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VEDNÉ ÚSTREDIE MATICE SLOVENSKEJ / PhDr. Pavol Madura 

Vedné ústredie (VÚ) Matice slovenskej (MS) riadi a koordinuje vedecký výskum a jeho 

prezentáciu. V súlade so Stanovami MS je organizačným a metodickým ústredím pre oblasť 

spoločenských vied a tiež pre výskum Slovákov v zahraničí a vzťahov k nim. Združuje 

riaditeľov vedeckých pracovísk, ako aj predsedov vedeckých odborov. Na čele VÚ MS je 

vedecký tajomník. 

Vedné ústredie MS a jeho odborné i vedecké pracoviská – Archív MS, Krajanské múzeum 

MS, Slovenský historický ústav MS, Slovenský literárny ústav MS a Stredisko národnostných 

vzťahov MS – si plnili všetky svoje pracovné povinnosti. Podľa zákona a v rámci svojich 

zdrojov a možností pracoviská vykonávali základný slovakistický výskum, vydávali vedecké i 

odborné monografie a periodiká, publikovali vo vedeckých zborníkoch a odborných 

periodikách, pre pokračujúcu epidemickú situáciu v menšej miere organizovali vedecké 

konferencie a odborné semináre.  

Činnosť VÚ zabezpečoval od 1. 1. 2021 vedecký tajomník PhDr. Pavol Madura, ktorý pôsobil 

aj ako riaditeľ Archívu MS. Od 1. októbra bol poverený riadením Vydavateľstva MS, 

z dôvodu práceneschopnosti I. Sokolíka. Vedecký tajomník sa priebežne zoznamoval 

s agendou Vedného ústredia MS, koordinoval vedecké pracoviská a pravidelne sa stretával 

s pracovníkmi VÚ MS. Zostavil a redakčne upravil Správu o činnosti a hospodárení Matice 

slovenskej za rok 2020 (129 s.), spracoval Správu o činnosti Vedného ústredia MS za volebné 

obdobie 2017 – 2021, za VÚ MS rozpracoval schválený Program Matice slovenskej na roky 

2019 – 2021 s výhľadom do roku 2025 s konkrétnym stanovením cieľov a termínov. Pavol 

Madura zastupoval MS v Komisii mesta Martin pre správu Národného cintorína. Vypracoval 

koncepciu nového matičného časopisu Slovanský obzor, ktorého sa stal šéfredaktorom 

a zostavil dve čísla. Členstvo v redakčných radách periodík a zborníkov Hlas Matice, 

Slovensko – Národné spektrum, Historický zborník. Dňa 16. 11. zvolený aj za člena 

redakčných rád Slovenských národných novín, zborníka Slováci v zahraničí a Slovenských 

pohľadov. Od valného zhromaždenia MS 9. 10. 2021 je členom Výboru MS a stal sa aj 

členom Predsedníctva MS, člen Výboru MO MS v Martine. Zúčastňoval sa zasadnutí 

pracovnej komisie pre valné zhromaždenie MS a na poradách vedenia MS. Zúčastnil sa na 

valných zhromaždeniach HO MS a ZO slovensko-rusínskej spolupráce, na odhalení busty A. 

Dubčeka na Trenčianskej univerzite, na 15. ročníku podujatia Stretnutie generácií v Kališti. 

Prispieval do odborných a vedeckých časopisov a zborníkov, zostavil stolový týždenný 

a nástenný mesačný kalendár Matice slovenskej na rok 2022. Zrealizoval vydanie vreckového 
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skladacieho kalendára a nástenného kalendára formátu A3 a A1. Zabezpečil logo Roku 

odkazu štúrovcov. Participoval na aktualizácii nového Kalendária Matice slovenskej, 

spracoval Hlavné aktivity vedeckých pracovísk MS na rok 2021, participoval na tvorbe 

tlačových správ, spracoval základný text o Matici slovenskej na slovenskú wikipédiu (výber 

fotografií a spracovanie popisov), pre IÚ MS spracoval minikalendárium Matice slovenskej 

pre školy.  

VÚ MS organizačne a programovo participovalo pri zabezpečovaní podujatia 160. výročia 

Memoranda národa slovenského v Martine 6. a 7. júna 2021, organizačne a technicky na 

odbornom seminári k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka 4. augusta 2021. VÚ MS 

navrhlo Výboru MS vyhlásiť rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov, čo bolo aj schválené, 

podobne aj motto pre valné zhromaždenie. Zamestnanci vedeckých pracovísk sa stretli na 

dvoch spoločných online poradách (15. 4. a 9. 11.), kde vyhodnocovali pracovnú činnosť 

útvarov a vzájomne sa informovali o aktuálnych prácach na najbližšie obdobie. 

Matica slovenská usporiadala v spolupráci s Katedrou dejín štátu a práva Právnickou fakultou 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pod záštitou APVV medzinárodnú vedeckú 

konferenciu 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí, 

ktorá sa konala 14. a 15. októbra 2021 v on-line priestore. Na konferencii aktívne vystúpili za 

Maticu slovenskú s príspevkami predseda MS JUDr. Marián Gešper a vedecký pracovník 

Slovenského literárneho ústavu MS doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. Na úvod programu sa 

konala aj prezentácia novej monografie doc. P. Pareničku Slovensko-maďarské storočie 

1918/1920 – 2018/2020 v historických, historiografických, biografických a bibliografických 

poznámkach, ktorá vyšla koncom októbra 2021 v Matici slovenskej. 

Zamestnanci VÚ MS vyprodukovali za rok 2021 celkovo 145 vedecko-odborných 

publikačných výstupov, čo je o vyše 40 výstupov viac ako v minulom roku. Konkrétne 

vykázali 2 vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB), 2 štúdie 

charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich 

vydavateľstvách (ABB), 1 kapitolu vo vedeckej monografii vydanú v domácom 

vydavateľstve (ABD), 1 vedeckú prácu v domácom karentovanom časopise (ADD), 6 

vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch (ADF), 1 vedeckú prácu v domácom 

recenzovanom vedeckom zborníku, resp. monografii (AED), 3 publikované príspevky na 

domácich vedeckých konferenciách (AFD), 1 abstrakt príspevku zo zahraničnej vedeckej 

konferencie (AFG), 1 abstrakt príspevku z domácej konferencie (AFH), 1 odbornú knižnú 

publikáciu vydanú v domácom vydavateľstve (BAB), 1 kapitolu v odborných knižných 

publikáciách vydanú v domácich vydateľstvách (BBB), 3 odborné práce v zahraničných 

nekarentovaných časopisoch (BDE), 52 odborných prác v domácich nekarentovaných 

časopisoch (BDF), 13 recenzií v časopisoch a zborníkoch (EDI), 5 zostavovateľských prác 

knižného charakteru (FAI) a 52 rôznych publikácií a dokumentov, ktoré nemožno zaradiť do 

žiadnej z predchádzajúcich kategórií.  

Zamestnanci VÚ MS zabezpečili pravidelné vydávanie matičných periodických titulov. 

V mesačnej periodicite vychádzal Orol tatranský – príloha Slovenských národných novín pre 
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mladú literatúru, umenie a spoločnosť, v polročnej periodicite Slovensko – Národné spektrum 

– odborný časopis Matice slovenskej a Historický zborník – vedecký časopis o slovenských 

národných dejinách a vyšlo jedno číslo vedeckého zborníka Slováci v zahraničí.  

V roku 2021 začal vychádzať nový odborný a kultúrno-spoločenský časopis Slovanský obzor, 

ktorý plní úlohu informačného spravodajcu Matice slovenskej pre slovanský svet a slovenské 

zahraničie. Požiadavka na vznik časopisu vzišla na rokovaní 4. kongresu matíc a inštitúcií 

slovanských národov,  ktorý sa konal 5. a 6. júna 2019 v Martine na Slovensku. Koncepciu 

časopisu vypracoval P. Madura. Časopis je určený matičnej, odbornej, vedeckej i širšej 

kultúrnej svetovej verejnosti, osobitne v slovanských krajinách s matičnou tradíciou. 

Slovanský obzor ponúka priestor na vzájomný dialóg, spoluprácu a informovanosť 

slovanských matíc a kultúrnych i vedeckých inštitúcií slovanských národov. Medzi priority 

patrí aj ochrana kultúrneho dedičstva, oblasť kultúry, vedy, školstva. V jednotlivých rubrikách 

má časopis za cieľ prinášať prehľad aktivít, podujatí a projektov, rozhovory s osobnosťami, 

príspevky z dejín spolkov, organizácií i krajanov, informovať o knižných novinkách 

slovanského sveta, pripomínať si velikánov Slovanstva, no aj významné výročia udalostí a 

osobností. Slovanský obzor vychádza ako občasník v modernej elektronickej podobe v troch 

jazykových mutáciách – slovenskej, ruskej a anglickej – aby sa dostal k čo najširšiemu okruhu 

záujemcov na všetkých svetadieloch. Redakčnú radu tvoria: JUDr. Marián Gešper – predseda 

rady, PhDr. Pavol Madura – šéfredaktor, ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., PaedDr. Pavol 

Parenička, CSc., PhDr. Zuzana Pavelcová, Mgr. Peter Schvantner. V roku 2021 vyšli dve 

čísla časopisu. 

Ďalším priekopníckym počinom je zámer vybudovania reprezentatívnej špecializovanej 

inštitučnej knižnice – Bibliotéky Matice slovenskej. Je to istá náhrada, zadosťučinenie, za 

stratu Slovenskej národnej knižnice v roku 2000. Knižnica bude slúžiť predovšetkým na 

vedeckovýskumné účely interným vedeckým a odborným pracovníkom MS, no prístupná 

zostane prezenčne v priestoroch archívnej študovne aj pre širšiu bádateľskú obec, ako aj pre 

matičiarov. V roku 2021 prebehla očista takmer všetkých kníh a po zaobstaraní a zaškolení sa 

do knižničného softvéru sa začalo koncom roka aj s katalogizáciou knižničného fondu.  

 

ARCHÍV MATICE SLOVENSKEJ / PhDr. Pavol Madura  

Archív MS je špecializovaným verejným archívom a ústredným odborným pracoviskom na 

zachovanie kultúrneho dedičstva a dejín Matice slovenskej. Preberá a získava písomné, 

fotografické, multimediálne, prípadne múzejné a galerijné dokumenty z organizačných 

jednotiek MS a od osobností národného a verejného života doma a v zahraničí. Tieto 

dokumenty eviduje, ochraňuje, odborne spracováva a sprístupňuje verejnosti. 

Archív MS bol personálne obsadený tromi zamestnancami: riaditeľ PhDr. Pavol Madura 

(zároveň od 1. 1. 2021 vedecký tajomník MS a od 1. 10. poverený riadením Vydavateľstva 

MS), archivárka Helena Belláková a správca registratúrneho strediska Mgr. Jana Žumárová. 

Zamestnanci archívu sa venovali odborným archívnym prácam. Helena Belláková 
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zabezpečovala služby v bádateľni archívu a spracovávaniu akvizícií. Jana Žumárová bola 

dlhodobo práceneschopná (od 15. 12. 2020 – 15. 12. 2021). Na zastupovanie nastúpil 17. 5. 

Mgr. Zdenko Tkáč, ktorý sa venoval prácam na Bibliotéke MS. Dňa 2. 9. sme získali 

pomocnú silu z Úradu práce na očistu kníh Bibliotéky MS, no koncom roka musela prerušiť 

práce kvôli epidemickým opatreniam. 

P. Madura riadil a kontroloval činnosť zamestnancov archívu, za Archív MS rozpracoval 

schválený Program Matice slovenskej na roky 2019 – 2021 s výhľadom do roku 2025 a s 

konkrétnym stanovením cieľov a termínov, spracoval Správu o činnosti Archívu MS za rok 

2020 a Správu o činnosti Archívu MS za volebné obdobie 2017 – 2021, recenzoval bulletin 

(UHLÁR, Vlastimil. 100 rokov Matice slovenskej v Prievidzi. K-2000 – Združenie na 

podporu kultúry Hornej Nitry. 2020, 36 s.), odborne spolupracoval (výber fotografií 

a dokumentov) na historickom dokumente Jozef Cíger Hronský, prvý slovenský manažér 

kultúry, odborne spolupracoval (výber fotografií s popismi) na exteriérovej výstave fotografií 

z Archívu MS zo stretnutí a návštev A. Dubčeka v Matici slovenskej v rokoch 1963, 1968 a 

1992 na nádvorí sídelnej budovy MS. Zúčastnil sa na porade špecializovaných verejných 

archívov a mestských archívov v Bratislave 18. 8., ktorá bola venovaná aktuálnym zmenám 

v archívnej legislatíve a správe registratúry v praxi (zákon č. 364/2020 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, opatrenie MV SR č. 203/2021 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické 

informačné systémy na správu registratúry). 

Archív MS spravoval k 31. decembru 2020 celkovo 72 archívnych súborov. Opatruje depozit 

71,64 bm archívnych dokumentov.  

Počas roka sme prijali štyri akvizičné ponuky, všetky sme získali darom. Konkrétne sme 

získali tieto akvizície: Ocenenie mesta Liptovský Mikuláš udelené Matici slovenskej pri 

príležitosti 160. výročia Memoranda národa slovenského, Ocenenie a pamätné predmety 

Československej obce legionárskej udelené Matici slovenskej pri príležitosti 100. výročia 

Československej obce legionárskej, záverečná práca o Jurajovi Čečetkovi, členský preukaz 

riadneho člena MO MS v Prahe Mariana Mráza z roku 1970 a korešpondencia rodiny 

Mandelikovcov. Všetky prírastky boli spracované, zaevidované a sú pripravené na posúdenie 

akvizičnou komisiou. Tá pre epidemickú situáciu nebola zvolaná.  

Archív sídli v druhej budove MS na ulici P. Mudroňa 1 v Martine. V depotoch sa vykonávala 

pravidelná kontrola požiarnych senzorov a zabezpečovalo sa meranie teploty a vlhkosti.  

V oblasti spracovania a sprístupňovania archívnych dokumentov sme venovali zvýšenú 

pozornosť fotografickým zbierkam. V prvom rade sme prebrali všetky zachované digitálne 

fotografie z matičných podujatí z Informačného ústredia MS za ostatné roky a scelili sme ich 

s fotografiami, ktoré sa už v archíve nachádzali. Za obdobie rokov 2004 až 2021 sa podarilo 

zhromaždiť digitálne fotografie z 207 podujatí. Fotodokumentácia z matičných podujatí sa 

roztriedila chronologicky pre každý rok. Každé podujatie má samostatný priečinok, ktorý je 

označený dátumom a názvom podujatia (v tvare: 2019_10_30_Odhalenie pamätnej tabule 
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Matúšovi Dulovi v Bratislave). Podujatia za jeden ročník sú uložené v samostatnom 

priečinku, ktorý je označený rokom. Pre každý rok boli vyhotovené samostatné súpisy 

matičných podujatí. V súpise sa nachádza názov podujatia, dátum, miesto kde sa podujatie 

odohralo, počet fotografií, autor fotografií a odkaz na článok o podujatí, ak sa tieto informácie 

podarilo pre potreby prvotného súpisu dohľadať.  

Následne sa pristúpilo k podrobnému spracovaniu jednotlivých podujatí. V rámci každého 

podujatia sa urobil výber najvhodnejších fotografií pre archiváciu, vytriedila sa duplicita 

záberov či fotografie zlej kvality. Fotografie sa označili poradovým číslom a vyhotovili sa 

popisy ku každej fotografii. V priečinku podujatia sa nachádza minimálne fotodokumentácia 

a popisy k fotografiám. V niektorých prípadoch sa pri podujatiach nachádzajú aj informačný 

text k podujatiu, tlačová správa, pozvánka či ďalší materiál. V roku 2021 sa spracovalo 

celkom 81 podujatí – 23 podujatí za rok 2021 (226 fotografií s popismi), 17 podujatí za rok 

2020 (132 fotografií s popismi), 22 podujatí za rok 2019 (190 fotografií s popismi) a 19 

podujatí za rok 2018 (158 fotografií s popismi). Spracovaná fotodokumentácia z rokov 2018 – 

2021 obsahuje celkom 706 fotografií s popismi.   

Podobným spôsobom sme spracovali aj videozáznamy z podujatí MS, ktoré sme z fyzických 

nosičov (CD/DVD) preniesli do digitálnej podoby a tento materiál scelili. Vyhotovil sa k nim 

súpis, ktorý obsahuje názov podujatia, dátum, miesto konania a autora záznamu. Spolu bolo 

spracovaných 20 podujatí z rokov 2006 – 2021.  

Spracoval sa súpis audiovizuálnych nahrávok učebných pomôcok, návštev v Matici 

slovenskej a podujatí Matice slovenskej, ktorý obsahuje 40 magnetofónových nahrávok 

(kazety), 14 magnetofónových pások (kotúčov) a 534 diapozitívov. Tiež prebehla očista 

a dezinfekcia tohto materiálu, triedenie podľa druhu, uloženie do nových škatúľ. 

V priebehu roka prejavilo záujem o štúdium v Archíve MS 63 bádateľov (mierny nárast o 3 

bádateľov v porovnaní s rokom 2020). V priestoroch bádateľne študovalo 41 bádateľov, 

z toho 2 zahraniční z Českej republiky a 22 bádateľov využilo elektronické služby. 

V bádateľni sme zaznamenali 50 bádateľských návštev (mierny nárast oproti roku  2020 keď 

ich bolo 44). Prístup k archívnym dokumentom v roku 2021 naďalej obmedzila epidemická 

situácia, napriek miernemu nárastu sme sa stále nedostali na úroveň roku 2019. V rámci 

ďalších služieb sme poskytli 12 telefonických a 18 osobných konzultácií. Prostredníctvom 

elektronickej komunikácie sme vybavili 98 žiadostí o informácie, medzi nimi aj 13 

zahraničných bádateľov – 5 z Čiech, 2 z Rakúska, 1 z Chorvátska, 1 z Anglicka, 1 

z Bulharska, 2 zo Srbska a 1 zo Švajčiarska. Pre 53 bádateľov sme vyhotovovali rešerš (148 

hod.), čo súvisí s obmedzením návštevnosti v Archíve MS. Bádatelia vo zvýšenej miere už 

tradične vyhľadávali informácie o matičných miestnych odboroch, Ústredí slovenských 

ochotníckych divadiel, Slovákoch v  zahraničí. Z osobností sa prejavil bádateľský záujem 

o  A. Sládkoviča, B. S. Timravu, J. Jesenského, J. Alexyho, A. I. Dobrianskeho, A. Prídavka, 

K. Strmeňa, J. Cincíka, L. Jasenáka a ďalších. Archívne pramene boli využívané na prípravu 

monografií (Korytnické kúpele a korytnická železnička ako súčasť kultúrnych dejín 
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Slovenska, Škola a školy v Silbaši v r. 1756 – 1957, monografia obce Belá), publikácií, 

príspevkov a výstavy (Štefan Straka). 

Stálu expozíciu Archívu MS Jozef Cíger Hronský – Život bez oddychu so sídlom v Dome J. C. 

Hronského na Hviezdoslavovej ulici v Martine navštívilo 6 exkurzií v počte 30 návštevníkov. 

Predĺžila sa výpožička dvoch obrazov Janka Alexyho za účelom ich verejného vystavenia 

v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v expozícii – 20. storočie – Moderna, v trvaní do 

31. decembra 2022.  

Počas roka sme zabezpečili tri prezentácie archívnych klenotov Matice slovenskej pri 

príležitosti návštevy vzácnych hostí v sídelnej matičnej budove. Dňa 8. apríla 2021 navštívil 

MS poslanec NR SR Miloš Svrček, 20. októbra riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry 

v Bratislave a prvá tajomníčka Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Elena Epishina 

a oblastný predseda SZPB Jozef Petráš a 22. novembra sa uskutočnila návšteva veľvyslanca 

Ruskej federácie v SR Igor Bratčikov.   

Pokračovalo sa v zámere budovania reprezentatívnej špecializovanej inštitučnej knižnice – 

Bibliotéky Matice slovenskej. Zdeno Tkáč sa najprv venoval očiste publikácií uložených 

v depote archívu pomocou vysávača s vodným filtrom na zachytávanie prachu. Očistené 

knihy sa priebežne triedili a ukladali do Bibliotéky podľa systému medzinárodného 

desatinného triedenia (MDT). Celkovo bolo očistených a do Bibliotéky MS uložených 90 bm 

publikácií. Multiplikáty boli vyraďované. Vykonala sa kompletizácia periodických tlačí, 

ktorej výsledkom je Súpis chýbajúcich čísel periodík. Chýbajúce periodiká sa priebežne 

vyhľadávajú, dopĺňajú a súpis priebežne aktualizuje. Pristúpilo sa k presunu a zjednoteniu 

príručných knižníc Archívu MS, Slovenského historického ústavu MS v Martine (53 bm) 

a Exilovej knižnice v Žiline (79 bm), v menšom rozsahu sme zaradili aj knižnice Slovenského 

literárneho ústavu MS, Slovenských pohľadov v Martine a Informačného ústredia MS. Do 

Bibliotéky MS pribudlo 78 darovaných publikácií. Zdeno Tkáč konzultoval s metodičkou 

z Turčianskej knižnice postupy fungovania knižnice a evidenciu publikácií pre potreby 

Bibliotéky MS. Po príprave (štúdium všeobecného manuálu ku Knižnično-informačnému 

systému pre malé a stredné knižnice – KIS MaSK 2, príprava štítkov na knihy, pečiatka 

Bibliotéky MS, nadobudnutie prefixov čiarových kódov) začala katalogizácia publikácií 

v softvéri KIS MaSK2. V roku 2021 bolo zaevidovaných 170 publikácií. 

Registratúrne stredisko Matice slovenskej zastrešuje správu registratúry nad organizačnými 

útvarmi Matice slovenskej. Správca registratúry bol práceneschopný od 15. 12. 2020 do 15. 

12. 2021. Z uvedeného dôvodu sa nevykonalo viacero úkonov (preberanie spisov, školenia, 

kontrolná činnosť). Organizačné útvary MS v Martine a v Bratislave vedú evidenciu 

záznamov a spisov bez využitia elektronického systému správy registratúry automatizovaným 

spôsobom v počítačovej aplikácii na správu registratúry Bach. Oblastné strediská MS, 

miestne, záujmové a vedecké odbory a Vydavateľstvo MS, s. r. o. vedú evidenciu záznamov 

a spisov bez využitia elektronického systému správy registratúry centralizovaným spôsobom 

prostredníctvom klasického (papierového) registratúrneho denníka.  
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V roku 2021 sa usporiadala a skompletizovala vydavateľská produkcia Vydavateľstva Matice 

slovenskej (1990 – 2017) – 10,03 bm a Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o. (2004 – 

2017) – 3,65 bm. Do správy registratúry bol zaškolený jeden zamestnanec MS. Prístup 

k spisom uloženým v registratúrnom stredisku formou výpožičky bol umožnený štyrom 

zamestnancom, spolu deväť výpožičiek. 

Odbor archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR vydal dňa 21. 12. 

2020 rozhodnutie o vyradení registratúrnych záznamov, na základe predloženého návrhu na 

vyradenie. Následne sa pristúpilo k skartácii registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty 

A z rokov 1990 – 2008. Mobilnú skartáciu vykonala firma Green Wave Recycling, s. r. o. 

(Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš) dňa 2. 7. 2021. Skartovalo sa 19 bm, t. j. 158 

archívnych škatúľ a 17 šanónov, čo spolu predstavovalo 652,85 kg.  

Matica slovenská má od 17. 3. 2021, v rámci kategórie podnikateľských subjektov, ktoré sa 

nezapisujú do zákonom ustanovenej evidencie, aktivovanú elektronickú schránku. Prístup do 

nej má zriadený predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper (štatutár) a prvý 

podpredseda Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska.  

 

KRAJANSKÉ MÚZEUM MATICE SLOVENSKEJ / PhDr. Zuzana Pavelcová 

Krajanské múzeum (KM) je ústredné pracovisko Matice slovenskej pre styk a spoluprácu so 

zahraničnými Slovákmi a slovanskými maticami, vedu a výskum krajanskej problematiky 

a jej dokumentáciu.  

Počas roku 2021 KM nezaznamenalo žiadne personálne zmeny. Ostalo i naďalej zastrešené 

iba jednou pracovníčkou, riaditeľkou, Zuzanou Pavelcovou. Od 1. októbra 2021 zamestnalo 

cez úrad práce na výkon aktivačných činností formou dobrovoľníckej služby dvoch 

dobrovoľníkov: Jaroslava Jambora (ukončil činnosť k 1. decembru 2021) a Mgr. Moniku 

Bryndzovú, ktorí dovedna pomáhali najmä pri inventarizácii archívnych položiek KM.   

Stanovy MS určujú KM na prvom mieste realizovať stykovú činnosti s krajanmi a vzájomnú 

spoluprácu. Vzhľadom na pokračujúcu pandemickú situáciu malo KM počas roku 2021 jeden 

zo svojich nosných pilierov práce oslabený. Udialo sa tak práve kvôli nemožnosti realizácie 

prezenčných stykov s krajanmi na domácej pôde i na pôde mimo hraníc Slovenskej republiky 

a rovnako tak nemožnosti zvolania zasadania poradného orgánu MS pre krajanskú 

problematiku – Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS, ktorý zásadne udáva smer 

činnosti Matice pre plnenie požiadaviek krajanov. KM sa podarilo uskutočniť iba jednu 

zahraničnú služobnú cestu do Tardoša (Maďarsko) pri príležitosti Dňa Slovákov v Maďarsku. 

Tu, s cieľom plnenia záverov Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí (RSŽZ) pri MS, KM 

odovzdalo predsedníčke Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku knižné ceny na 

zriadenie Ceny MS v niektorej z lokálnych súťaží krajanov v Maďarsku.  
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Na prenos informácií ku krajanom KM tradične využívalo najmä krajanské periodiká 

a emailovú komunikáciu. Vďaka spolupráci s krajanskými redakciami dokázalo o matičnej 

činnosti informovať v krajanských komunitách sveta celoplošne. Aj tento rok vyšli 

informačné a odborné články z pera KM v krajanských periodikách Európy i zámoria (Česko, 

Francúzsko, Chorvátsko, Kanada, Maďarsko, USA, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko, 

Švédsko,...). Prácu krajanov propagovalo aj prípravou rozhovorov s poprednými krajanskými 

osobnosťami pre redakciu Slovenských národných novín a predsedami slovanských matíc pre 

redakciu Slovanského obzoru. KM zasielalo viaceré gratulačné listy i kondolencie. 

Nadviazalo užšiu spoluprácu s portálom kulpin.net, kde pravidelne zasielalo informačné 

články.  

Výber informačných príspevkov a správ, rozhovory, a. i. – Zuzana Pavelcová: 

 Hlas Matice – Deň Slovákov v Maďarsku : slovenské srdcia pevné ako tardošský 

kameň (2021, roč. 4, č. 1, s. 28), Krajan Štefan Boleslav Roman: príbeh úspešného 

kanadského Slováka (2021, roč. 4, č. 1, s. 7), Návšteva pamätnej izby Hany Zelinovej 

(2021, roč. 4, č. 1, s. 20), Slovanský obzor: nové matičné periodikum (2021, roč. 4, č. 

1, s. 9), V Michalovciach zaujala Matica slovenská: plánuje digitalizáciu fondu 

Františka Fugu (2021, roč. 4, č. 1, s. 20), Vyšla reprezentatívna publikácia: kongres 

matíc slovanských národov a inštitúcií (2021, roč. 4, č. 1, s. 27)  

 Slovanský obzor – Maticu slovenskú navštívil novovymenovaný predseda Úradu pre 

Slovákov žijúcich v zahraničí (2021, roč. 1, č. 1, s. 10), Matičný magazín Slovensko v 

novom šate Národného spektra (2021, roč. 1, č. 1, s. 23), Rozhor s predsedom Matice 

moravskej Jiřím Malířem (2021, roč. 1, č. 2, s. 18 – 20), Rozhor s predsedom Matice 

slovinskej Alešom Gabrićom (2021, roč. 1, č. 1, s. 17 – 18) 

 Slovenka – Busta pre uránového kráľa (2021, roč. 73, č. 40, s. 96 – 97)  

 Slovenské národné noviny  – Bohaté a pestré plány i smelé vízie (2021, roč. 36, č. 12, 

s. 4), Cesta slovenskou Amerikou aj na Zemplíne (2021, roč. 36, č. 17, s. 16), Deň 

Slovákov v susednom Maďarsku (2021, roč. 36, č. 15, s. 16), Matice má globálne 

spájať rovnaké smerovanie (2021, roč. 36, č. 13, s. 4), Pestré aktivity pre Slovákov 

v zahraničí (2021, roč. 36, č. 13, s. 11), Starostlivosť o krajanov si vyžaduje veľké 

srdce (3 otázky pre Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ). (2021, roč. 36, č. 16, s. 1), 

Slovanský obzor stmeľuje horizonty slovanského sveta (2021, roč. 36, č. 16, s. 15), 

Žeby pandémia postrašila talenty? (2021, roč. 36, č. 16, s. 13) 

 Bulletin Československého ústavu zahraničního (Česko) – 29. ročník súťaže Prečo 

mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko pozná víťazov (2021, č. 8 – 9, s. 31 – 

32), 100. výročie Štefana Boleslava Romana, (2021, č. 3 – 4, s. 19 – 21), 160. výročie 

Memoranda národa slovenského (2021, č. 5 – 6, s. 9 – 10), Deň Slovákov v Maďarsku 

– slovenské srdcia pevné ako tardošský mramor (2021, č. 8 – 9, s. 29 – 30), Na čele 

15-tisícovej Matice slovenskej v Srbsku (2021, č. 5 – 6, s. 11 – 12) 

 Spavodaj Association Amité Franco-slovaque (Francúzsko) – 29. ročník súťaže Prečo 

mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko pozná mladých talentovaných víťazov 

(2021, č. 103, s. 13), Kongres matíc slovanských národov a inštitúcií – reprezentačná 
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publikácia slovanských vedeckých a kultúrnych horizontov (2021, č. 102, s. 16), 

Matičný magazín Slovensko v novom šate Národného spektra (2020, č. 101, s. 24) 

 Prameň (Chorvátsko) – 29. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád 

Slovensko pozná mladých talentovaných víťazov (2021, roč. XXX., č. 7 – 8, s. 44 – 

45),  Matičný magazín Slovensko v novom šate Národného spektra (2021, roč. XXX., 

č. 2, s. 7), Slovanský obzor – nové matičné periodikum stmeľujúce aktuálne horizonty 

slovanského sveta (2021, roč. XXX., č. 7 – 8, s. 38) 

 Kanadský Slovák (Kanada) – 160. výročie memoranda národa slovenského (2021, roč. 

79, č. 13, s. 6, 8), Cesta slovenskou Amerikou lámala rekordy (2021, roč. 79, č. 16, s. 

4), Matica slovenská odhalila Štefanovi Romanovi prvú bustu na Slovensku (2021, 

roč. 79, č. 20, s. 5), Matičný magazín Slovensko v novom šate Národného spektra 

(2021, roč. 79, č. 3, s. 15) 

 Budapeštiansky Slovák (Maďarsko) – Deň Slovákov v Maďarsku – slovenské srdcia 

pevné ako tardošský mramor (2021, roč. XXVI., č. 3 – 4, s. 5) 

 Život (Poľsko) – Kondolencia k úmrtiu Františka Brodovského (2021, roč. 63, č. 1, s. 

9) 

 Naše snahy (Rumunsko) – 29. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám 

rád Slovensko pozná mladých talentovaných víťazov (2021, roč. XXXIX., č. 8, s. 27 – 

28), 160. výročie Memoranda národa slovenského (2021, roč. XXXIX., č. 7, s. 22), 

Cesta slovenskou Amerikou lámala rekordy (2021, roč. XXXIX., č. 9, s. 29 – 30), Deň 

Slovákov v Maďarsku – slovenské srdcia pevné ako tardošský kameň (2021, roč. 

XXXIX., č. 7, s. 21), „Plány a vízie máme bohaté a kreatívne“. Rozhovor so Zuzanou 

Drugovou, programovou manažérkou MC pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB 

(2021, roč. XXXIX., č. 6, s. 16 – 18), Slovanský obzor – nové matičné periodikum 

stmeľujúce aktuálne horizonty slovanského sveta (2021, roč. XXXIX., č. 9, s. 28), „Za 

Boha a národ“ v zrkadle mimoriadneho života diela Štefana Boleslava Romana (2021, 

roč. XXXIX., č. 3 – 4., s. 9 – 10) 

 Svensk Slovak Info (Švédsko) – Gratulačný list k 25. výročiu vydávania časopisu 

Svensk Slovak Info (2021, roč. XXV., č. 1, s. 7), Kongres matíc slovanských národov 

a  inštitúcií – reprezentačná publikácia slovanských kultúrnych a vedeckých 

horizontov (2021, roč. XXV., č. 2, s. 7), Matičný magazín Slovensko v novom šate 

Národného spektra (2021, roč. XXV., č. 1, s. 4), „Verím, že sa do dialógu zapoja 

mimo organizovaných slovenských komunít“ – rozhovor s Milanom Jánom Pilipom, 

predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (2021, roč. XXV., č. 1, s. 3) 

 Jednota (USA) – Congress of Maticas of Slavic Nations and Institutions Publication 

Honors Slavic cultural and scientific horizons (2021, roč. 130, č. 6005, s. 22), Kongres 

matíc a inštitúcií slovanských národov – reprezentačná publikácia slovanských 

kultúrnych a vedeckých horizontov (2021, roč. 130, č. 6005, s. 22), Matica 

slovenskáʼs Magazine Slovensko Newly Redesigned with National Spectrum (2021, 

roč. 130, č. 6004, s. 22) 

 Slovenský katolícky sokol (USA) – 160. výročie Memoranda národa slovenského 

(2021, roč. CX, č. 5155, s. 22), Cesta slovenskou Amerikou lámala rekordy (2021, 

roč. CX, č. 5155, s. 22), Matica slovenská odhalila prvú bustu Štefanovi Romanovi na 
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Slovensku (2021, roč. CX, č. 5157, s. 22), Matičný magazín Slovensko v novom šate 

Národného spektra (2021, roč. CX, č. 5149, s. 22) 

 

Na jeseň roku 2021 bolo oslovené Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí na spoluprácu 

v projekte Tvorivej školy žurnalistiky. Pôvodné plány opäť zmarila pandémia. Predbežne sa 

posunuli na jar 2022. Riaditeľka KM s ÚSŽZ celoročne spolupracovala i pri pripomienkovaní 

tvorby štátnej politiky SR smerom k Slovákom žijúcim v zahraničí a rovnako tak fungovala 

i v jeho poradných orgánoch.  

Vzhľadom na to, že rok 2021 priniesol obmedzenia spolupráce s krajanmi na ich domácej 

pôde, KM tematiku Slovákov v zahraničí prezentovalo výraznejšie na Slovensku. Pri 

príležitosti 85. výročia absolvovania polročného pobytu matičnej delegácie v USA a v Kanade 

v rokoch 1935  ̶  1936, uviedlo panelovú výstavu Cesta slovenskou Amerikou na vernisáži 

v Bratislave. Na vyžiadanie riaditeľky D MS Michalovce, Karin Obšatníkovej, KM k tejto 

udalosti pripravilo prednášku pre poslucháčov zo Združenia pre duševné zdravie – INTEGRA. 

Rovnako tak panelová výstava bola vystavená na základných školách v Michalovciach 

a tamojšej knižnici.  

KM v spolupráci s IÚ iniciovalo osadenie busty Štefana B. Romana v Aleji národných 

dejateľov pred sídelnou budovou MS. V oblasti plnenia ďalších zo záverov RSŽZ pri MS KM 

zabezpečilo zbierku CD matičných folklórnych telies. Pre predsedníčku Slovensko-

nemeckého kultúrneho klubu v Mníchove – Veroniku Ferianček zadovážilo knihy do súťaže 

Hviezdoslavova mašľa.  

Spoluprácu s krajanmi podporili i dva krátkometrážne videofilmy za spoluúčasti KM z dielne 

Matice slovenskej. Prvý z nich bol venovaný osobnosti Štefana Boleslava Romana, druhý 

Ceste delegácie MS do Ameriky a Kanady v rokoch 1935 – 1936.  

Aj v  školskom roku 2020/2021 KM spolupracovalo s MK SR, MŠ SR, ŠPÚ a Jazykovedným 

ústavom Ľudovíta Štúra v Bratislave na 29. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo 

mám rád Slovensko... KM zabezpečilo svoju účasť nielen v organizačnom výbore, ale aj 

v porotcovskom kresle. Do 4. kategórie, ktorá je tvorená prácami žiakov zo zahraničia, prišlo 

v školskom roku 2020/2021 niečo cez 50 prác zo štyroch štátov sveta: z Chorvátska, 

Maďarska, Srbska a Ukrajiny. 

Oblasť slovanskej problematiky zastrešilo nové trojjazyčné periodikum Matice slovenskej – 

Slovanský obzor. KM zostavilo jeho prvé číslo z príspevkov z deviatich krajín sveta 

(Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, 

Nemecko), zabezpečilo preklady rukopisov, spolupracovalo pri jazykovej korektúre i pri 

vzniku grafického dizajnu periodika. Spoluzostavilo aj jeho druhé tohtoročné číslo. 

V oblasti vedy KM zostavilo 38. ročník zborníka Slováci v zahraničí, do ktorého prispeli 

krajania zo Srbska a Maďarska a početní odborníci zo Slovenska. I napriek tomu, že zborník 

sa so svojim obsahom a zameraním radí medzi unikátne publikácie na Slovensku 

i v krajanskom svete, znížená dotácia Ministerstva kultúry SR pre MS na rok 2021 spôsobila 
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ďalšie oklieštenie jeho rozpočtu. Táto skutočnosť odštartovala mnohé diskusie Vedného 

ústredia MS o budúcom osude periodika. Na tento rok zborník ostal v nezmenenej tlačenej 

podobe, avšak už iba v symbolickom náklade.  

Začiatkom roka KM dokončilo práce na viacjazyčnej reprezentačnej publikácii Kongres matíc 

a inštitúcií slovanských národov a distribuovalo ju medzi účastníkov kongresu a spriatelené 

inštitúcie, vedecké pracoviská i krajanské organizácie.  

Už tradične pripravilo príspevok pre medzinárodnú vedeckú konferenciu v Nadlaku, v tomto 

roku s názvom Interakcia Matice slovenskej so strednými školami dolnozemských Slovákov v 

archívnych dokumentoch Krajanského múzea. Zborník z konferencie vyjde v marci roku 

2022. Na vyžiadanie Spolku Slovákov z Bulharska, pre periodikum Fajauka, KM pripravilo 

príspevok Národopisné zbierky dolnozemských Slovákov v Matici slovenskej. Na vyžiadanie 

šéfredaktora zaslalo KM príspevok do Svetového slovenského kalendára venovaný 75. 

výročiu cesty delegácie MS do USA a Kanady – Cesta slovenskou Amerikou. Pripravilo tiež 

niekoľko odborných článkov do matičných a krajanských periodík. 

V oblasti archívnej činnosti, akvizície fondov a rozvoja knižnice KM MS, výpožičiek 

a konzultačných služieb KM pracovalo najmä na inventarizácii fondu z miestnych dejín 

slovenských obcí a miest Maďarska a dopĺňaní knižnice akvizíciami krajanských periodík s 

vročením 2021.  

Výjazdový plán Krajanského múzea pri služobnej ceste do Michaloviec smeroval aj do 

Vinného, do rodiska Františka J. Fugu. KM bolo požiadané o digitalizáciu fondu jeho 

pozostalosti. Táto požiadavka dostala reálne kontúry a medzi Maticou slovenskou a obcou 

Vinné bola podpísaná zmluva s vytýčením termínu digitalizácie na rok 2022.  

V knižnici má KM momentálne pripravených na prezenčné výpožičky 70 973  kníh 

a časopisov. V roku 2021 do knižnice pribudlo 166 akvizícií, ktoré KM riadne zaregistrovalo 

a zaradilo do knižnice. Počas roka KM vybavilo viac ako 30 bádateľov (aj s v spolupráci 

s A MS), nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Na prezenčné výpožičky pripravilo 

niekoľko stoviek dokumentov.  

 

SLOVENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV MATICE SLOVENSKEJ / Mgr. Radoslav Žgrada 

Slovenský historický ústav (ďalej SHÚ) je vedeckým pracoviskom pre historický výskum, s 

dôrazom na slovenské dejiny. Je vedeckou platformou historiografie národno-štátneho 

charakteru. Jeho súčasťou je Knižnica slovenskej štátnosti. Vydáva vedecko-odborné 

periodiká Historický zborník a Slovensko – Národné spektrum. Udržiava a rozvíja pracovné 

kontakty s vedeckými inštitúciami a univerzitami.   

V SHÚ pracovali v roku 2021 traja zamestnanci na plný pracovný úväzok: Mgr. Lukáš 

Krajčír, PhD. do 31.augusta 2021, Mgr. Radoslav Žgrada od 1. mája 2021 a Mgr. Zdeno Tkáč 
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od 16. decembra 2021. Funkciu povereného riaditeľa zastáva Mgr. Radoslav Žgrada. Na 

dohodu pre SHÚ pracovali PhDr. Peter Sokolovič, PhD. ako šéfredaktor odborného časopisu 

Slovensko – Národné spektrum. PhDr. Peter Mulík, PhD. ako šéfredaktor vedeckého časopisu 

Historický zborník.  

Lukáš Krajčír zostavoval zborník Rok 1919 a Slovensko. Sondy do kľúčových udalostí, 

inštitúcií, orgánov a osobností, prispieval do odborných a vedeckých časopisov a zborníkov 

ako Studia Politica Slovaca, Historický zborník, Slovensko – Národné spektrum, Národný 

kalendár a periodika Slovenské národné noviny. Zameriaval sa na matičné dejiny 

v medzivojnovom období. Radoslav Žgrada prispieval do odborných a vedeckých časopisov a 

zborníkov Historický zborník, Slovensko – Národné spektrum a periodika Slovenské národné 

noviny. Jeho špecializáciou sú dejiny Matice slovenskej po roku 1945. Mgr. Zdeno Tkáč sa 

bude zameriavať na problematiku 19. storočia. Peter Mulík zostavil dve čísla Historického 

zborníka 2021 a Peter Sokolovič zostavil dve čísla periodika Slovensko – Národné spektrum 

2021, rovnako publikoval v odborných a vedeckých časopisoch a zborníkoch ako Historický 

zborník, Slovensko – Národné spektrum a Národný kalendár. 

Historický zborník je vedecký časopis o slovenských národných dejinách a širších dejinných 

súvislostiach. Redakčne ho pripravuje Slovenský historický ústav a je jeho hlavným 

vedeckým výstupom a periodikom v spolupráci s Historickým odborom Matice slovenskej. 

Tematicky sa orientuje najmä na oblasť slovenských dejín od najstarších čias až po súčasnosť. 

Vychádza v slovenčine s nemeckým a anglickým resumé a obsahom, od roku 2000 dvakrát 

ročne. Prvé číslo 31. ročníka Historického zborníka obsahuje tri štúdie zo slovenských dejín. 

PhDr. Juraj Brincko, PhD. píše o sociálnych a spoločenských pomeroch gréckokatolíckych 

duchovných v 18. storočí. JUDr. Bruno Čanády analyzuje Ústavnú listinu z roku 1920 a 

česko-slovenské ústavné vzťahy (1920 – 1948). PhDr. Ján Tkáč, PhD. sa zaoberá 2. svetovou 

vojnou a situáciou Slovákov v rozdelenej Vojvodine 1941 – 1945. Časopis obsahuje 

tematickú časť z niektorých príspevkov, ktoré odzneli na vedeckej konferencii „Oživotvorená 

Matica slovenská“ v roku 2019. Zaoberajú sa vývoj legislatívnych základov Matice 

slovenskej, Jazykovým odborom Matice slovenskej v kontexte slovenskej lingvistiky 

medzivojnového obdobia, členskou základňou Matice slovenskej v rokoch 1919 – 1951 a 

Maticou slovenskou počas Slovenskej republiky 1939 – 1945 od autorov: doc. PhDr. Júliusa 

Lomenčíka, PhD.,  PhDr. Pavla Maduru,  PhDr. Petra Mulíka, PhD. a JUDr. Bruna Čanádyho.  

Prvé číslo zborníka predstavuje dokument – predslov do prvého slovenského katolíckeho 

spevníka z roku 1655 Cantus catholici, ktorý otvoril cyrilo-metodskú a svätoplukovskú 

národnú tradíciu Slovákov. Pozoruhodnými dokumentmi sú listy Konštantína Čulena 

Augustínovi A. Baníkovi. V rubrike Polemiky sa PhDr. Dušan Kerný venuje mediálnej 

konfrontácii  témy „Katyňský les“ a zápase historičky Svetlany Gerasimovovej o vedeckú 

pravdu. Pripomíname si aj osobnosti slovenských dejín, Martina Rázusa, Štefana Boleslava 

Romana, Františka Vnuka. Uverejňuje nekrológy za dvomi významnými slovenskými 

historikmi prof. Richardom Marsinom a prof. Ladislavom Tajtákom.  
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Druhé číslo 31. ročníka Historického zborníka obsahuje štyri štúdie zo slovenských dejín. 

Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. analyzuje ozbrojené vystúpenie sedmohradského kniežaťa 

Gabriela Betlena proti Habsburgovcom. Od prvej výpravy Betlenovho povstania 1619 – 1621 

uplynulo rovných 400 rokov. Vedecká pracovníčka Historického ústav SAV PhDr. Marta 

Špániová, PhD.  skúma spoločenské podmienky kníhtlače a populárnu rekatolizačnú literatúru 

v 17. storočí s dôrazom na Bratislavu. Vedecký pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave 

PhDr. Ján Tkáč, PhD. pokračuje v sérií štúdií z dejín dolnozemských Slovákov. Tentoraz sa 

zameral na druhú svetovú vojnu a osudy Slovákov v rozdelenej Vojvodine 1941 – 1945. Je to  

II. časť Odboj a koniec vojny. JUDr. Bruno Čanády z Historického odboru MS detailne opísal 

prípravu Ústavy z 9. mája 1948 a česko-slovenské ústavné vzťahy 1945 – 1960.  V rubrike 

Materiály PhDr. Peter Mulík, PhD. publikuje prehľad o Nemcoch v slovenských dejinách 

a ich prínose k západnej orientácii slovenskej kultúry a civilizácie. Emeritný prof. Právnickej 

fakulty UPJŠ v Košiciach JUDr. Peter Mosný, CSc. analyzuje protižidovské zákonodarstvo 

v 20. storočí na území potrianonského Maďarska v porovnaní so strednou Európou. Číslo 

ďalej predstavuje doteraz nepublikované dokumenty o činnosti Bielej légie. Dokument 

spracoval a predstavil prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. Periodikum uverejňuje polemiku 

blízkeho spolupracovníka nebohého prof. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc. (Mgr. Jozefa 

Meliša, PhD.) a Marsinovej dcéry (PhDr. Anny Buzinkayovej) a syna (Ing. Karola Marsinu, 

CSc.) k zneužitiu mena dlhoročného predsedu Historického odboru MS periodikom Slovenský 

historický časopis (č.1, 2021) pod názvom Pravosť a hodnovernosť? Odozva na článok Slovo 

na cestu v prvom čísle časopisu Slovenský časopis historický z októbra 2021, ktorého 

údajným autorom je prof. PhDr. Richarda Marsina, DrSc. V rubrike Medailón doc. HEDr. 

Ľuboslav Hromjak, PhD. nám predstavil osobnosť spišského kapitulného vikára, pápežského 

preláta a cirkevného historika Romana Kežmarského. Recenzie nám predstavujú tieto 

publikácie LETZ, Róbert. Slovenské dejiny VI 1945 – 1992. Bratislava : Literárne informačné 

centrum, 2021, 476 s.;  HROMJÁK, Ľuboslav. Významné osobnosti Spišského Podhradia I., 

Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára Jána Vojtaššáka, 2021, 314 s.; HOMZA, 

Martin. Murices Novae alebo nové ostne. Dialógy o starších slovenských dejinách, ale nielen 

o nich. Bratislava : Slovenské dejiny, 2020, 333 s.; HAJKO, Jozef. Krvavá cesta do raja. Ako 

a prečo si komunizmus podmanil Slovensko. Bratislava : POSTOJ MEDIA, s r. o., 2019, 511 

s. V rubrike Správy spracoval Mgr. Radoslav Žgrada spomienky významných osobností 

a historických udalostí v Matici slovenskej  v roku 2021. 

Vedecké a odborné podujatia (konferencie, semináre, kolokviá): 

 Odborný seminár k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka (4. 8. 2021, Martin) – 

organizoval SHÚ v spolupráci s VÚ MS 

 Odborný seminár k 100. výročiu návratu posledných legionárov do vlasti (11. 11. 

2021, Bratislava) – organizoval SHÚ 
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Účasť na odborných podujatiach: 

 Odborný seminár k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka (4. 8. 2021, Martin), 

ŽGRADA, Radoslav. Politika Alexandra Dubčeka pri emancipovaní Matice 

slovenskej v 60-tych rokoch  

 Odborný seminár na tému Odkaz A. I. Dobrianskeho pre súčasnosť (12. 8. 2021, 

Humenné), ŽGRADA, Radoslav. Aktuálny odkaz Adolfa Dobrianskeho v otázke 

slavianofilstva, rusofilstva v Matici slovenskej a momentálneho vzťahu Slovenskej 

republiky k Rusku (Ruskej federácii) 

 Odborný seminár k 100. výročiu návratu posledných legionárov do vlasti (11. 11. 

2021, Bratislava), ŽGRADA, Radoslav – SCHVANTNER, Peter. Slováci v česko-

slovenských légiách 1914-1920  

Mediálne výstupy: 

 ŽGRADA, Radoslav. Vracali sa česko-slovenskí legionári domov cez Ameriku? In 

História blízka-vzdialená. Rádio Slovensko, 11. 11. 2021 [online]. Dostupné na 

internete:https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/273881/vracali-sa-cesko-slovenski-

legionari-domov-cez-ameriku 

 

SLOVENSKÝ LITERÁRNY ÚSTAV MATICE SLOVENSKEJ / doc. PaedDr. Július 

Lomenčík, PhD. 

Slovenský literárny ústav (SLÚ) je vedeckým pracoviskom Matice slovenskej pre základný 

slovakistický výskum. SLÚ MS ako literárnovedné pracovisko uskutočňuje výskum v oblasti 

slovenskej literatúry s dôrazom na vybrané obdobia dejín slovenskej literatúry (najmä 19. 

a 20. storočie), ale aj so zameraním na literárnu regionalistiku spracovaním literárnych tradícií 

určitých krajov a osobností (najmä biografické profily) pôvodnej slovenskej literatúry 

a literárnej vedy, ktorým sa nevenuje dostatočná pozornosť na celoslovenskej úrovni zo strany 

iných vedeckých pracovísk. Naznačené aspekty literárnovedného výskumu sa uskutočňujú so 

zreteľom na národný a kultúrno-spoločenský aspekt aj v kontexte školského literárneho 

vzdelávania na základných a stredných školách. Výsledky výskumu pracovníci SLÚ MS 

zverejňujú v monografiách, odborných knižných publikáciách, vedeckých zborníkoch, 

vedeckých i popularizačných časopisoch, ďalej prostredníctvom populárno-náučných 

prednášok pre členov MO MS, žiakov základných škôl, študentov stredných 

škôl, poslucháčov vysokých škôl, ale i kultúrnu verejnosť. Pracovníci SLÚ MS v rámci 

kultúrno-osvetovej činnosti sa zúčastňujú ako členovia odborných komisií aj literárnych 

súťaží na celoslovenskej i regionálnej úrovni, sú členmi odborných komisií Fondu na podporu 

umenia v programoch pôvodná slovenská literatúra a literárne festivaly, členmi odborných 

komisií na udeľovanie významných ocenení za literárne diela, napr. ceny a prémie Spolku 

slovenských spisovateľov, sú členmi redakčných rád literárnych a odborno-popularizačných 

časopisov. 

https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/273881/vracali-sa-cesko-slovenski-legionari-domov-cez-ameriku
https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/273881/vracali-sa-cesko-slovenski-legionari-domov-cez-ameriku
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SLÚ MS mal v roku 2021 dvoch pracovníkov: doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. 

(čiastkový úväzok – 0,5), poverený riaditeľ a vedeckovýskumný pracovník, a doc. PaedDr. 

Pavol Parenička, CSc. (čiastkový úväzok – 0,5), vedeckovýskumný pracovník.  

Doc. Pavol Parenička vydal významnú vedeckú monografiu (rozsiahle syntetické dielo) 

Slovensko-maďarské storočie 1918/1920 – 2018/2020 v historických, historiografických, 

biografických a bibliografických poznámkach (vydala Matica slovenská), v ktorej načrtáva 

spoločnú slovensko-maďarskú koexistenciu od najstarších čias na sklonku 9. storočia cez 

existenciu stredovekého a novovekého Uhorského kráľovstva až do osudového roku 1918. 

Publikáciu verejne predstavil na medzinárodnej vedeckej konferencii „100 rokov Trianonskej 

mierovej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí“ (organizátorom bola 

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Maticou 

slovenskou). 

Doc. Július Lomenčík (v spoluautorstve s PaedDr. Máriou Joklovou a PaedDr. Monikou 

Koncošovou) vydal odbornú knižnú publikáciu Región v edukácii slovenského jazyka 

a literatúry (vydavateľstvo Signis), v ktorej s odborno-metodickou oporou o kultúrne 

poznávanie lokalít horného Novohradu a Gemera je ponúknutý didakticky nosný motív 

poznávania univerza cez kognitívne a najmä emotívne vystužený priezor regionalizmu. 

Publikácia predstavuje významný metodický materiál pre regionálnu výchovu na základných 

a stredných školách s cieľom poznávania svojej obce, mesta, regiónu a neformálne 

uplatňovanie vlastenectva. 

Doc. Július Lomenčík sa výraznou mierou podieľal na vydaní publikácie pod názvom 

Prebytočný človek! Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie autorky Dariny Bancíkovej 

(Vydalo občianske združenie Priatelia histórie Novohradu v spolupráci s vydavateľstvom 

Miloš Hric a občianskym združením Prvá Iskra Utekáč, 2001. 266 s.) – napísal poznámkový 

aparát, edičnú poznámku a urobil jazykovú korektúru textu. 

Okrem uvedených publikačných počinov to boli aj autorské i spoluautorské participácie na 

tvorbe výstavných projektov (P. Parenička), publikovanie vo vedeckých 

zborníkoch, vedeckých, odborných i populárno-náučných časopisoch a zúčastnili sa na 

medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách a odborných seminároch v Slovenskej 

republike i v zahraničí. 

Účasť na odborných podujatiach – doc. Július Lomenčík: 

 Medzinárodná konferencia Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských 

Slovákov, Nadlak (Rumunsko) 9. – 11. 9. 2021 (v online formáte); referát Krajanská 

literatúra v reflexii literárneho vzdelávania na Slovensku. 

 11. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii Symetria a asymetria 

v komunikácii, Banská Bystrica 16. – 17. 9. 2021 (v online formáte); referát Dialekt 

ako komunikačný faktor vo vyučovaní slovenčiny. 

 19. medzinárodná vedecká konferencia Interkultúrnosť vo vzdelávaní/ 

Interkultturalnost u obrazovanju 2021/ Interculturalism in education, Novy Sad 
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(Srbsko) 2. 10. 2021 (v online formáte); referát Poetický zápas o národnú identitu 

v inonárodnom prostredí (skice k tvorbe Gregora Papučeka). 

 Medzinárodná vedecká konferencia Slovakistika – súčasný stav 

a perspektívy/Slovakistika – aktuelno stanje i perspektive pri príležitosti 60. výročia 

slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade (Srbsko), Nový Sad 

(Srbsko) 2. 12. 2021 (v online formáte); referát Literatúra v regióne − región 

v literatúre (skice k danému problému). 

 Odborný seminár venovaný Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 100. výročia 

narodenia, Matica slovenská Martin 4. 8. 2021; referát Snahy Alexandra Dubčeka 

dvíhať národné povedomie. 

Účasť na odborných podujatiach – doc. Pavol Parenička: 

 Medzinárodná vedecká konferencia „100 rokov Trianonskej mierovej zmluvy – 

diplomacia, štát a právo na prelome storočí“, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 

14. – 15. 10. 2021 (v online formáte); referát Slovensko-maďarské storočie 

(1918/1920 – 2018/2020. Vydavateľstvo Matice slovenskej. Martin, 2021“. 

 Odborný seminár venovaný Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 100. výročia 

narodenia, Matica slovenská Martin 4. 8. 2021; referát Alexander Dubček očami 

Ľuboša Juríka. 

Vedeckovýskumní pracovníci SLÚ MS sa venovali aj recenznej činnosti, vypracovaniu 

posudkov na rukopisy zaslané do Slovenského literárneho ústavu MS a rukopisov pre 

vydavateľstvá – vydavateľstvo Miloš Hric, vydavateľstvo TAKTIK, MAPA Slovakia Plus, s. 

r. o., vydavateľstvo ŠEVT, a. s., vydavateľstvo AITEC a vydavateľstvo COLUMBUS Praha 

(J. Lomenčík); recenzný posudok na projekt pre Fond pre kultúru a umenie, recenzné posudky 

rukopisov na vydanie publikácií, časopisov a zborníkov pre vydavateľstvo Signis a Maticu 

slovenskú (P. Parenička). 

Členstvo v redakčných radách: Slovensko – Národné spektrum: odborný časopis Matice 

slovenskej – člen redakčnej rady (J. Lomenčík, P. Parenička); Slovenské pohľady na 

literatúru, umenie a vedu – člen redakčnej rady (J. Lomenčík); Orol tatranský – príloha 

Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť – hlavný redaktor 

Július Lomenčík. Redakčná rada Orla tatranského pod vedením hlavného redaktora J. 

Lomenčíka pripravila počas roka 2021 12 čísel (každé na štyroch stranách), v ktorých 

prezentovali básnickú i prozaickú tvorbu, okrem toho uverejnili aj odborné články a recenzie 

autorov/autoriek (do 45 rokov). Súčasťou všetkých čísel bola rubrika „Mladí vo večnosti“ 

a rubrika prezentujúca výtvarníkov, ktorí zomreli v mladom veku. V každom čísle bol 

úvodník na aktuálnu tému. 

Július Lomenčík sa aktívne zúčastňoval na prácach v odborných komisiách v celoslovenských 

literárnych súťažiach, ale aj v odborných komisiách a predstavenstvách. Člen odbornej 

komisie v literárnej časti 13. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže tvorivosti 

detí a mládeže Cesty za poznaním minulosti (organizátor Múzeum SNP Banská Bystrica); 
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predseda odbornej poroty 18. ročníka celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov Mladá 

slovenská poviedka 2021 (organizátor Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín v spolupráci 

so Slovenským literárnym ústavom MS); predseda odbornej poroty 3. ročníka literárnej 

súťaže S nosom v knihe 2021 (organizátori: Odbor Mladej matice a Mestský parlament 

mladých Turčianske Teplice); člen odbornej komisie na vydávanie pôvodnej slovenskej 

umeleckej literatúry a literárnych festivalov Fondu na podporu umenia; člen odbornej komisie 

v kategórii „Literatúra faktu“ na udeľovanie cien a prémií Spolku slovenských spisovateľov; 

člen odbornej komisie súťaže Priatelia histórie – aktivity z oblasti regionálnej histórie 

a propagácie kultúrneho dedičstva Novohradu a Malohontu; člen Ústrednej predmetovej 

komisie pre VO Jazyk a komunikácia, subkomisia: Slovenský jazyk a literatúra, Slovenský 

jazyk ako druhý jazyk a Jazyk národnostnej menšiny, člen Predstavenstva Spolku 

slovenských spisovateľov. 

Vystúpenia v elektronických médiách – RTVS, Rádio Regina Stred, TV Matica a i.:  

 Vizionár slovanskej jednoty – Adolf Dobriansky. TV Matica – video, historický 

dokument, marec 2021, odborná spolupráca (P. Parenička). 

 Štefan Boleslav Roman, uránový kráľ v zápase o slobodu Slovákov. TV Matica – 

video, historický dokument, apríl 2021, odborná spolupráca (P. Parenička). 

 Cesta slovenskou Amerikou v rokoch 1935 a 1936. TV Matica – video, historický 

dokument, júl 2021, odborná spolupráca (P. Parenička). 

 Slovenský rozhlas: rádio Pyramída, 12. 1. 2021 – umelecko-dokumentárne pásmo 

Janko Matúška – tvorca štátnej hymny (J. Lomenčík). 

 Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica – AKO TIKÁ POETIKA: 

rozhovory Kataríny Mosnákovej Bagľašovej a Dušana Jablonského s literátmi 

banskobystrického regiónu. 

 Online beseda s Júliusom Lomenčíkom 22. 4. 2021 o 18.00 hod. pod názvom Slovo 

básnika sa žiada zobrať ako soľ. 

 Rádio Regina Stred, 24. 6. 2021 (14.47 hod.) v rubrike „Regina medzi knihami“ – 

informácie o histórii najstaršieho literárneho festivalu Slovesná jar (J. Lomenčík). 

 Rádio Regina Stred, 25. 6. 2021 (14.47 hod.) v rubrike „Regina medzi knihami“ – 

informácie o programe 55. ročníka literárneho festivalu Slovesná jar 2021 (J. 

Lomenčík). 

 Slovenský rozhlas: rádio Devín, 30. 6. 2021 – v relácii Ars litera rozhovor s Júliusom 

Lomenčíkom pod názvom „Literárne časopisy dnes – Dotyky, Orol tatranský“ 

(moderoval Boris Brendza), v ktorom bola hodnotená literárna tvorba mladých 

autorov/autoriek, osobitne na stránkach Orla tatranského. 

 Správy RTVS: STV 1 – vstup o odkaze básnika Pavla Országha Hviezdoslava pre 

súčasnosť, 8. 11. 2021 (J. Lomenčík). 

Slovenský literárny ústav Matice slovenskej pripravil do programu 55. ročníka literárneho 

festivalu SLOVESNÁ JAR 2021 (16. 6. 2021) program, ktorý sa uskutočnil pre žiakov 9. 

ročníka Základnej školy, Hurbanova ulica, Martin pod názvom „Jar s vôňou leta“ – literárno-
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hudobné podujatie v podobe striedania umeleckého slova a hudby, v ktorom členovia 

literárneho zoskupenia Generácia Nula a ich hostia predstavili nielen svoju tvorbu, ale 

pripomenuli aj dielo vybraných velikánov slovenskej literatúry. 

Slovenský literárny ústav Matice slovenskej v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV 

v Hrochoti uskutočnil 11. 7. 2021 v ev. kostole v Hrochoti po evanjelických službách Božích 

kultúrno-duchovné podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika, matičiara a 

evanjelického kňaza Andreja Sládkoviča pod názvom „Andrej Sládkovič: básnik – matičiar – 

evanjelický kňaz“ (odborný a organizačný garant Július Lomenčík). 

Projektová činnosť: 

 Gešper, Marián – Pavelcová, Zuzana a kol.: Kongres matíc a inštitúcií slovanských 

národov. Pamätnica. Martin: Matica slovenská, 2020 (2021), 358 s. (aj v ruskom 

a srbskom preklade). ISBN 978-80-8128-251-5 (P. Parenička). 

 Najdôležitejší počin matičných osobností pre Maticu slovenskú (3 s., 8 013 znakov) – 

biografický projekt, spoluautor (P. Parenička). 

 Madura, Pavol: Matica slovenská (heslo + kalendárium do Wikipédie; 5 s. základný 

text, 12 603 znakov + 13 strán, 16 371 znakov) – redaktor, recenzent (P. Parenička). 

 Grznárová, Veronika: Najzaujímavejšie počiny matičných osobností pre Maticu 

slovenskú, komiks, plagáty – výstava; − odborná spolupráca (P. Parenička). 

 V rámci rekonštrukcie expozície Tatrína v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 

− odborný garant, posudzovateľ a redaktor výstavných textov (36 panelov) (P. 

Parenička). 

Prednášková činnosť:  

 15. 4. 2021 Martin – interné školenie, organizátor Matica slovenská, prednáška 

(online) Národný cintorín v Martine (P. Parenička). 

 7. 6. 2021 Martin – akadémia k 160. výročiu prijatia Memoranda národa slovenského, 

organizátor Matica slovenská, prednáška Dejinný význam Memoranda národa 

slovenského pre pozvaných hostí a poslancov NR SR (P. Parenička). 

 11. 9. 2021 Novohrad – Novohradské literárne osobnosti (NOVLITERO): literárna 

exkurzia na trase Vidiná – Gregorova Vieska – Dobroč – Polichno. Prednášky o živote 

a diele literárnych vedcov: Július Noge (Vidiná), Michal Gáfrik (Gregorova Vieska), 

Ivan Kusý (Dobroč) a spisovateľka Božena Slančíková Timrava (Polichno); 

organizátor Novohradské osvetové stredisko Lučenec (J. Lomenčík). 

 14. 9. 2021 Lučenec – prednáška zameraná na život, tvorbu a hlavne vybrané básne P. 

O. Hviezdoslava pod názvom Pavol Országh Hviezdoslav – herold čias pre študentov 

strednej odbornej školy v Lučenci; organizátor Novohradská knižnica Lučenec (J. 

Lomenčík). 

 15. 9. 2021 Prievidza – prednáška na tému Timrava bez kompromisov a sentimentu pre 

študentov strednej odbornej školy a gymnázia v Prievidzi; organizátor Hornonitrianska 

knižnica Prievidza (J. Lomenčík). 
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 12. 11. 2021 Martin – online prednáška, organizátor Oravská knižnica Antona 

Habovštiaka v Dolnom Kubíne, názov: Národné povedomie Pavla Országha 

Hviezdoslava 

 16. 11. 2021 Banská Bystrica – online prednáška, organizátor Štátna vedecká knižnica 

v Banskej Bystrici, názov: Alexander Dubček symbol slobody a nádeje (Youtube, 55 

minút). 

Recenzentská a posudzovateľská činnosť – doc. J. Lomenčík  

 Jazyk a dorozumievanie. Odborné príspevky publikované v Slovenských národných 

novinách v chronologickom poradí od januára 2016 do marca 2018 (editori Július 

Lomenčík, Annamária Genčiová). Martin: Matica slovenská, 2020, 178 s. ISBN 978-

80-8128-267-6 (posudok) 

 Záslužná kniha o zákutiach slovenčiny (Jazyk a dorozumievanie...). In Literárny 

týždenník, 34, 3. 3. 2021, č. 7 – 8, s. 12. ISSN 0862-5999 (recenzia) 

 Slováci v zahraničí 37 (zostavila Zuzana Pavelcová). Martin: Matica slovenská, 2020, 

324 s. ISSN 0081-0061 (posudzovateľ, spoločne s Petrom Mulíkom) 

 Pavelcová, Zuzana (ed.): Slováci v zahraničí 37... In Slovensko – Národné spektrum, 

43, 2021, č. 1, s. 74 – 76. ISSN 0231-7303. 

Recenzentská a posudzovateľská činnosť – doc. P. Parenička  

 Kerekanič, Miroslav a kol.: Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť 

(zborník z vedeckej konferencie, cca 100 s.) 

 Madura, Pavol: Z dejín Matice slovenskej (kalendárium, 13 strán, 16 371 znakov) 

 Posudok na projekt obnovy Múzea Tatrína a Žiadostí slovenského národa Múzea 

Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši (obsahujúci projekt, komentáre, analýzy, 

vizualizácie, textologické a ikonografické riešenia) na Fond pre kultúru a umenie 

 Krajčír, Lukáš a kol.: Rok 1919 a Slovensko. Sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, 

orgánov a osobností (rukopis, 223 s.) 

 Joklová, Mária – Kormošová, Monika – Lomenčík, Július: Región vo vyučovaní 

slovenského jazyka a literatúry (rukopis 292 s.) 

 Slovanský obzor, 1, 2021, č. 2 (s. 25, posudzovanie a redigovanie) 

 Slováci v zahraničí 38 (zborník, zostavila PhDr. Zuzana Pavelcová, 185 s.) 

Pracovníci SLÚ MS publikovali aj na elektronických portáloch (spravodajský portál 

Bystricoviny.sk) a webovej stránke Matice slovenskej (www.matica.sk): 

 Kultúrnosť družstevného podnikania v retro pohľade do súčasnosti – Bystricoviny.sk, 

7. február 2021 (J. Lomenčík) 

 Ladislav Ballek – elegán života a literatúry – Bystricoviny.sk, 2. apríl 2021 (J. 

Lomenčík) 

 Retronávrat do nedávnej minulosti cez súčasný pohľad – Bystricoviny.sk, 21. august 

2021 (J. Lomenčík) 

http://www.matica.sk/
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 Optimistický tragéd človeka (pri 100. výročí narodenia Ivana Bukovčana) – 

Bystricoviny.sk, 29. september 2021 (J. Lomenčík) 

 Karol Kuzmány – šľachetná osobnosť „horiaca“ za pravdu – Bystricoviny.sk, 13. 

november 2021 (J. Lomenčík). 

 Elegán života a literatúry: Ladislav Ballek (pri príležitosti nedožitých 80. narodenín 

Ladislava Balleka) – www.matica.sk, 26. 3. 2021; príležitostný článok (J. Lomenčík) 

 Karol Kuzmány, šľachetná osobnosť „horiaca“ za pravdu – www.matica.sk, 18. 11. 

2021; príležitostný článok (J. Lomenčík) 

 Božena Slančíková Timrava – autorka duše Slováka/Slovenky bez pátosu (pri 

príležitosti 70. výročia od úmrtia) – www.matica.sk, 23. 11. 2021; príležitostný článok 

(J. Lomenčík) 

 Zomrel literárny archivár, výtvarník a básnik Viliam Sokolík – www.matica.sk, 25. 1. 

2021; nekrológ (P. Parenička) 

 Zomrel literárny vedec, spisovateľ a matičiar Tomáš Winkler – www.matica.sk, 10. 4. 

2021; nekrológ (P. Parenička) 

 Zomrel spisovateľ, knihovník a matičiar Miroslav Bielik – www.matica.sk, 22. 7. 

2021; nekrológ (P. Parenička) 

 Zomrel literárny vedec a matičiar Juraj Chovan-Rehák – www.matica.sk, 30. 11. 

2021; nekrológ (P. Parenička) 

 Zomrel matičiar, osvetový pracovník a oravský regionalista Vendelín Ťažandlák – 

www.matica.sk; nekrológ (P. Parenička) 

 

STREDISKO NÁRODNOSTNÝCH VZŤAHOV MATICE SLOVENSKEJ  

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD. 

Stredisko národnostných vzťahov (SNV) robí výskum vzťahov Slovákov a národností 

Slovenskej republiky. Sleduje dodržiavanie platných zákonov s cieľom upevňovať slovenskú 

štátnosť, používať štátnu symboliku a slovenský jazyk, chráni slovenskú kultúru a duchovný 

život národa na jazykovo zmiešaných územiach. Pôsobí v spolupráci s regionálnymi 

i celoslovenskými organizáciami národnostných menšín a oblastnými strediskami na jazykovo 

zmiešanom území. 

V stredisku národnostných vzťahov pracoval jeden zamestnanec, ThLic. Mgr. Viliam 

Komora, PhD., ktorý zároveň vykonával aj funkciu tajomníka MS. 

SNV veľmi úzko spolupracovalo s ostatnými odbormi MS v rámci svojej špecifickej činnosti 

a práce. Okrem iných to boli pri celej agende a všetkých aktivitách taktiež iné matičné 

pracoviská a to osobitne OS MS predovšetkým na jazykovo a národnostne zmiešaných 

územiach SR, ako aj Pedagogický odbor MS (v celej sfére, okrem iného aj na Valnom 

zhromaždení PdO MS), Vlastivedný odbor MS, ako aj iné odbory, či viaceré MO MS po 

celom Slovensku. SNV malo viacero prednášok k národnostnej oblasti v Slovenskej 

http://www.matica.sk/
http://www.matica.sk/
http://www.matica.sk/
http://www.matica.sk/
http://www.matica.sk/
http://www.matica.sk/
http://www.matica.sk/
http://www.matica.sk/
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republike, ako aj k celkovej práci a spolupráci najmä v oblasti slovensko-rusínskych vzťahov 

na podujatí v Humennom, ďalších podujatiach a na rokovaniach odborov MS. Pracovník 

taktiež robil exkurzie v sídelnej matičnej budove v Martine. 

Prednášková činnosť: 

 KOMORA, Viliam. Matica slovenská a A. I. Dobriansky a jeho odkaz v oblasti 

slovensko-rusínskych vzťahov v súčasnosti. Seminár: Odkaz Adolfa Ivanoviča 

Dobrianskeho pre súčasnosť (12. augusta 2021, Humenné)  

Exkurzie: 

 KOMORA, Viliam. Matica slovenská – (online) o histórii a súčasnosti MS – od 

vzniku po súčasnosť s video a foto prezentáciou prvej, tretej a súčasnej sídelnej 

budovy MS pre Základnú školu Dudova v Bratislave – dňa 28. 4. 2021, a dňa 30. 4. 

2021 to boli exkurzie dve (z exkurzií spracoval p. učiteľ dejepisu elektronickú 

prezentáciu zverejnenú na webe ZŠ 

(http://www.zsdudova.sk/data/Dejepis_extra%20_6_%202021.pdf). 

V. Komora vykonával taktiež iné povinnosti a úlohy. Administratívne práce a agendu orgánov 

MS – Výboru MS a Predsedníctva MS. Personálne podklady pre MS. Účasť na rokovaniach 

a spolupráca pri zasadnutiach redakčných rád MS a iných poradných orgánoch MS. Členstvo 

v redakčných radách: Slovensko – Národné spektrum: odborný časopis Matice slovenskej,  

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu, Slovenské národné noviny, Hlas Matice 

slovenskej, ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XVII. Právnické štúdie, Slováci v 

zahraničí, Culturologica Slovaca, Slovanský obzor. Redakčné práce na návrhoch pracovných 

materiálov pre Výbor MS a pre Predsedníctvo MS, Rozpracovanie Programu MS, ako i 

ďalších dokumentov MS. Zabezpečovanie a spracovanie finálnych materiálov na rokovanie 

Valného zhromaždenia MS, predseda Návrhovej komisie Valného zhromaždenia MS. 

Pracovník SNV Dr. V. Komora pracoval aj v oblasti agendy, činnosti, práce v rámci 

niektorých matičných podnikateľských subjektov a pri výkone ich činností, a to bez nároku na 

odmenu a vo voľnom čase. Okrem toho pracoval taktiež, vo voľnom čase a bez nároku na 

finančnú odmenu, aj v orgánoch viacerých záujmových a vedeckých odborov MS, Okresnej 

rade Turiec MS, Krajskej rade MS Žilinského kraja, zúčastňoval sa na rokovaniach, činnosti a 

podujatiach MS a matičných odborov po celom území Slovenska. Vykonával agendu 

v oblastiach postavenia Slovákov na národnostne zmiešaných územiach SR a národnostných  

menšín a ich organizácií. Monitoroval dodržiavanie Zákona o štátnom jazyku, postavenie 

Slovákov na národnostne a jazykovo zmiešanom území SR a vzťah národnostných menšín 

k štátnosti SR. Rokovania, konzultácie, poradenstvo a spolupráca s odbormi Matice 

slovenskej k národnostným, jazykovým a menšinovým právam a súvisiacej problematike. 

Pracovisko vypracovalo viaceré správy o predmetnej problematike aj pre orgány MS, ako 

SNV MS a MS plní úlohy v rámci oblasti národnostných a jazykových vzťahov na území 

Slovenskej republiky. 

 

http://www.zsdudova.sk/data/Dejepis_extra%20_6_%202021.pdf
http://www.culturologicaslovaca.ff.ukf.sk/index.php/aktualne-cislo
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PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV VEDNÉHO ÚSTREDIA MATICE 

SLOVENSKEJ  

AAB / Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

 PARENIČKA, Pavol. Slovensko-maďarské storočie 1918/1920 – 2018/2020 v 

historických, historiografických, biografických a bibliografických poznámkach. 

Martin: Matica slovenská, 2021, 313 s. ISBN 978-80-8128-275-1. 

 SOKOLOVIČ, Peter. Trnava v rokoch 1938 – 1948. Štúdie a dokumenty. Martin 

: Matica slovenská, 2021. 343 s. ISBN 9788057029861. 

ABB / Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané 

v domácich vydavateľstvách (2) 

 MULÍK, Peter. Politické požiadavky slovenských katolíkov po vzniku 

Československa In KRAJČÍR, Lukáš (ed.). Rok 1919 a Slovensko. Sondy do 

kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. [The year 1919 and Slovakia. 

Sonds to the key events, institutions, bodies and figures]. Martin : Vydavateľstvo 

Matice slovenskej, 2021, s. 59-103. ISBN 978-80-8128-273-7. 

 SOKOLOVIČ, Peter. Prievidza v rokoch 1945 – 1960. In MRVA, Ivan – 

ONDREJKOVÁ, Lýdia a kol. Prievidza. Monografia mesta II. Banská Bystrica 

: Štúdio Harmony, 2021, s. 4-33. (3,5 AH). ISBN 9788089151547. 

ABD / Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

 SOKOLOVIČ, Peter. Kopánka ako súčasť trnavských dejín. In BOCÁNOVÁ, Martina 

– MIŠOVIČOVÁ, Klaudia – PRIEČKO, Martin – SOKOLOVIČ, Peter. Kopánka. 

Trnavský Execír. Historická monografia špecifickej mestskej štvrte. Bratislava 

: Národopisná spoločnosť Slovenska, 2021, s. 8-29. ISBN 9788097334130. 

ADD / Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1) 

 LOMENČÍK, Július. Jazykovedný odbor Matice slovenskej a moderná slovakistika 

v prvých poprevratových rokoch (1920 – 1930). In Slavica slovaca, roč. 56, 2021, č. 1, 

s. 93-105.  

ADF / Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (6) 

 LOMENČÍK, Július. Jazykový odbor Matice slovenskej v kontexte slovenskej 

lingvistiky medzivojnového obdobia (100 %). In Historický zborník 31. Vedecký 

časopis o slovenských národných dejinách, roč. 31, 2021, č. 1, vydáva Matica 

slovenská Martin, s. 110-122. ISNN 1335-8723. 

 MADURA, Pavol. Členská základňa Matice slovenskej v rokoch 1919 – 1951. In 

Historický zborník, roč. 31, 2021, č. 1, s. 123-143. ISSN 1335-8723. 
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 MULÍK, Peter.  Matica slovenská počas Slovenskej republiky 1939 – 1945.  In 

Historický zborník. Matica slovenská, roč. 31, 2021, č. 1, s.  107-121. ISSN 1335-

8723. 

 MULÍK, Peter. Nemci v slovenských dejinách a ich prínos k západnej orientácii 

slovenskej kultúry a civilizácie. In Historický zborník. Matica slovenská, roč. 31, 

2021, č. 2 – 2021, s. 69-106. ISSN 1335-8723. 

 PARENIČKA, Pavol. Štefan Boleslav Roman – významná osobnosť moderných 

slovenských dejín. In Historický zborník, 31, 2021, č. 1, s. 199-205. ISNN 1335-8723. 

− biografická štúdia 

 SOKOLOVIČ, Peter. Zmena názvov ulíc ako prostriedok vyrovnania sa 

s predchádzajúcim režimom po roku 1945 na príklade Trnavy. In Slovensko – Národné 

spektrum, č. 1, 2021, s. 56-60. ISSN 0231-7303. 

AED / Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

(1) 

 PARENIČKA, Pavol. Delegácia Slovenskej univerzity na oslavách 185. výročia 

založenia Lomonosovovej univerzity v Moskve. In Slovensko a Európa v roku 1940 

(editor Marek Syrný). Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania 

v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty UMB, s. 186-194. ISBN 978-80-

89514-93-9. − historická štúdia 

AFD / Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3) 

 LOMENČÍK, Július. Jozef Gregor-Tajovský v reflexii literárnej a didaktickej 

komunikácie (stručný náčrt). In Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský: pramene – 

dimenzie – reflexia. Zborník z rovnomennej konferencie, ktorá sa uskutočnila 17. 

októbra 2019 v Múzeu mesta Bratislavy. Editor Daniel Hupko. Bratislava: Múzeum 

mesta Bratislavy, 2020, s. 285-299. ISBN 978-80-89636-44-0. 

 LOMENČÍK, Július. Štýl a jazyk básnickej poémy (na príklade básne Moje mesto 

Mikuláša Kováča) (100 %). In Styl jako kategoria badawcza języków, tekstów i kultur 

słwiańskich TOM II. Editori: prof. Dr hab. Władyslaw Śliwiński, Mgr. Anita 

Račáková, PhD., doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. Banská Bystrica: Belianum. 

Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021, s. 73-79. ISBN 978-

80-557-1846-0. 

 PARENIČKA, Pavol. Karol Kuzmány a slovenské národné hnutie. In Karol Kuzmány. 

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie (zostavili Alica 

Kurhajcová, Peter Račko). Banská Bystrica: Stredoslovenské múzeum, 2020 (2021), s. 

75-84. ISBN 978-80-973867-0-2. − historická štúdia 

AFG / Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1) 

 LOMENČÍK, Július. Poetický zápas o národnú identitu v inonárodnom prostredí. 

Skice k tvorbe Gregora Papučeka. In InterKult 2021. THE 7 INTERNATIONAL 
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CONFERENCE INTERCULTURALISM IN EDUCATION. Book of Abstracts. Editor: 

PhD Silvia Ilić. Novi Sad: Pedagogical Institute of Vojvodina, 2021, s. 26. 

AFH / Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1) 

 LOMENČÍK, Július. Dialekt ako komunikačný faktor vo vyučovaní slovenčiny. In 

Abstraktárium SYMETRIA A ASYMETRIA V JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCII. 

Recenzovaný zborník abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie 

o komunikácii. Editori: Pavol Odaloš, Alexandra Chomová. Banská Bystrica: 

Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021, s. 19-20. 

ISBN 978-80-557-1882-8, EAN 9788055718828. 

BAB / Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

 SOKOLOVIČ, Peter. Je čas mlčať a čas hovoriť. Arcibiskup Ján Sokol, prvý 

metropolita Slovenska v rozhovore s Petrom Sokolovičom. 2. doplnené vydanie. 

Bratislava : Lúč, 2021. ISBN 9788081791918. 

BBB / Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydateľstvách 

(1) 

 LOMENČÍK, Július. Región v edukácii slovenského jazyka a literatúry (spoluautorky 

M. Joklová a M. Koncošová). Banská Bystrica: Signis, 2021. s. 62-102 [3,0 AH] 

ISBN 978-80-99936-24-0. 

BDE / Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (3) 

 PAVELCOVÁ, Zuzana. Cesta slovenskou Amerikou lámala rekordy. In VALETÍK, 

V. – MOSNÁKOVÁ-BAGĽAŠOVÁ, K. (eds). Svetový slovenský kalendár na 

obyčajný rok 2022. Futura : Nový Sad, 2021, roč. 6, s. 223-226.   

 PAVELCOVÁ, Zuzana. „For good and nation“ – the extraordinary life and work of 

Štefan Boleslav Roman. In Jednota, 2021, roč. 130, č. 6007, s. 18. 

 PAVELCOVÁ, Zuzana. Národopisné zbierky dolnozemských Slovákov v Matici 

slovenskej. In Naše snahy, 2021, roč. XXXIX., č. 5, s. 12-14.  

BDF / Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (52) 

 KRAJČÍR, Lukáš. Životné cesty Jána Goliana pred Slovenským národným povstaním. 

In Slovensko – Národné spektrum, roč. 43, 2021, č. 1, s. 66-69. ISSN 0231-7303. 

 KRAJČÍR, Lukáš. Matica slovenská v medzivojnovej poézii (historická analýza). 

Janko Jesenský: Týždeň Matice slovenskej. In Slovenské pohľady, roč. 137, 2021, č. 5-

6, s. 16-20. ISSN 1335-7786. 

 KRAJČÍR, Lukáš. Oddaný slovenskej železnici. In Národný kalendár 2022. Martin : 

Matica slovenská, 2020, s. 159-160. ISBN 978-80-8128-274-4. 
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 KRAJČÍR, Lukáš. Matičiar z rodu Boorovcov. In Národný kalendár 2022. Martin : 

Matica slovenská, 2020, s. 132-133. ISBN 978-80-8128-274-4. 

 LOMENČÍK, Július. Návrat k slovu spisovateľov (100 %). In Slovenské pohľady na 

literatúru, umenie a vedu, roč. IV. + 137, 2021, č. 9 – 10, s. 87-90. 

 LOMENČÍK, Július. Človek z horného Novohradu – kraja na okraji vo vojnovej 

koľaji. In Slovensko – Národné spektrum, roč. 43, 2021, č. 3, s. 63-65. 

 LOMENČÍK, Július. Ľudovít Štúr ako učiteľ slovenčiny alebo odkaz o „zneužívaní“ 

jazyka (100 %). In Literárny týždenník, roč. XXXIV., 2021, č. 5 – 6, s. 5. 

 LOMENČÍK, Július. Sklárske družstevné podnikanie v morálnom odkaze (100 %). In 

Literárny týždenník, roč. XXXIV., 2021, č. 21 – 22, s. 5. 

 LOMENČÍK, Július. Aktuálnosť Slovenského národného povstania: Zachovanie 

odkazu predkov v prejavoch miestnej a regionálnej kultúry. In Literárny týždenník, 

roč. XXXIV., 2021, č. 27-28, s. 5. 

 LOMENČÍK, Július. Optimistický tragéd človeka (pri 100. výročí narodenia IVANA 

BUKOVČANA) (100 %). In Literárny týždenník, roč. XXXIV., 2021, č. 33-34, s. 7. 

 LOMENČÍK, Július. Slobodné slovo drámy duše v zjazvených brázdach. Pri 70. 

výročí odchodu Boženy Slančíkovej Timravy do večnosti. In Literárny týždenník, roč. 

XXXIV., 2021, č. 37 – 38, s. 7. 

 LOMENČÍK, Július. Národná identita a edukačný proces: Človek je prírodná, sociálna 

a duchovná bytosť, ale je tiež občan štátu a hlási sa k národu. In Slovenské národné 

noviny, roč. 36, 2021, č. 20, príloha Rodina a škola, s. 10. 

 LOMENČÍK, Július. Hviezdoslav – poet ako „posol k svojmu ľudu“. K 100. výročiu 

úmrtia slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava. In Literárny týždenník, roč. 

XXXIV., 2021, č. 39 – 40, s. 1 a 7. 

 LOMENČÍK, Július. Slovania v osídlach svetovej globalizácie: Môžeme si 

v multikultúrnom svete zachovať a udržať národnú kultúrnu identitu. In Slovenské 

národné noviny, roč. 36, 2021, č. 23, s. 12.  

 LOMENČÍK, Július. Človek z horného Novohradu – kraja na okraji vo vojnovej 

koľaji. In Slovensko – Národné spektrum, roč. 43, 2021, č. 1, s. 63-65. 

 LOMENČÍK, Július. Osobnosť v prúdení času... Videná dvoma očami 

v trojrozmernom svete. In Slovensko – Národné spektrum, roč. 43, 2021, č. 2, s. 62-68. 

 LOMENČÍK, Július. Kultivovaný odkaz absolventa a Dr. H. c. UMB. Pri príležitosti 

nedožitých 80. narodenín Ladislava Balleka. In Spravodajca Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, roč. 27, jún 2021, č. 2, s. 30-31. 

 MADURA, Pavol. Zápas o povolenie Matice slovenskej. In Slovensko – Národné 

spektrum, 2021, roč. 43, č.1, s. 79-80. 

 MADURA, Pavol. Cesta to nebola ľahká, skôr tŕnistá. Ján Francisci sa najviac zaslúžil 

o založenie Matice slovenskej. In HAVIAR, Štefan (ed.). Národný kalendár 2022. 

Martin : Matica slovenská, 2021, s. 85-89. ISBN 978-80-8128-274-4. 

 MADURA, Pavol. „Zpět, adresát nepřijímá.“ Škandalózna návšteva v Matici 

slovenskej. In Slovensko – Národné spektrum, 2021, roč. 43, č. 2, s. 77-79. 
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 PARENIČKA, Pavol. Neznámi hrdinovia Slováci v československých légiách počas 

prvej svetovej vojny (s Petrom Schvantnerom). In Slovenské pohľady, 4 + 137, 2021,  

č. 2, s. 43-55.  ISNN 1335-7786. − historický článok 

 PARENIČKA, Pavol. Perzekúcie predstaviteľov Matice slovenskej a ďalších 

matičiarov. Pred sedemdesiatimi rokmi vyvrcholil v Česko-Slovensku pohon na tzv. 

slovenských buržoáznych nacionalistov. In Slovenské národné noviny, 36, 6. 3. 2021, 

č. 4, s. 2. ISSN 0862-8823. − historický článok 

 PARENIČKA, Pavol. Obrodný proces v Československu a jeho okupácia vojskami 

Varšavskej zmluvy v auguste 1968 (v kontexte slovensko-maďarských vzťahov). In 

Slovensko – Národné spektrum, 43, 2021, č. 1, s. 74-76. ISSN 0231-7303. − historická 

štúdia 

 PARENIČKA, Pavol. Štefan Moyses. In Slovanský obzor, 1, 2021, č. 1., s. 19-20 (aj 

v ruskej a anglickej mutácii). − biografický článok 

 PARENIČKA, Pavol. Vlečený na výstrahu v reťaziach. Jozef Karol Viktorin... In 

Národný kalendár 2022. Martin: Matica slovenská, 2021, s. 116-119. ISBN 978-80-

8128-274-4. − historický článok 

 PARENIČKA, Pavol. Na vlastný čas sa odvolaj! Andrej Sládkovič... In Národný 

kalendár 2022. Martin: Matica slovenská, 2021, s. 142-145. ISBN 978-80-8128-274-

4. − historický článok 

 PARENIČKA, Pavol. Pomstiteľ Kollárovej smrti. Lichardove návraty k štúrovcov. In 

Národný kalendár 2022. Martin: Matica slovenská, 2021, s. 163-165. ISBN 978-80-

8128-274-4. − historický článok 

 PARENIČKA, Pavol. Kozácky kúsok Ľudovíta Nováka: pokus o odstránenie ypsilonu 

zo slovenčiny. In Národný kalendár 2022. Martin: Matica slovenská, 2021, s. 238-

240. ISBN 978-80-8128-274-4. − historický článok 

 PARENIČKA, Pavol. Alexander Dubček očami Ľuboša Juríka. In Slovensko – 

Národné spektrum, 43, 2021, č. 2, s. 32 – 39. ISSN 0231-7303. − literárnovedná štúdia 

 PARENIČKA, Pavol. Biografické, jubilejné a historické články, nekrológy, 

rozhovory, polemiky, štúdie, úvahy Nepokojný, nezlomný a nezlomený literát, spätý 

s Maticou. Zomrel vedec, spisovateľ a esejista Július Vanovič. In Slovenské národné 

noviny, 36, 16. 1. 2021, č. 1, s. 15. ISSN 0862-8823. − nekrológ 

 PARENIČKA, Pavol. Miloval silu, krásu, dobro, lásku a pravdu slova a obrazu. 

Zomrel literárny archivár, básnik a výtvarník Viliam Sokolík. In My. Turčianske 

noviny, 30/61, 2. 2. – 8. 2. 2021, č. 4, s. 9. ISSN 0139-6374. − nekrológ  

 PARENIČKA, Pavol. Materčina silne (zo)pnutá časom. Július Lomenčík prispieva do 

slovakistického kultúrneho fondu. In Slovenské národné noviny, 36, 16. 1. 2021, č. 3, 

s. 13. ISSN 0862-8823. – jubilejný článok 

 PARENIČKA, Pavol. Slovanstvo a svet matičnej vedy: na okraj 4. kongresu matíc 

a inštitúcií slovanských národov. In Gešper, Marián – Pavelcová, Zuzana a kol.: 

Kongres matíc a inštitúcií slovanských národov. Pamätnica. Martin: Matica 

slovenská, 2020 (2021), s. 298-309 (aj v ruskom a srbskom preklade). ISBN 978-80-

8128-251-5. − úvaha 
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 PARENIČKA, Pavol. Siahal po palete a štetcoch aj po pere a slove. Životný príbeh 

Viliama Sokolíka sa odvíjal v duchu biblických právd. In Slovenské národné noviny, 

36, 20. 2. 2021, č. 4, s. 13. ISSN 0862-8823. − nekrológ 

 PARENIČKA, Pavol. Archív je studnica múdrosti a matičný klenot. Novým 

vedeckým tajomníkom Matice slovenskej je archivár a historik Pavol Madura. In 

Slovenské národné noviny, 36, 20. 3. 2021, č. 6, s. 6. ISSN 0862-8823. − rozhovor 

 PARENIČKA, Pavol. Kto si neváži dejiny a symboly, akoby si nevážil sám seba. Na 

margo iniciatívy na zriadenie nového národného cintorína v Bratislave. In My. 

Turčianske noviny, 30/61, 30. 3. – 5. 4. 2021, č. 12, s. 10. ISSN 0139-6374. − 

polemický článok 

 PARENIČKA, Pavol. Na začiatku je sila regiónu. Július Lomenčík šesťdesiatročný. In 

Málinský hlásnik, 13, marec 2021, č. 1, s. 6-7. ISSN 1339-2085. − jubilejný 

biografický článok 

 PARENIČKA, Pavol. Ruská anabáza žilinského rodáka Petra Tvrdého (1850 - 1935) a 

jej dôsledky (zostavovateľ Peter Štánsky). In Peter Tvrdý jazykovedec, knihovník, 

prekladateľ, lexikograf, pedagóg. In Žilina: Krajská knižnica, 2020, s. 56-66. − 

historická štúdia 

 PARENIČKA, Pavol. Matica a martinský panteón sú späté. Národný cintorín 

v Martine je jedinečnou národnou pamiatkou (Rozhovor týždňa). In Slovenské 

národné noviny, 36, 1. 5. 2021, č. 9, s. 6. ISSN 0862-8823. − rozhovor 

 PARENIČKA, Pavol. A Štefan Marko Daxner riekol: Bratia moji a sestry moje, národ 

sme. In My. Turčianske noviny, 30/61, 8. 6. – 14. 6. 2021, č. 22, s. 13. ISSN 0139-

6374. − historický článok 

 PARENIČKA, Pavol. Quia pulvis sum... Pretože som prach... Spisovateľ a literárny 

vedec Július Vanovič spočinul v rodnej hrude. In My. Turčianske noviny, 30/61, 10. 8. 

– 16. 8. 2021, č. 31, s. 10. ISSN 0139-6374. − nekrológ 

 PARENIČKA, Pavol. Spisovateľskú obec opustil Miroslav Bielik. In Slovenské 

národné noviny, 36, 7. 8. 2021, č. 16, s. 14. ISSN 0862-8823. − nekrológ 

 PARENIČKA, Pavol. Dubček Maticu neobchádzal. Dňa 4. augusta 1963 sa Alexander 

Dubček zúčastnil aj na slávnostnom položení základného kameňa novostavby Matice 

slovenskej na Hostihore. In My. Turčianske noviny, 30/61, 17. 8. – 23. 8. 2021, č. 32, 

s. 7. ISSN 0139-6374. − historický článok 

 PARENIČKA, Pavol. Na Národnom cintoríne je ďalší čerstvý rov. Čoraz častejšie sú 

stesky za matičiarmi odchádzajúcimi do nenávratna (Miroslav Bielik). In Slovenské 

národné noviny, 36, 21. 8. 2021, č. 17, s. 13. ISSN 0862-8823. − memoriál 

 PARENIČKA, Pavol. Opustil nás spisovateľ spisovateľ Ľuboš Jurík. Románové 

epopeje o veľkých Slovákoch začínal motívom večnosť. In Slovenské národné noviny, 

36, 16.10.2021, č. 21, s. 13. ISSN 0862-8823. – nekrológ 

 PAVELCOVÁ, Zuzana. 205. výročie narodenia doktora Ľudovíta Ondreja 

Markušovského. In Hlas Matice, 2021, roč. 4, č. 1, s. 26.   

 PAVELCOVÁ, Zuzana. Apoštol Slavónie: Ján Kutlík, st. In Hlas Matice, 2021, roč. 4, 

č. 1, s. 26-27.   
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 PAVELCOVÁ, Zuzana. Kresťanské a národné v zrkadle mimoriadneho života Štefana 

Boleslava Romana. In Slovanský obzor, 2021, roč. 1, č. 2, s. 21-22.  

 PAVELCOVÁ, Zuzana. O živote a diele Ignáca Gessaya (1874 – 1928). In Slovensko 

– Národné spektrum, 2021, roč. 43, č. 1, s. 70-71. 

 SOKOLOVIČ, Peter. Povstalecké otázniky. In Národný kalendár 2022. Martin : 

Matica slovenská, 2021, s. 230-231. ISBN 978-80-8128-274-4. 

 SOKOLOVIČ, Peter. Páter Šebastián odhaľoval neprávosti voči cirkvi. In Národný 

kalendár 2022. Martin : Matica slovenská, 2021, s. 255-257. ISBN 978-80-8128-274-

4. 

 ŽGRADA, Radoslav. Politika Alexandra Dubčeka pri emancipovaní Matice 

slovenskej v 60-tych rokoch. In Slovensko – Národné spektrum, roč. 42, 2021, č. 2, s. 

56-61. ISSN 0231-7303. 

EDI / Recenzie v časopisoch a zborníkoch (13) 

 KOMORA, Viliam. Kostelničakova Slovenská ornamentika. Okrasa a ozdoba 

slovenského národa a Slovanstva. (KOSTELNIČAK, Štefan Leonard: Slovenská 

ornamentika, Bratislava : Nitrava, 2020, 160 s. ISBN: 978-80-89869-16-9.). In 

Slovenské národné noviny, roč. 36, 2021, č. 2, s. 16.  

 KOMORA, Viliam. Široká škála udalostí v chronologickom radení. Obsiahla a 

prínosná publikácia o spoločných koreňoch Slovanov. (TULAJEV, Pavel. Slovania. 

Bratislava : Nitrava, 2020. 415 s. ISBN: 978-80-89869-18-3.) In Slovenské národné 

noviny, roč. 36, 2021, č. 25, s. 11.  

 KOMORA, Viliam – KRÁLIKOVÁ, Kristína a kol. Základy verejného obstarávania v 

Slovenskej republike. (Učebnica). 1. vyd. Uherské Hradiště : Akademie krizového 

řízení a managementu, 2018. In Slovensko – Národné spektrum, 2021, roč. 43, č. 2, s. 

75-76. 

 KOMORA, Viliam. Nová monografia o Slovanoch. (TULAJEV, Pavel. Slovania : 

Školy ruských historikov (minulé i súčasné) o pôvode a formovaní Slovanov. 

Bratislava : Nitrava, 2020. 415 s. ISBN: 978-80-89869-18-3.) In Slovanský obzor, 

2021, roč. 1, č. 2, s. 26-27.  Dostupné na internete: https://matica.sk/wp-

content/uploads/2021/12/SO_2021_2_sk.pdf  

 LOMENČÍK, Július. Dotváranie zbojníckej tradície v literárnom spracovaní (František 

Kreutz: Veršovaný testament zbojníka Tomáša zo Spiša. Cinobaňa: Občianske 

združenie Priatelia histórie Novohradu v spolupráci s obcou Cinobaňa 

a vydavateľstvom Miloš Hric, 2020, 1. vyd., 239 s.). In Literárny týždenník, roč. 

XXXIV., 2021, č. 17-18, s. 12. 

 LOMENČÍK, Július. O Slovákoch za „humnami“ Slovenska (Slováci v zahraničí 37, 

zostavovateľka Zuzana Pavelcová. Martin: Matica slovenská, 2020. 329 s.  ISSN 0081 

0061). In Slovanský obzor, roč. 1, 2021, č. 2, s. 25-26. 

 LOMENČÍK, Július. Matičný kalendár 2021 – Národné výročia 2021 Rok Alexandra 

Dubčeka. Martin: Matica slovenská, 2021. 

https://matica.sk/wp-content/uploads/2021/12/SO_2021_2_sk.pdf
https://matica.sk/wp-content/uploads/2021/12/SO_2021_2_sk.pdf
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 MADURA, Pavol. Bohatá storočná cesta Miestneho odboru MS v Spišskej Novej Vsi. 

In Slovenské národné noviny, roč. 36, č. 6, 20. 3. 2021, s. 12. 

 MADURA, Pavol. recenzia: KORMOŠOVÁ, Ružena a kolektív: Storočná cesta 

Miestneho odboru Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Martin : Miestny odbor 

Matice slovenskej Spišská Nová Ves v spolupráci s Maticou slovenskou, 2020. 185 s. 

ISBN 978–80–570–2413–2. In Slovensko – Národné spektrum, 2021, roč. 43, č. 2, s. 

77-79. 

 PAVELCOVÁ, Zuzana. Ako miluje muž... Čierny, Jaroslav. Piesne, 2019. Recenzia. 

In Orol tatranský, 2021, č. 9, s. 4. 

 SOKOLOVIČ, Peter: HOMOLA, Július. Listy mocným na obranu slabých. O pravdu 

a slobodu v rokoch 1968 – 2015. In Slovenský časopis historický, roč. 1, č. 1, s. 171-

179. ISSN 0018-2575. 

 SOKOLOVIČ, Peter: WOLF, Štefan. Vrchárske drámy. In Slovenský časopis 

historický, roč. 1, č. 2. ISSN 0018-2575. 

 ŽGRADA, Radoslav: KAČALA, Ján – KRAJČOVIČ. Rudolf. Prehľad dejín 

spisovnej slovenčiny. In Historický zborník, roč. 31, 2021, č. 1, s. 229-231. ISSN 

1335-8723. 

FAI  / Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy...) (5) 

 KRAJČÍR, Lukáš (ed.). Rok 1919 a Slovensko. Sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, 

orgánov a osobností. [The year 1919 and Slovakia. Sonds to the key events, 

institutions, bodies and figures]. Zostavovateľ: Lukáš Krajčír ; recenzenti: Pavol 

Parenička, Marce Martinkovič. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2021, 246 

s. ISBN 978-80-8128-273-7. 

 MULÍK, Peter (ed.). Historický zborník. Vedecký časopis o slovenských národných 

dejinách.  roč. 31, č. 1 – Matica slovenská 2021, 255 s. ISSN 1335-8723. 

 MULÍK, Peter (ed.).  Historický zborník. Vedecký časopis o slovenských národných 

dejinách.  roč. 31, č. 2 – Matica slovenská 2020, 195 s. ISSN 1335-8723. 

 SOKOLOVIČ, Peter (ed.). Slovensko – Národné spektrum. Odborný časopis Matice 

slovenskej, roč. 43, 2021, č. 1, 80 s. ISSN 0231-7303. 

 SOKOLOVIČ, Peter (ed.). Slovensko – Národné spektrum. Odborný časopis Matice 

slovenskej, roč. 43, 2021, č. 2, 80 s. ISSN 0231-7303. 
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