divadiel.
Druhý deň sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
5. ročníka Divadelného festivalu Ivana Stodolu.
Celým festivalom sprevádzal divákov ako moderátor
Marek Nemec, ktorý sa svojej úlohy zhostil naozaj
vynikajúco. Na úvod predstavil vzácnych hostí
– Rudolfa Urbanoviča, viceprimátora mesta
Liptovský Mikuláš a Mariána Lacka, predsedu
Divadelného odboru MS. Rudolf Urbanovič
v svojom príhovore ocenil prácu organizátorov
na tomto mimoriadnom festivale. Po ňom priblížil
históriu združovania sa divadelných ochotníkov
na Slovensku Marián Lacko, ktorý bol zároveň aj
predsedom odbornej poroty.
Na tretí deň dvanastého septembra sa
v dopoludňajších a popoludňajších hodinách
program venoval deťom.
Tento festival je špecifický v tom, že ho
hodnotí nielen odborná porota, tento rok to bol
Marián Lacko spoločne s hercom a redaktorom
Pavlom Sedlačkom, ale aj laická trojčlenná porota
a nakoniec hodnotia aj samotní diváci – a to
známkovaním ako v škole od 1 do 5. Tento rok sa

toto hnutie aj naša najstaršia národná a kultúrna
ustanovizeň Matica slovenská. Divadlo v našich
obciach a mestách žije, stále má svojich divákov,
stále má svojich podporovateľov. Veď práve
divadlo nastavuje zrkadlo každej spoločnosti,
ale aj tej dnešnej. Divadlo nepozná hraníc ani
obmedzení, zobrazuje ľudí, ich problémy, radosti aj
starosti. A preto je také fascinujúce a priťahuje ľudí.
Divadelný odbor MS je jediným združením, ktoré
v súčasnosti združuje vyše tridsať divadelných
súborov na Slovensku a je druhým najväčším
záujmovým odborom v rámci MS. Bohužiaľ, veľa
divadelných súborov, ktoré pracujú pod hlavičkou
MS si neuvedomuje, že sa treba združovať a tak
spoločnými silami v dnešnej zlej situácii pre
kultúru dokázať svoju opodstatnenosť, svoj zástoj
v rámci národnej kultúry. Už teraz sa organizátori
pripravujú na ďalší ročník a všetci pevne dúfajú,
že situácia spojená s obmedzeniami sa vylepší
a bude sa môcť festivalu zúčastniť väčší počet
návštevníkov. Keď sa pozrieme na už ubehnutých
5 ročníkov, tak sa celkovo predstavilo 35 inscenácií,
ktoré zhliadlo viac ako tritisíc divákov.
PSV
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35. S T R A N A

NÁRODNÝ VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD

SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE

28. ROČNÍK TU RIST I C K É H O P O D UJAT I A

V OBECNEJ KNIŽNICI V OČOVEJ

Toto podujatie pre organizátorov znamenalo
vstávanie ešte za tmy, pre účastníkov v skorých
ranných hodinách. Na druhú stranu dostali
organizátori krásny dar od prírody v tvare rannej
inverzie.
Už 28. ročník podujatia Národného výstupu
na Pustý hrad sa začal pri pamätnej tabuli
Ľudovíta Štúra na starej budove Mestského
domu, dnešnej Starej radnice. Na tomto mieste
okrem príhovorov zaznela aj slovenská hymna
v podaní spevokolu zvolenského konzervatória.
Túra bola odštartovaná. Skrz Námestie
SNP popri Zvolenskom zámku sa hrnuli turisti
smerom na Pustý hrad. Dokonca jedna skupina
mladých matičiarov pevne držala vlajku po celý
čas namáhavej túry, stále do kopca. Na Hornom
hrade už účastníkov čakali remeselníci, rytieri,
hudobníci, lukostrelci, ale aj matičiari so svojím
programom.
Otvorenie programu sa začalo privítaním
účastníkov Cyklojazdy histórie, ktorí vyšli
na hrad – čím iným ako bicyklom. Následne
pokračoval historický pútavý cyklus s názvom
Cesta slovanskou a slovenskou históriou.
Kultúrny program bol tvorený z divadla pre
deti, šermiarskych ukážok bojov, pri ktorých
museli až trikrát zasahovať zdravotníci, pretože
boje boli naozaj veľmi vierohodné aj pre

dospelého diváka. Na záver sa účastníkom
predstavila kapela Spod Budína so svojou
špecifickou stredovekov hudbou. Počas
programu prebiehali viaceré sprievodné
aktivity. Azda najzaujímavejším lákadlom bola
odborná prehliadka archeologických nálezov
vykopaných za posledný rok.
Pre nás matičiarov malo podujatie veľmi
tradičný
charakter.
Knižná
propagácia
literatúry Matice slovenskej zožala úspech aj
v nepriaznivých oklieštených pandemických
podmienkach. Potreba rúška aj vo vonkajších
priestoroch však odradila mnohých priaznivcov.
Najvernejších však nie.
Najväčšiu konkurenciu však predstavovalo
druhé podujatie Kráľovskej svadby na Pustom
hrade, ktoré sa konalo, dalo by sa povedať,
zároveň s národným výstupom. To tento rok
odlákalo najmenej 700 vopred registrovaných
účastníkov, ktorí ostali len na Dolnom hrade
Pustého hradu. Počas podujatia účastníci mohli
zažiť dobový kráľovský sprievod spoločne so
svadobnou veselicou, domácu stredovekú
kuchyňu alebo rytierske súboje na koňoch.
Nás matičiarov na záver teší, že aj po toľkých
ročníkoch stále má kto organizovať toto
podujatie a že je oň stály záujem aj z radov
novoprijatých členov mladých matičiarov.

„Ale kto v láske a kráse žije, ten večne
zostane mladý.“

Pod týmto mottom sa nieslo spomienkové
stretnutie pri príležitosti 200. výročia narodenia
básnika, predstaviteľa romantizmu a zakladajúceho
člena Matice slovenskej – Andreja Sládkoviča,
ktoré predstavitelia miestneho odboru Matice
slovenskej spolu s Obecnou knižnicou usporiadali
v Očovej 17. septembra 2020.
Stretnutie krátkym životopisom uviedla pani
Šimkovičová, predsedníčka MO Matice slovenskej
,a v rozprávaní pokračovali naše členky Marienka
Bíziková a Anka Dorotová. Veľmi pútavým spôsobom
hovorila pani Bíziková o celom Sládkovičovom
živote, diele, jeho význame pre naše generácie, ako
aj o jeho pôsobení na Podpoľaní a pri vzniku Matice
slovenskej. Bližšie sa venovala jeho najslávnejšej
básnickej skladbe Marína, ktorá je oslavou lásky
k žene, ale aj k svojmu národu. A k tomu striedavo

recitovali úryvky z diela, čo sme my poslucháči so
záujmom sledovali. Keďže okrem Maríny aj lyricko-epická báseň Detvan sú považované za vrcholy
jeho básnického diela, vypočuli sme si aj úryvky
z Detvana. Naše spevácke zoskupenie Matičiari so
sprievodom harmoniky Janka Iždinského dopĺňali
toto stretnutie slovenskými ľudovými piesňami.
V závere podujatia poďakovanie dievčatám
prednášateľkám a malé občerstvenie ukončilo toto
milé popoludnie, ktoré bolo pre nás prítomných,
príjemným pohladením duše.

BEH VENOVANÝ LETCOM SNP
V MESTSKEJ ČASTI ZOLNÁ
VO ZVOLENE

Myšlienka, ktorá vznikla už dávno, vytvorila
v Zvolene novú tradíciu. Primeraným spôsobom sa
snaží predstaviť históriu Slovenského národného
povstania od jej zrodu v malej mestskej časti
Zolná. Podujatie je venované 1. československému
stíhaciemu pluku, ktorý prilietal v nízkych výškach
na poľné, dnes neexistujúce letisko. Zostalo po
ňom len krídlo, pamätník povstaleckým letcom
SNP v Zolnej. Dňa 17. septembra 1944 pristálo
21 stíhacích lietadiel na lúkach južne od obce.
„Mnohí z nás už zabudli, no my nechceme.“ Slová,
ktoré zazneli z úst predsedu OMM Zvolen počas
príhovoru. Odbor Mladej Matice Jozefa Kozáčka vo
Zvolene pri príležitosti tohto výročia zorganizoval
Beh na počesť letcov SNP so symbolickým
začiatkom o 17 . 09. hod. Následne znova
symbolicky hobby beh mal dĺžku 1,9 kilometra
a hlavný beh 4,4 kilometra. Aj napriek nepriaznivým
epidemiologickým opatreniam sme podujatie
zorganizovali. Účastníkov tohtoročného behu
bolo takmer dvojnásobne viac ako minulý rok (65).
Záujem o beh vzrástol, a tým sme mohli vyzbierať
vyše sto eur na rekonštrukciu pamätnej izby
v Zolnej. Odkaz po letcoch nezomrel. Vytrvá. Aj
vďaka novej pamätnej tabuli...
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DRAŽOVCE – JELENEC
21. ROČNÍK MATIČNÉHO
TURISTICKÉHO POCHODU

Užiť si naplno krásy jesene dovolilo počasie 21.
ročníku turistického pochodu Dražovce – Jelenec.
Bez vynechania jediného ročníka ho organizuje
Matica slovenská a Únia slovenskej mládeže, pričom
obe organizácie zastrešuje predseda Okresnej rady
Matice slovenskej Topoľčany František Ďurina. Je
obdivuhodné, že toľké roky sa dokážu stretnúť
nadšenci turistiky, ale predovšetkým už dlhoroční
priatelia, ktorí v súčasnosti žijú v rôznych častiach
Slovenska.
Máme za sebou ďalší ročník a krásnych
pohodových 24 kilometrov po náučnom chodníku
Ponitrianskou magistrálou.
Veľké poďakovanie za perfektnú organizáciu,
osobný čas, ktorý tomu venuje po celé tie roky, opäť
skvelú priateľskú atmosféru patrí Ferkovi Ďurinovi.
Rovnako patrí vďaka priaznivcom pochodu, ktorí
k láske k horám vedú už svoje deti. D M S N i t r a
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SYMBOL VZÁJOMNEJ MATIČNEJ SPOLUPRÁCE
CHORVÁTSKY OSIJEK, ČAKAJOVCE, JANKOVCE A DRAŽOVCE
O S I J E K – 1 2 . 9 . 2 0 2 0 , D R A ŽO V C E – 5 . 9 . 2 0 2 0 ,
J A N Í KO V C E – 2 6 . 9 . 2 0 2 0 , Č A K A J O V C E – 2 7 . 9 . 2 0 2 0

Posledných jedenásť rokov je typických pre
vzájomnú matičnú spoluprácu rozvinutú medzi
odbormi Janíkovce a Čakajovce. Ich matičné
slávnosti oba miestne odbory plánujú každý
rok v spoločný víkend. Jeden z dôvodov je
nielen vzájomná podpora a spolupráca, ale aj
zahraničná spolupráca s Maticou slovenskou
Osijek. Tá svoje zastúpenie pre pandémiiú
COVID- 19 tento rok na slávnostiach nemohla
mať. Zo spoločných matičných podujatí však
bolo aj na diaľku cítiť podporu našich krajanov.
Štafetu spoločných Matičných slávností
najskôr odštartoval najvzdialenejší Osijek, ktorý
ešte začiatkom septembra hostil podujatie Dni
slovenskej kultúry v Osijeku. Za bežnej situácie
sú naši matičiari jeho každoročnou súčasťou.

Posledné roky Osiječania rozšírili spoluprácu
v rámci vzdelávania v oblasti ľudového tanca
a hudby s ďalším Miestnym odborom Matice
slovenskej v Dražovciach. Práve Dražovce
otvorili prvý septembrový víkend prvé Matičné
slávnosti na Slovensku. Obdobie Dožiniek sú
u nich už tradične spojené aj s podujatím Sviatok
nového chleba. Vo folklórnom programe sa
predstavili domáca folklórna skupina Tradícia
a ako hostia Spevácka skupina Nevädza.
Záver septembra uzavrel spoločný víkend
ďalších Matičných slávností v Janíkovciach
a Čakajovciach. Prvé janíkovské popoludnie
ponúklo návštevníkom vystúpenia folklórnej
skupiny Tradície z Dražoviech, Matičiarov
z Čakajoviec a predovšetkým domácej
Janíkovskej studničky.

Miestny odbor Matice slovenskej Čakajovce
oslavuje 22 rokov od obnovenia svojej činnosti.
V úvode ich Matičných slávností predsedníčka
odboru Daniela Gregušová spomenula počiatky
oživotvorenia samotnej Matice slovenskej
a následný vznik matičných odborov s dôrazom
na storočnice našich okresov v Nitre a Zlatých
Moravciach.
V
tohtoročnom
programe
sa postupne predstavili domáci Matičiari
z Čakajoviec, Folklórna skupina Čabanka,
Spevácka skupina Janíkovská studnička
a matičiari z Jelenca. Dôležité postavenie
predsedníčok a predsedov miestnych odborov
počas podujatia všetkým pripomenula riaditeľka
Domu Matice slovenskej v Nitre Veronika

Bilicová. Zároveň však matičiarov vyzvala, aby
boli aj naďalej motiváciou, zmyslom a pomocou
v ich dobrovoľnej práci.
Otvorene však vyzvala aj k väčšej
angažovanosti matičiarov smerom navonok,
nepodceňovaniu sily médií a propagácie. Podľa
jej slov: „Práve Vy matičiari mate, čo povedať, vaše
podujatia sú rovnocenné s ostatnými kultúrnymi
inštitúciami, udržujú naše vzácne tradície,
regionálnu históriu, ale v mnohých obciach
aj jedinú živú záujmovú komunitnú činnosť
a v iných obciach zase komunitnú činnodť závislú
od rôzných organizácií...“
Všetky domáce podujatia sa organizovali
s finančnou podporu Matice slovenskej.
Michaela Pavelová
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K U LT Ú R N O - S P O L O Č E N S K É A K T I V I T Y
DOMU MATICE SLOVENSKEJ V SNINE

HRAJ, SPIEVAJ A TANCUJ
DE TSKÝ REGIONÁLNY
FOLKLÓR V HUMENNOM
Dňa 18. septembra 2020 v rámci projektu
podporeného Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky Hraj, spievaj a tancuj! sa uskutočnila
regionálna súťaž detského hudobného folklóru
v kategórii sólo, duo a trio spev. Samotné podujatie
sa zrealizovalo v koncertnej sieni Vihorlatského
múzea v Humennom. Na detskú časť festivalu
ľudových spevákov Zempľin špiva, ktorý sa koná
v spolupráci s Maticou slovenskou, na základe
výberu odbornej poroty (v zložení Mgr. art. Michail
Adamenko – operný spevák a hudobný pedagóg
Košice, Miroslav Dzijak – hudobný pedagóg
Humenné, doc. Vladimír Marušin, ArtD. – choreograf,
pedagóg Prešov, a PaedDr. Alexander Fecura
– zbormajster a hudobný pedagóg) postúpili

Dom Matice slovenskej v Snine za viac ako
dve desaťrocia svojej kultúrno-spoločenskej
matičnej činnosti usporiadal množstvo výstav
s pestrou tematikou. Výstavy boli určené
nielen širšej kultúrnej verejnosti, ale
predovšetkým mladej generácii, aby si už
od útleho veku osvojovala návyky, ktoré
kultivujú a zušľachťujú ducha. I keď rok 2020
je naozaj špecifický pre pandémiu COVID-19
a kultúre príliš neprial, tak sa predsa podarilo
zorganizovať niektoré kultúrne aktivity.Prebehla

Výstava detskej výtvarnej tvorby spojená
s tvorivou dielňou. Táto aktivita bola zrealizovaná
v spolupráci so Súkronou SZUŠ Andreja
Smoláka. Ďalšou výstavou bola Výstava plastík
z kovového šrotu, ktorá sa stretla s nebývalým
záujmom mladšich, ale aj starších návštevníkov.
S mestskou organizáciou Únie žien Slovenska
to bola tradičná ochutnávka jedál a tiež výstava
Snina na dobových pohľadoch, na ktorej bol
predstavený dobový kalendár na rok 2021.
Jozef Makariv

2021

Snina – žánrový výjav z 1. svetovej vojny – úplne vľavo stojí Sninčan Štefan Pčola.

SNINA
NA DOBOVÝCH POHĽADOCH XII.
Držiteľ tohto kalendára je pravým občanom mesta Snina,
lebo vytvára a pomáha zachovať pamäť o našom meste
a podporuje počiny krásne a vznešené.
Kalendár 2021. © SNINA NA DOBOVÝCH POHĽADOCH XII.
Z dlhoročných zbierok zostavené na pôde Domu Matice slovenskej v Snine
so želaním šťastne prežitého roka 2021.
Vydal © Elinor Snina.

títo speváci: Terézia Kovalčíková, Samuel Horvat,
Simon Horvat, Slávka Hirková, Ema Švigárová
– ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, Viktória
Vasilenková, Petronela Čorná, Kiara Sabovová,
Ján Šalata, Júlia Parnicová – ZŠ Pugačevova
Humenné, Ema Kenderešová, Sarah Danková– ZŠ Koškovce, Janka Magurová, Ľudmila Kvašná,
Sebastián Jakubov, Sofia Kadlecová, Anabela
Danková - ZŠ Hrnčiarska Humenné, Filip Gonos
– ZŠ SNP Humenné, Vanda Marinčáková, Nela
Mesárošová, Zuzana Biľová, Veronika Biľová – ZŠ
Laborecká Humenné, Justína Schirtová, Helena
Schirtová, Christína Schirtrová, Laura Potomová,
Kornélia Senderáková, Zuzana Čulyová, Larisa
Schirtová, Vasile Schirta – ZŠ Radvaň nad
Laborcom.
Odborná porota konštatovala vysokú úroveň
súťažnej prehliadky a kvalitatívny rast prípravy
všetkých detských spevákov. Zvlášť ocenila záslužnú
prácu pedagógov – Mgr. Lenky Magurovej, Ivany
Čerňovej, PaedDr. Jany Horvatovej, Mgr. Moniky
Sirikovej, Mgr. Eriky Lukáčovej a PaedDr. Alexandra
Fecuru. Poďakovanie patrí aj všetkým rodičom,
ktorí vedú svoje deti k láske k ľudovému spevu
a úcte k tradičnému umeniu. Miroslav Kerekanič
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MATIĆNÉ CENY
DOM MS V ROŽŇAVE
ODOVZDÁVAL NETRADIČNE
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PROJEKT DETI A TRADÍCIE V HRUŠOVE
BUDUJE VZŤAH K VLASTNÝM TRADÍCIÁM A HISTÓRII

Stretnutie sme začali tak trošku netradične.
Keďže tu máme zúriaci vírus COVID-19, školy
máme uzavreté a od pondelka by sme tam deti
už nenašli. Museli sme sa preto poponáhľať.
Oceňovali sme súťaž z podujatia Eugen Ruffiny
a jeho podzemný klenot a recitačnú súťaž
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Ceny
sme neodovzdávali osobne, v každej škole si
ich prevzala služba pri vchode a následne ich
odovzdali deťom. Je nádherné, že máme takú
skvelú spoluprácu so školami a nikde nebol

problém s odovzdávaním cien. Kto chce, nájde
si spôsob ako netradične zorganizovať podujatia
a aj ich vyhodnotiť. A čo nás dnes úplne najviac
potešilo? Stella Nahalková, žiačka Základnej
školy, Zlatá 2, Rožňava vyhrala prvé miesto nielen
v našom okresnom kole, ale aj v celoslovenskom
kole v Drienčanoch v tretej kategórii. Z celého
srdca jej blahoželáme a spolu s ňou sa tešíme.
Bola to krásna bodka za naším úsilím zorganizovať
súťaž aj napriek pandemickej situácii.

Budovať vzťah mladej generácie k vlastným
tradíciám a histórii je v súčsnej hektickej dobe
úlohá náročná a patrí k prvoradým matičným
aktivitám. MO a OP Matice slovenskej sa
tejto téme venuje dlhodobo, pričom úzko
spolupracuje aj s ďalšími kultúrnymi inštitúciami.
V súčinnosti s Hontiansko-ipeľským osvetovým
strediskom Veľký Krtíš sa v roku 2020 podarilo
realizovať pôvodný zámer projektu Deti a
tradície. Jeho hlavným cieľom je priblíženie
tradičného života minulých pokolení, remesiel,
roľníctva, architektúry, gastronómie a iných
fragmentov mladej generácii, ktorá už nemá
možnosť tieto fakty vidieť v bežnom živote. Po
vzájomnej komunikácii a zosúladení jednotlivých
časových a realizačných etáp vznikol spoločný
projekt Hontiansky keľavník, ktorý podporil
Fond na podporu umenia. Názov je odvodený
od lokálneho nárečového tvaru „keľavný“, čo
znamená šikovný, usilovný, pracovitý. V rámci
projektu je v pláne organizovať pobyty pre
žiakov základných škôl z okolia a možnosť
zoznámiť sa s históriou slovanského osídlenia
a návštev expozícií tradičného bývania
a odievania, kováčskej vyhne výstavy stabilákov,

historickej techniky, ukážky tradičnej kuchyne,
roľníckych prác a remesiel. Na jednotlivých
stanovištiach si môžu účastníci niektoré aktivity
vyskúšať, prípadne ochutnať miestne špeciality.
Pobyty mali byť týždenné, ale z dôvodu opatrení
koronavírusu
v pilotnej skúšobnej etape
organizátori realizovali len jednodňové aktivity
pre žiakov škôl okresu Veľký Krtíš. Počas dňa si
v Hrušove deti mohli pozrieť roľnícku techniku,
z miestnej kalvárie vidieť široké okolie a spoznať
históriu Hontu, vyskúšať si práce s konopami
či slamou, oboznámiť sa s prácou uhliarov,
kamenárov, kováčov, páleničiarov, pozrieť staré
traktory a stabilné motory, ochutnať čerstvý
hrušovský lepník a oboznámiť sa s tradičným
ľudovým bývaním. Pôvodný termín bol 10 dní.
Sprísnené podmienky ho skrátili na polovicu od
21. do 25. 9. 2020, takže sa nepodarilo uspokojiť
všetkých záujemcov. Hlavným lektorom bol Ján
Brloš z OP MS V. Krtíš – Hrušov a organizačným
garantom Cyril Páriš z H-IOS. Zaujímavé bolo aj
stretnutie s miestnymi ľuďmi na jednotlivých
stanovištiach. Účastní žiaci i pedagógovia boli
so zámerom organizátorov spokojní a prejavili
záujem o podobné aktivity i do budúcnosti.
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.2081,&.89VW~SWH GR VYHWD PpGLt D NRPXQLNiFLH LQIRUPDþQêFK
WHFKQROyJLt D PDUNHWLQJX 9HĐNi SR]RUQRVĢ VD Y NQL
KH YHQXMH SUREOHPDWLNH KRYRUFRY VS{VRERP LFK SUiFH
DNRPXQLNiFLHVPpGLDPL
NV
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35Ë%(+<.725e1$3Ë6$/ä,927
-iQýRPDM
¼
1(6.872ý1e35Ë%(+<
6HGHP EHOHWUL]RYDQêFK ELRJUD¿FNêFK SUtEHKRY L OLWH
UiUQ\FKUHSRUWiåtSRGiYDVWUKXM~FHVRQG\GRåLYRWQêFK
RVXGRY D ]ORPRY YêQLPRþQêFK VORYHQVNêFK RVREQRV
Wt
NV

/DGLVODYġDåNê
¼
/29&,ď8'6.é&+79È5Ë
9RĐQp SRNUDþRYDQLH NQLK\ 3RUD]HQt YtĢD]L MH S~WDYêP
GRSRYHGDQtPYêQLPRþQêFKĐXGVNêFKRVXGRYDE\QDYH
N\]RVWDOLYRYHGRPtDSDPlWL
NV

-iQýRPDM
¼
6Ò%2-(635(./,$7Ë0
9RĐQp SRNUDþRYDQLH NQLK\ 1HVNXWRþQp SUtEHK\ SUH]Ui
G]DćDOãLHVNXWRþQpQRSULDPQHXYHULWHĐQpĐXGVNpGUi
P\
NV

0LODQ=HOLQND
¼
%/Ë=.(',$ď$9<
'HYlĢ NUiWN\FK SUy] SUHGVWDYXMH VYLHåL D FLWOLYê SRQRU
GR NRPSOLNRYDQêFK KOEtQ ĐXGVNHM GXãH D HãWH NRP
SOLNRYDQHMãtFK Y]ĢDKRY MHGQRWOLYFD V PRGHUQêP VYH
WRP
NV

-iQýRPDM
¼
=/2ý,1326/29(16.<
%ULODQWQê UHSRUWpU SRVNODGDO IDVFLQXM~FX PR]DLNX SUt
EHKRY]QDM]QiPHMãtFKNULPLQiOQ\FKNiX]NWRUpRWULDVOL
6ORYHQVNRPYSRORYLFLVWRURþLD
NV

69/DSãDQVNê
¼
'e021+1(98
+LVWRULFNê URPiQ EULODQWQH NRPELQXMH GHMLQQp IDNW\
V¿NFLRXDYĢDKXMHþLWDWHĐDGRWDMRPQêFKV~YLVORVWtQD
YRQRNQHSRFKRSLWHĐQHMWUDJpGLHU\WLHUD)HOLFLiQD=DFKD
DMHKRNUYDYpKRþLQX
NV

3HWHUâWUHOLQJHU
¼
-('(1È6ġ3295$=29
9OLWHUiUQRPSDQRSWLNXþLWDWHĐQiMGHRNUHPLQpKRLQIRU
PiFLH R GHMLQiFK .UHPQLFH EDQt D PLQFRYQH SRSUDYH
-/DQJVIHOGDþLKLVWyULLY]QLNXÄVWUHGX(XUyS\³ NV

69/DSãDQVNê%9RURĖiN
¼
326/('1é320(ý,
7UDJLFNê SUtEHK ]HPSOtQVNHKR åXSDQD äLJPXQGD ,,
'UXJHWD$XWRULSUtEHKXVDSRGXMDOLY\ULHãLĢWHQWRUR]SRU
YVWUKXM~FRY\UR]SUiYDQHMOLWHUiUQHM¿NFLLRV~ERMLGREUD
D]ODQDSR]DGtLQWUtJ
NV

0LNXOiã*DFHN
¼
6,%Ë56.(=È3,6.<
$XWRELRJUD¿FNpGLHORUHÀHNWXMHREGRELHSUYHMVYHWRYHM
YRMQ\DNUiWNRSRQHMNHćVD0LNXOiã*DFHNGRVWDOQD
UXVNRPIURQWHGR]DMDWLDDRGWLDĐQD6LEtU
NV

=X]DQD$QWDORYi
¼
=35('1(-675$1<05(äË
8QLNiWQH ]iSLVN\ PDQåHON\ SUHQDVOHGRYDQpKR HYDQ
MHOLFNpKR ELVNXSD -iQD $QWDOD 6XEMHNWtYQ\ SRKĐDG
RþLWHM VYHGN\QH QHĐXGVNêFK SURFHVRY V GXFKRYQê
PL
NV

=329(6ġ29(-0$3<6/29(16.$
-R]HI&tJHU+URQVNê
¼
6/29(16.e329(67,
6ORYHQVNpSRYHVWL]SHUDVNXWRþQpKRPiJDNUiVQHMOLWH
UDW~U\=UR]WUDWHQêFKþULHSNRYMHKRSRYHVĢRYHMWYRUE\
VPH]ORåLOLSHVWURIDUHEQ~N\WLFXYHVHOêFKLYiåQ\FKSUt
EHKRY
NV

(G2QGUHM6OLDFN\
¼
6/29(16.e329(67,0È5,(Ć85Ëý.29(9êQLPRþQi NROHNFLD YLDF DNR  WDMXSOQêFK SUtEHKRY
] GiYQHM PLQXORVWL QDãHM YODVWL GRNODGi åH Y SRYHV
ĢRYRPGLHOH0ĆXUtþNRYHMVD]UNDGOLDVORYHQVNpGHML
Q\
NV

1,(%(/(75,$$/(.5È61$/,7(5$7Ò5$
(G-DURVODY5H]QtN
¼
./(127<6/29(16.(-32e=,(,
1DMNUDMãLH N~VN\ VWDUêFK PDMVWURY VORYHQVNHM O\ULN\
.QLKX GRSĎĖD &' V DXGLRQDKUiYNRX 9\FKXWQDMWH VL
NUiVXQDGþDVRYêFKPDMVWURYVNêFKGLHOYSRGDQtPDMVWUD
XPHOHFNpKRSUHGQHVX
NV

2QGUHM6OLDFN\
¼
785(&.È678'1,ý.$
3RYHVWL ] þLDV RVPDQVNpKR SROPHVLDFD  RG OHJHQGiU
QHMWUHQþLDQVNHMVWXGQHOiVN\DåSRQHXYHULWHĐQêSUtEHK
RWRPDNRGYDMDULPDYVNRVRERWVNtPOiGHQFL]DFKUiQLOL
WXUHFNpKRDJX
NV

-~OLXV%DOFR
¼
./,$7%$ä/7é&+58äË
%ULODQWQiSUy]DYWLDKQHþLWDWHĐDGRWDMRPQpKRVYHWDQD
SRPHG]tU{]Q\FKGLPHQ]LtUHDOLW\ýRMHYODVWQHVNXWRþ
QpDþRMHOHQVHQ"
NV

2QGUHM6OLDFN\
¼
329(67, $ 35Ë%(+< = 0('(1(- %<675,&(
$2.2/,$
5XãQ~PLQXORVĢ0HGHQpKRPHVWDDRNROLDVSUtWRPĖXMH
V~ERU RULJLQiOQ\FK SRYHVWt D SUtEHKRY NWRUp ]R]ELH
UDOPDMVWHUUR]SUiYNDUD]EHUDWHĐSRYHVWt2QGUHM6OLDF
N\
NV
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-iQ3RGPDQLFNê
¼
.<68&.e329(67,
1HFKDMWHVDSR]YDĢQDSUHFKiG]NXGUVQêPDOHþDURNUiV
Q\PN~WRPVYHWDSR]GĎåULHN\.\VXFHDE\VWHUR]O~VNOL
WDMRPVWYiWRKWREiMQHKRNUDMD
NV

3HWHU8UEDQ
¼
32ď$1$±623(ý1e65'&(6/29(16.$
0QRKRUR]PHUQiNURQLNDQDãHMQDMY\ããHMVRSN\RSLVXMH
Y]QLN SRĐDQVNpKR VWUDWRYXONiQX D MHKR PRGHORYDQLH
PDMVWURYVNêPL QiVWURMPL SUtURG\ SR]RUXKRGQp SUDOH
V\SUtEHK\ÄĐXGt3RĐDQ\³
NV

âWHIDQ0HOLã
¼
.5Èď0$7(-32'0$1Ë120
1HFK VD SiþL QDKOLDGQLWH GR QHYãHGQpKR VYHWD QDãLFK
SUDSUDSUD RWFRY L PDWHUt 1DMNUDMãLD GHWVNi NQLKD
6ORYHQVND  WHUD] Y GUXKRP XSUDYHQRP D GRSOQH
QRPY\GDQt
NV

,YDQ.ĖD]H
¼
'2+Ð5=$0('9(Ć20
=QiP\ IRWRJUDI D ]QDOHF VORYHQVNHM SUtURG\ VD GHOt
RVYRMHERKDWpSR]QDWN\VN~VHQRVWLDIDVFLQXM~FHIRWR
JUD¿H NWRUp ]REUD]XM~ åLYRW QDãHM QDMYlþãHM ãHOP\ GR
QDMPHQãtFKGHWDLORY
NV

ďXGRYtW3HWUDãNR
¼
329(67,35Ë%(+<$329('$ý.<
=9é&+2'86/29(16.$
3RYHVĢRYiPDSD6ORYHQVNDVDQiPRSlĢXWHãHQHUR]UiVW
OD7iWRSHVWURIDUHEQiPR]DLNDWDMXSOQêFKSUtEHKRYYiV
SUHVYHGþtåHVORYHQVNpGHMLQ\VDStVDOLDMQDYêFKRGRG
7DWLHU
NV
3HWHU0LãiN3HWHU9UOtN
¼
329(67,$35Ë%(+<.$53$76.é&+
586Ë129
.UiVD D MHGLQHþQRVĢ SRYHVWt ]R ]i]UDþQHM VWXGQLFH UX
VtQVNHM ĐXGRYHM VORYHVQRVWL FK\Wi ]D VUGFH D XFKYDFX
MH
NV

3HWHU0LãiN-iQ6NRYDMVD
¼
75(1ý,$16.(329(67,
=ELHUNDSRYHVWtDSUtEHKRYSULEOLåXMHNUDMSRG7UHQþLDQ
VN\PKUDGRPQLHNGDMãtPVtGORP0DW~ãDýiNDKUGpKR
SiQD9iKXD7DWLHU
NV

6/29(16.2$.2+21(32=1È7(
0LORã-HVHQVNêDNRO
¼
-$9251Ë.<±9(ď.È.1,+$21(0$/20
32+25Ë
+RUVNiKUDGEDþRFKUiQLODN\VXFNpSROtþNDSUHG~WRþ
QtNPLLSUHGFKODGQêPLVHYHUiNPLMHIDVFLQXM~FLPSUt
NODGRPNUDMLQ\NWRUiVDSRVWiURþLDY\YtMDODYV\PELy]H
þORYHNDVSUtURGRX
NV
6WDQLVODY0XQWiJDNRO
¼
0$/È 9(ď.È)$75$±2%5$=29é
635,(92'&$
3ULMPLWH SR]YDQLH QD W~UX KRUVNêP NUDMRP NWRUê SDWUt
PHG]LQDMFHQQHMãLHNOHQRW\VORYHQVNHMSUtURG\9\FKXW
QDMWH VL QDMNUDMãLH PLHVWD ] NUDMLQ\ )DWLHU 'YRMMD]\þQê
VORYHQVNRDQJOLFNêWH[W
NV
3HWHU8UEDQ
¼
Ć80%,(5±1$-9<ââË=1Ë=.<&+
2WRPåHDMYUFK\PDM~VYRMHGHMLQ\YiVSUHVYHGþtWiWR
S~WDYR QDStVDQi NURQLND MHGQpKR ] QiURGQêFK YUFKRY
6ORYiNRY
NV

721$-/(3â,(35(1$â,&+1$-0(1âË&+
-DURVODY5H]QtN
¼
/,7(5È51(+È'$1.<
6/1(ý1é%8'Ëý(.
3RSXOiUQH W~U\ GR OLWHUDW~U\ SUH ]YHGDYêFK ãN{ONDURY
PLOXM~FLFKKiGDQN\DNpQHPDM~SiUX
NV

âWHIDQ1LåĖDQVNê
¼
=È+25È&.,3(5021Ë&,
9 FKDOXSH SRG REURYVNRX OLSRX EêYD GHGNR 6ODQLQND
V EDENRX 'DQNRX Y SRG]HPt VD YãDN UR]NODGi þDURY
QpNUiĐRYVWYR'XWiQLH.QLKDREVDKXMH&'VSHVQLþND
PL
NV

=X]DQDâLQNRYLFRYi
¼
0<â,$.6$08(/$-(+2&(67$2.2/2
6/29(16.$
1DP\ãDFtFKF\NORSUHWHNRFKRNROR6ORYHQVNDVLVQtP
XåLMHWH NRSHF ]iEDY\ D GR]YLHWH VD YHĐD ]DXMtPDYpKR
RSR]RUXKRGQRVWLDFKQDãHMYODVWL
NV

)UDQWLãHN5RMþHN
¼
1(89(5,7(ď1e'2%52'58ä679È
8-$)(5$
9 OLSWRYVNHM GHGLQNH XþXSHQHM SRG PDMHVWiWQ\PL KUH
EHĖPL1t]N\FK7DWLHUNWRUpV~PLPRFKRGRPSRULDGQH
Y\VRNpVDQLHNRĐNRURNRYSRVYHWRYHMYRMQHGHM~þXGHV
QpYHFL
NV
)UDQWLãHN5RMþHN0LURVODY5HJLWNR
¼
3$9Òý,.1$1,7.(
1iGKHUQHLOXVWURYDQiNQLKDULHNDQLHNDYHUãRYDQêFKKi
GDQLHNMHYHQRYDQiQDMPHQãtP]YHGDYêPEiGDWHĐRP±
SUHGãNROiNRPDQDMPODGãtPþLWDWHĐRP
NV

0DUWD+OXãtNRYi
¼
9(ä291Ëý(.
3HVWURIDUHEQi NQLåND ]iEDYQêFK ãNULDWNRYVNêFK SUt
EHKRY VNUêYD PQRKR P~GU\FK SRQDXþHQt D MH ODK{G
NRX SUH GHWVNp RþL D XãL .QLKD ]tVNDOD &HQX %LELDQ\

NV

H L A S

M A T I C E

43 . S T R A N A

/DGLVODY+UXEê6WDQLVODY/DMGD
¼
$08/(7'92-=8%(&$+9,(='<
81,9(5=$
3UtEHKVLWXRYDQêGRVWDUHMGHGLQ\YRNROt7UQDY\SOQê
QHþDNDQêFK ]YUDWRY D KXPRUQêFK VLWXiFLt V SUYNDPL
FLWOLYRYROHQHMIDQWDV\RGKDĐXMHWDMXSOQ~PLQXORVĢREFH
DMHMRE\YDWHĐRY
NV


9ODGLPtU/RNãtNDNRO
75$',ý1È.8&+È5.$02'(51(
0DMVWUL NXFKiUVNHKR D FXNUiUVNHKR XPHQLD YiV QDXþLD
PDMVWURYVN\VNĎELĢWUDGLþQ~NXFK\ĖXVPRGHUQêPLWUHQG
PLYJDVWURQyPLLGDĢRVYHGþHQêPSRWUDYLQiPDMHGOiP
QRYpFKXWHDY{QH

0DULDQD'UJRĖRYi
¼
2%5È=.29é 6/291Ë. $1*/,&.21(0(&
.26/29(16.é35(â,.291e'(7,
-HGLQHþQi SRP{FND XPRåQt GHĢRP KUDYR VD XþLĢ GYD
VYHWRYpMD]\N\V~þDVQH7URMMD]\þQêREUi]NRYêVORYQtN
]DKĚĖD Y\ãH   QDMIUHNYHQWRYDQHMãtFK VORY VSRMHQt
DIUi]
NV

5HQiWD1HXSDXHURYi
9,$12ý1e69,$7.<1$32'32ď$1Ë
.QLåQp GLHOR SUHGVWDYXMH KLVWRULFN~ L V~þDVQ~ SRGREX
WUDGLþQêFK ĐXGRYêFK ]Y\NORVWt QD 3RGSRĐDQt +ULĖRYi
'HWYD'HWYLDQVND+XWDDRNROLH 

.1,ä1e/$+Ð'.<'2.8&+<1(
-R]HItQD=DXNROFRYi
¼
ý2.2/È'$±6/$'.e80(1,(
%RKDWR LOXVWURYDQê UHFHSWiU YiP SULEOtåL þDUR þRNR
OiG\ PRåQRVWL MHM SRXåLWLD Y NXFK\QL QDMQRYãLH SR
VWXS\ ]GREHQLD D SUtSUDY\ þRNROiGRYêFK FXNURYL
QLHN
NV

âWHIDQ3DFND
¼
7$75<1$7$1,(5,
2FKXWQDMWH7DWU\'RSUDMWHVL]DXMtPDYpþtWDQLHIDVFLQX
M~FHIRWRJUD¿HVNYHOpUHFHSW\DLQãSLUiFLHQDNXOLQiUVNH
LWDWUDQVNpGREURGUXåVWYi
NV

0iULD=MDYNRYi0RQLND=MDYNRYi
¼
02-$359È.8&+È56.$.1,+$
7iWR NQLKD ĢD ]DVYlWt GR DEHFHG\ NXFKiUVNHKR XPH
QLD QDXþt SULSUDYLĢ ODKRGQp D ]GUDYp UDĖDMN\ REHG
XSLHFĢ PDãNUWX SUH VHED URGLþRY þL NDPDUiWRY D SUH
VYHGþtåHNXFKWHQLHMH]iEDYD
NV

.1,ä1e'$5ý(.<
3ULQiNXSHNQtK]SURGXNFLH9\GDYDWHĐVWYD06]DDYLDFHXUPiWHQiURN
QD GDUþHN ± MHGQX ]  QLåãLH XYHGHQêFK NQtK ]D V\PEROLFNêFK  ¼NV
9WDNRPSUtSDGHY\]QDþWHGDUþHNRNWRUêPiWH]iXMHP
(G0LODQ6ĆXULFD
ä,927.21â7$17Ë1$$ä,9270(72'$
1DMVWDUãLH D QDMYê]QDPQHMãLH SUDPHQH NWRUp VYHGþLD
RS{VREHQtVRO~QVN\FKEUDWRYXPRåĖXM~QD]ULHĢGRQi
ERåHQVNêFK SROLWLFNêFK D NXOW~UQ\FK NXOtV 9HĐNRPR
UDYVNHMUtãH

0LNXOiã.RþDQ
3Ë3(ġ
âWXGHQWVNi %UDWLVODYD NRQFRP  URNRY MH NXOLVRX EL
]DUQHM VLHWH SRVWiY D VLWXiFLt NWRUêPL VD YLQLH ãWXGHQW
VNRĐ~ERVWQê SUtEHK Y\VRNRãNROiND -DQD D UR]YHGHQHM
åHQ\YVWUHGQêFKURNRFK

-R]HIýHUWtN
0<â/,(1.<6.23é7.20
6~ERUNUiWN\FKVDWLULFNêFKSUy]DEiVQtIHMWyQRYDDIR
UL]PRY YWLSQH JORVXMH VSRORþHQVNp SRPHU\ QDVWDYXMH
]UNDGORGHIRUPiFLiPQHERMiFQHSUDQLHUXMHPRUiOQHQH
GXK\DSUHãĐDS\

1(=$%8'1,7(
 $NFLD9LDQRþQêGDUþHNWUYiGR1LHNWRUpNQLK\VDYãDNP{åX
SRþDVWRKWRREGRELDY\SUHGDĢ
 9QDãHMDNWXiOQHMLQWHUQHWRYHMSRQXNHQDZZZY\GDYDWHOVNQiMGHWHYåG\
ãLURNêVRUWLPHQWDNFLRYêFKNQtKDNQLåQêFKGDUþHNRY
 =D]DEDOHQLHDY\H[SHGRYDQLHYDãHM]iVLHON\QHSODWtWHXQiVDQLFHQW
 3ULREMHGQiYNHQDG¼YLQWHUQHWRYRPREFKRGHZZZY\GDYDWHOVN]D
SODWtPH]DYiVDMSRãWRYQp
 2EMHGQDMWHVLSUHWRQDMYêKRGQHMãLHFH]LQWHUQHWQDVWUiQNHZZZY\GDYD
WHOVN
 2EMHGQDĢVLP{åHWHDM]DVODQtPWRKWROHWiNDVY\]QDþHQtPSRþWXWLWX
ORYRNWRUpPiWH]iXMHPDNQLåQêFKGDUþHNRYSRGĐDYDãHMYRĐE\
 3ULREMHGQiYNHXYHćWHYåG\
 0HQRSULH]YLVNRDGUHVD
 7HOHIyQ
 (PDLO
0DWLFDVORYHQVNi30XGURĖD0DUWLQ
SHULRGLND#PDWLFDVN
ZZZPDWLFDVN
9\GDYDWHĐVWYR0DWLFHVORYHQVNHM05âWHIiQLND$0DUWLQ
WHO  
REMHGQDYN\#Y\GDYDWHOVN
ZZZY\GDYDWHOVN
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VYŠLI NOVÉ ZAUJÍMAVÉ KNIHY

RIADNEHO ČLENA
MAT I C E S LO V E N S K E J

V O V YDAVATE Ľ ST V E MATIC E SLOV ENSK E J

Poprední dejatelia slovenského národného života v 60. rokoch 19. storočia, v hornom rade zľava: J. Malý, J. Tvrdý,
J. Kozáček, Š. Moyses, M. Čulen, K. Kuzmány, Š. Závodník, druhý rad zhora (zľava): M. Chrástek, V. P. Tóth, M. Hodža,
Š. Daxner, J. Francisci, J. Gotšár, A. Radlinský, J. M. Hurban, tretí rad zhora (zľava): J. Záborský, J. Viktorín, M. Ferienčík,
J. Kalinčiak, M. Hattala, J. Palárik, V. Sasinek, dolný rad zľava: A. Sládkovič, D. Lichard, J. Čipka, J. Slota a A. Kossa

M AT I C A S L O V E N S K Á

ČLENSKÝ

M
MAT
ATIICCAA SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ

na zákl ade svojho

ČLENSKÉ ZNÁMKY

s l obodné ho rozhodnut i a
vstupuješ

d o M at i c e s l o v e n s k e j
● ná r o d n e j s v e t l i c e ●
v posvätnej úcte k našim predkom a s cieľom
zušľachťovať s v oj ho ducha v službe slovenskému národu.
dedičstvo našich predkov nech je pre teba
najvzácnejším pokladom, ktorý máš v sebe objavovať, umne pestovať a v úcte k iným národom
rozvíjať na najvyššiu duchovnú úroveň.
Je na tvojom slobodnom rozhodnutí, akým
spôsobom sa budeš podieľať na spoločnom diele
a koľko načerpáš z duchovného bohatstva
vytvoreného tými, ktorí tu žili svoj život pred
nami.

SLOVENSKÁ M ATICA

ČČLLEEN
NSSK
KÝ
Ý

Je jednota milovníkov národa a života
slovenského a jej cieľ: V členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť,
rozširovať a utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať
a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa
napomáhať a na jeho zveľaďovaní pracovať.
(Stanovy Matice slovenskej 1863 ● §1)

S L Á V N O S T N Ý PPRRMEEUUAKKATAZZI Č N Ý P R E U K A Z
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Poprední dejatelia slovenského národného života v 60. rokoch 19. storočia, v hornom rade zľava: J. Malý, J. Tvrdý,
J. Kozáček, Š. Moyses, M. Čulen, K. Kuzmány, Š. Závodník, druhý rad zhora (zľava): M. Chrástek, V. P. Tóth, M. Hodža,
Š. Daxner, J. Francisci, J. Gotšár, A. Radlinský, J. M. Hurban, tretí rad zhora (zľava): J. Záborský, J. Viktorín, M. Ferienčík,
J. Kalinčiak, M. Hattala, J. Palárik, V. Sasinek, dolný rad zľava: A. Sládkovič, D. Lichard, J. Čipka, J. Slota a A. Kossa

Poprední dejatelia slovenského národného života v 60. rokoch 19. storočia, v hornom rade zľava: J. Malý, J. Tvrdý,
J. Kozáček, Š. Moyses, M. Čulen, K. Kuzmány, Š. Závodník, druhý rad zhora (zľava): M. Chrástek, V. P. Tóth, M. Hodža,
Š. Daxner, J. Francisci, J. Gotšár, A. Radlinský, J. M. Hurban, tretí rad zhora (zľava): J. Záborský, J. Viktorín, M. Ferienčík,
J. Kalinčiak, M. Hattala, J. Palárik, V. Sasinek, dolný rad zľava: A. Sládkovič, D. Lichard, J. Čipka, J. Slota a A. Kossa

Idea nového dôstojnejšieho preukazu člena
Matice slovenskej rezonovala na poradách
riaditeľov domov MS a pracovníkov OP MS, ale
aj na zasadnutiach okresných rád MS dlhšie
obdobie. Členské ústredie MS v spolupráci
s Domom MS v Snine sa rozhodlo vytvoriť nový
návrh matičného preukazu. Základným cieľom bolo
graficky a technicky navrhnúť preukaz, ktorý by
presvedčivo odzrkadľoval historickú tradíciu
a vážnosť najstaršej národnej ustanovizne –
Matice slovenskej.
Zámerom bolo vyhotoviť preukaz, ktorý nebude
na tzv. bežné používanie s ostatnými dokladmi,
pretože na to môže poslúžiť aj jednoduchá
identifikačná karta. Nový preukaz je navrhnutý
tak, aby svojím vyhotovením odzrkadľoval
modernú dobu, v ktorej teraz žijeme, ale zároveň
aby ideovo nadväzoval na preukazy z dávnejšej
minulosti, ktoré dôstojnejšie reprezentovali
Maticu slovenskú. Preto návrh je graficky riešený
tak, aby obsahoval najdôležitejšie obrazové výjavy
z histórie nášho národa a vyjadroval poslanie
Matice slovenskej a jej matičného hnutia. Zároveň
má u členov vzbudzovať patričnú úctu a hrdosť
k najstaršej národnej ustanovizni Slovákov.
Návrh je graficky riešený ako symbolická
„cenina“ a je opatrený zlatou slepou ražbou (pečať
predsedu Matice slovenskej), pričom meno každého
konkrétneho člena bude vytlačené okrasným
písmom, čím je zabezpečený jednotný estetický
vizuál každého preukazu, ale aj jedinečnosť vďaka
natlačenému menu člena. Preukaz bude podpísaný
predsedom a správcom Matice slovenskej, ale
i riaditeľom Členského ústredia MS.
Vnútri preukazu je priestor na členské
a pamätné známky, ale aj ocenenia, ak by ich
konkrétny člen dostal za svoju aktívnu prácu pre
matičné a národné hnutie.
Kompletné zhotovenie preukazov bude
zabezpečovať členský pilier prostredníctvom
Domu Matice slovenskej v Snine a Členského
ústredia MS, ktoré preverí členstvo záujemcu
a poskytne presné údaje o zaradení záujemcu
– člena v rámci štruktúry členstva MS. Keďže
preukaz si vyžaduje aj manuálne spracovanie,
nemôže sa vyrobiť hromadne, ale postupne, ako
budú prichádzať požiadavky od jednotlivých
členov. Tento proces bude koordinovať Členské
ústredie Matice slovenskej v Martine.
Preukaz v tejto prvej fáze bude členskému
hnutiu ponúknutý na dobrovoľnej báze a jeho
náklady budú zabezpečené vydaním pamätnej
známky v hodnote 10 eur, ktorú si člen MS zakúpi
automaticky s preukazom. Objednávka sa bude
realizovať individuálne a člen či záujemca ju
zašle priamo ČÚ MS, ktoré overí potrebné údaje
a zašle na tlač preukazu do Domu MS v Snine.
Propagácia nového preukazu sa uskutoční cez
informáciu a formulár zverejnený na matičnom
webe, v SNN, resp. aj zaslaním krajským
a okresným radám. V sume 10 eur je zahrnutý
príspevok na korunový účet Matice slovenskej,
slúžiaci na podporu miestnych odborov cez
dotácie regionálnej kultúry, poštovné a samotnú
výrobu každého jednotlivého preukazu, pretože
vyhotovenie si vyžaduje špecifické materiály
a osobitú techniku tlačenia na vypísanie mena
a priezviska. Nový slávnostný členský preukaz
bude dôstojným nasledovníkom tradície
matičných legitimácií vydávaných za éry Jozefa
Škultétyho a Jozefa Cígera Hronského.

Poprední dejatelia slovenského národného života v 60. rokoch 19. storočia, v hornom rade zľava: J. Malý, J. Tvrdý,
J. Kozáček, Š. Moyses, M. Čulen, K. Kuzmány, Š. Závodník, druhý rad zhora (zľava): M. Chrástek, V. P. Tóth, M. Hodža,
Š. Daxner, J. Francisci, J. Gotšár, A. Radlinský, J. M. Hurban, tretí rad zhora (zľava): J. Záborský, J. Viktorín, M. Ferienčík,
J. Kalinčiak, M. Hattala, J. Palárik, V. Sasinek, dolný rad zľava: A. Sládkovič, D. Lichard, J. Čipka, J. Slota a A. Kossa
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na zákl ade svojho

ČLENSKÉ ZNÁMKY

s l obodné ho rozhodnut i a
vstupuješ

d o M at i c e s l o v e n s k e j
● ná r o d n e j s v e t l i c e ●
v posvätnej úcte k našim predkom a s cieľom
zušľachťovať s v oj ho ducha v službe slovenskému národu.
dedičstvo našich predkov nech je pre teba
najvzácnejším pokladom, ktorý máš v sebe objavovať, umne pestovať a v úcte k iným národom
rozvíjať na najvyššiu duchovnú úroveň.
Je na tvojom slobodnom rozhodnutí, akým
spôsobom sa budeš podieľať na spoločnom diele
a koľko načerpáš z duchovného bohatstva
vytvoreného tými, ktorí tu žili svoj život pred
nami.

SLOVENSKÁ M ATICA
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Je jednota milovníkov národa a života
slovenského a jej cieľ: V členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť,
rozširovať a utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať
a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa
napomáhať a na jeho zveľaďovaní pracovať.
(Stanovy Matice slovenskej 1863 ● §1)
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