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Vec 

Informácie o dianí v Matici slovenskej 
 

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda matičného odboru, 

 

     Matica slovenská na svojej webovej stránke pravidelne uverejňuje najnovšie informácie zo svojej 

činnosti, z činnosti svojich organizačných zložiek, regionálnych orgánov a pracovísk. Matica slovenská 

zverejňuje nielen tlačové správy, vyhlásenia, reakcie na rôzne kultúrne, spoločensko-politické a iné udalosti, 

ale aj pozvánky na hlavné matičné podujatia, resp. podujatia organizované členskou základňou MS. Všetky 

tieto informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke Matice slovenskej www.matica.sk. Na stránke nájdete 

aj články našich vedeckých pracovníkov, novinky zo života MS, odkazy na matičné reportáže a historické 

dokumenty, články z regionálnych podujatí a najnovšie knižné tituly Vydavateľstva MS.  

 

     Ďalšie informácie o činnosti a aktivitách MS môžete získať návštevou MS na jej facebookovom profile. 

Nájdete nás, ak si do vyhľadávača v sociálnej sieti Facebook zadáte „Matica slovenská“. Aj tu zverejňujeme 

najzaujímavejšie články, fotografie, pozvánky, reportáže, historické dokumenty či vyhlásenia a reakcie na  

kultúrne a spoločensko-politické udalosti. Staňte sa fanúšikom našej stránky hneď teraz zakliknutím „Páči sa 

mi to“ a už Vám neunikne žiadna novinka. Počty sledovateľov stránky rastú každým dňom, pridajte sa aj Vy 

do rozrastajúcej sa komunity našich fanúšikov a aj takouto formou podporte naše aktivity.  

 

     Reportáže z matičných podujatí a matičné historické dokumenty môžete sledovať na našom YouTube. 

Stačí do vyhľadávača na tejto stránke zadať pojem „TV Matica“ a potvrdiť si aj odber, aby Vám už neunikla 

žiadna nová reportáž či dokument. Aj takýmto spôsobom vyjadríte podporu matičným aktivitám a umožníte 

šíreniu matičnej a národnej idey ďalej. V archíve TV Matica nájdete aj tieto zaujímavé historické 

dokumenty, ktoré sme pre Vás pred nedávnom pripravili: Epidémia alebo tajné sprisahanie? Skutočná pravda 

o Východoslovenskom roľníckom povstaní 1831, Tichý génius Pavol Jozef Šafárik, Cesta slovenskou 

Amerikou v rokoch 1935 a 1936, Štefan Boleslav Roman, uránový kráľ v zápase o slobodu Slovákov, 

Vizionár slovanskej jednoty - Adolf Dobriansky, Jozef Cíger Hronský, prvý slovenský manažér kultúry, 

Ferdinand Juriga: Slovák, ktorý sa ničoho nebál.  

 

     Matica slovenská zároveň prináša širokej slovenskej verejnosti nový odborný časopis Slovensko – 

Národné spektrum. Časopis je orientovaný najmä na čitateľa, ktorý hľadá hodnotné, poučné i zaujímavé 

poznatky z dejín Slovenska a slovenského národa, ale aj zo slovenskej literatúry, národopisu a iných 

spoločenských vied. Moderné a atraktívne periodikum so širším spoločensko-vedným záberom vychádza 

dvakrát ročne. Na príprave časopisu sa podieľajú uznávaní a skúsení odborníci z vedeckých pracovísk 

a odborov Matice slovenskej, no aj mimo nich. V rámci doručených materiálov Vám ponúkame možnosť 

objednať si predplatné tohto, ale aj iných matičných periodík na priloženom objednávkovom formulári.  

 

http://www.matica.sk/
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     Rok 2021 bol v novodobej histórii Matice slovenskej jeden z najkomplikovanejších z hľadiska 

financovania jej činnosti za posledných desať rokov. Matica dostala zo štátu historicky najnižšiu dotačnú 

podporu za posledné desaťročie vo výške 1 344 600 eur, čo je pokles o dvadsaťtri percent. Je to smutné, že 

na druhej strane na mnohé mediálne akcie, ktoré trvajú jeden až dva dni, štát vyčlení dvojnásobok sumy, aký 

tvorí rozpočet Matice!  

 

     Bez ohľadu na všetky protivenstvá doby môžem povedať, že sme so cťou dosiahli pre Maticu slovenskú 

maximum. Vďaka prebudovaniu celkovej mediálno-propagačnej práce informačného piliera a celkovo 

profesionalizácii matičnej práce sme nielen oveľa efektívnejšie odrážali útoky tzv. neoliberálnych médií, ale 

najmä propagovali modernými formami národnú ideu a matičné aktivity. Často sa stáva, že na významné 

výročia nezabudla jedine Matica slovenská, hoci nás niektorí vyhlasovali za duplicitných! Isto si spomínate, 

že práve Matica bola na čele obrany jedinečnosti Národného cintorína v Martine. Počas tohto neprajného 

obdobia sme na druhej strane vytrvalo pracovali na matičných kultúrnych a vedeckých aktivitách po celom 

Slovensko, čo sa dá ľahko overiť, keď si pozrieme prehľady matičných aktivít, napríklad na YouTube či 

v časopise Hlas Matice. Naši neprajníci v tomto podcenili húževnaté matičné hnutie, celkovo matičiarky a 

matičiarov, najmä ich súdržnosť, odolnosť a vytrvalosť. 

 

     V roku 2022 uplynie presne dvesto rokov od narodenia viacerých štúrovcov ‒ Jána Francisciho, Janka 

Kráľa, Jána Rotaridesa, Jána Kalinčiaka a ďalších. Pre Maticu však nemajú význam len ako národní 

buditelia, ale mnohí z nich boli úplne prvými matičiarmi. Samotný Ján Francisci bol nielen kľúčovou 

postavou štúrovského hnutia, ale aj vzniku MS v roku 1863. Medzi ďalšími štúrovcami, ktorí oslávia 

dvojstoročnicu, je politik a právnik Štefan Marko Daxner, hudobný skladateľ August Horislav Krčméry, 

maliar Peter Michal Bohúň, revolucionár Ľudovít Jaroslav Šulek a básnik Jakub Grajchman. Nesmieme 

zabudnúť ani na storočnicu predsedu MS a spisovateľa Vladimíra Mináča, ale aj na výročie študentského 

spolku Mor ho! z roka 1912. Kultúrna, vedecká a osvetová činnosť MS v národnom kontexte sa bude tento 

rok niesť práve v znamení štúrovského odkazu. 

 

     Pevne veríme, že nám vyjadríte svoju podporu aj v roku 2022. V mene Informačného ústredia Matice 

slovenskej Vám prajem veľa energie a motivácie do ďalšej práce na národa roli dedičnej a pevné odhodlanie 

v boji za matičné a slovenské záujmy.  

 

     S úctou  

 

 

 

                                                                                            RNDr. Ján Seman, v. r. 

                                                                        tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť 

 


