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1 ÚVOD 

 

Matica slovenská (MS) je najstaršia slovenská národná kultúrna a vedecká organizácia. 

Sídlom Matice slovenskej je mesto Martin ako centrum národnej kultúry Slovákov, kde bola 

v roku 1863 založená a v roku 1919 oživotvorená. Matica slovenská je právnickou osobou. 

Svoje organizačné zložky zriaďuje na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí. 

Postavenie a činnosť Matice slovenskej upravuje zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej 

v znení neskorších predpisov a Stanovy Matice slovenskej, ktoré boli schválené 17. 9. 2011 

na Sneme Matice slovenskej v Martine a novelizované na Sneme Matice slovenskej 

v Liptovskom Mikuláši 12. 10. 2019, s účinnosťou od 1. 1. 2020.  

 

Matica slovenská je verejnoprávna ustanovizeň. Pôsobí ako národná, nezávislá nadstranícka, 

nadkonfesijná, nadrezortná, vedecká a kultúrna ustanovizeň. Matica slovenská nezastupiteľne 

pôsobila v procese národného sebaurčenia a ochrany národných práv, zachovania identity a 

rozvoja kultúry slovenského národa. Poslaním Matice slovenskej v 21. storočí je systematicky 

rozvíjať duchovný, národný, kultúrny a spoločenský život všetkých príslušníkov slovenského 

národa, ale aj ostatných spoluobčanov žijúcich na území Slovenskej republiky. Matica 

slovenská rozvíja a upevňuje národnokultúrny život slovenského národa, jeho národné 

uvedomenie a vzdelanostnú úroveň, zároveň zabezpečuje tvorbu a ochranu kultúrneho 

dedičstva a tradícií. Nadväzuje spoluprácu s príslušníkmi národností žijúcimi na území 

Slovenskej republiky, ako aj s ostatnými národmi v zahraničí s cieľom poznávania a výmeny 

kultúrnych hodnôt. Matica slovenská sa zároveň podieľa na rozvoji slovenskej vedy, kultúry, 

umenia i školstva a všetkých foriem duchovného a spoločenského života, ktoré upevňujú 

národné sebauvedomenie, najmä v radoch slovenskej inteligencie, študentstva a mládeže. 

Osobitú spoluprácu udržuje a rozvíja s maticami slovanských národov a maticami 

slovenskými pôsobiacimi mimo územia Slovenska.  

 

Medzi hlavné úlohy zverené Matici slovenskej štátom a zadefinované v Zákone o Matici 

slovenskej patrí najmä: upevňovať slovenské vlastenectvo; prehlbovať vzťah občanov k 

slovenskej štátnosti; robiť základný slovakistický výskum; podieľať sa na rozvoji miestnej a 

regionálnej kultúry; pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných a 

demokratických hodnôt; zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných 

územiach Slovenskej republiky; posilňovať vzťahy kultúr občanov hlásiacich sa k 

národnostným menšinám a etnickým skupinám na území Slovenskej republiky so slovenskou 

národnou kultúrou; združovať tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a vedy vo svete; 

podporovať propagáciu Slovenskej republiky aj vlastnými informačnými a kultúrnymi 

strediskami utvorenými v zahraničí; rozvíjať styky s európskymi a svetovými organizáciami 

pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany všeľudských hodnôt; 

zakladať doma i v zahraničí nadácie a fondy na podporu národného a kultúrneho života 

Slovákov a na oceňovanie najvýznamnejších tvorcov z vymedzených oblastí tvorivej činnosti; 

spolupracovať so štátnymi orgánmi a s orgánmi územnej samosprávy pri rozvoji kultúry a 

spoločenského života; vydávať pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela, osvetové 

a populárno-náučné práce, publicistiku a periodickú tlač; propagovať slovenské dejiny, 

kultúru a osobnosti prostredníctvom pôvodných audiovizuálnych dokumentárnych diel, ako aj 

produkovať kultúrne spravodajstvo o svojej činnosti cez elektronické médiá a internetové 

bázy; spolupracovať pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov 

spoločenských vied pre základné školy a stredné školy na základe poverenia Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky.  
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2 ORGÁNY MATICE SLOVENSKEJ  

 

2.1 Valné zhromaždenie Matice slovenskej (VZ MS) / Mgr. Peter Schvantner 

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom MS, ktorý rozhoduje o jej smerovaní v súlade s 

poslaním a úlohami Matice slovenskej zverenými jej štátom, ako aj s úlohami vyplývajúcimi 

z jej historického poslania. Valné zhromaždenie v prvom rade volí predsedu MS a členov 

Výboru MS ako aj predsedu Dozorného výboru MS a členov Dozorného výboru MS. 

 

V roku 2021 sa konalo už v poradí jedenáste Valné zhromaždenie Matice slovenskej. 

Tentokrát sa konalo 9. 10. 2021 v Liptovskom Mikuláši. Za predsedu MS bol opätovne 

zvolený Marián Gešper, ktorý získal 213 hlasov, zatiaľ čo druhý kandidát Štefan Martinkovič 

získal 88 hlasov. Do dvadsaťosem členného Výboru MS boli zvolení (v poradí podľa počtu 

získaných hlasov uvedených v zátvorke): Jozef Božik (227), Marek Nemec (222), Marek 

Hanuska (214), Ján Seman (202), Viliam Komora (196), Branislav Husár (187), Pavol 

Madura (182), Matej Ivanko (174), Ľubomír Kleštinec (170), Miroslav Kerekanič (166), Jiří 

Balog (163), Peter Schvantner (163), Jozef Piecka (162), Maroš Smolec (162), Michal Tkáč 

(158), Michal Gnip (156), Radoslav Kriváček (152), Filip Púpala (151), Michal Matečka 

(150), Pavol Kleban (145), Miloš Zverina (142), Ladislav Kalafa (141), Martin Ostrovský 

(138), Anna Dubovcová (126), Jozef Schwarz (124), Matúš Magera (122), Roman Michelko 

(115), Vladimír Tököly (114). 

 

Predsedom Dozorného výboru sa stal Martin Fejko, ktorý získal 236 hlasov. Druhý kandidát 

Ján Buleca získal 69 hlasov. Za členov Dozorného výboru MS boli zvolení (v poradí podľa 

počtu získaných hlasov uvedených v zátvorke): Ján Račko (188), Martin Gallík (179), Milan 

Stromko (179), Štefan Topľanský (171), Jozef Humeník (165).  

 

2.2 Výbor Matice slovenskej / Mgr. Peter Schvantner 

 

Výbor MS je kolektívnym a najvyšším výkonným orgánom MS. Funkčné obdobie výboru je 

štvorročné. Tvorí ho predseda MS a dvadsaťosem členov výboru a maximálne deväť 

náhradníkov volených v tajných voľbách Valným zhromaždením MS. Do výboru musí byť 

Valným zhromaždením MS zvolený aspoň jeden zástupca z každého samosprávneho kraja, 

ktorý je členom MO v danom kraji.  

 

Výbor MS do Valného zhromaždenia MS, ktoré sa konalo 9. 10. 2021 v Liptovskom Mikuláši 

pracoval v nasledujúcom zložení: Marián Gešper – predseda MS, členovia – Jozef Božik, Ján 

Budinský, Peter Černý, Anna Dubovcová, Juraj Gajdoš, Martin Gallík, Eva Garajová, 

Miroslav Gešper, Martin Hajník, Zlatica Halková, Marek Hanuska, Žofia Hrančová, Branislav 

Husár, Sláva Jurková, Ladislav Kalafa, Gabriela Kaščáková, Miroslav Kerekanič, Pavol 

Kleban, Ľubomír Kleštinec, Libuša Klučková, Viliam Komora, Dáša Machalová, Jozef 

Makariv, Michal Matečka, Andrej Mečiar, Pavol Mihál, Roman Michelko, Marek Nemec, 

Jozef Piecka, Patrik Polakevič, Dušan Pribula, Ján Seman, Maroš Smolec, Ingrid Šulková, 

Michal Terrai, Peter Titka, Daniela Trňanová, Vlastimil Uhlár, Rastislav Zacher, Miloš 

Zverina.  

 

Počas kalendárneho roka 2021 do konania VZ MS uskutočnili dve zasadnutia Výboru MS, 

z toho v prvom prípade išlo o hybridné rokovanie (prezenčne aj online) a to z dôvodu 

vtedajších platných pandemických opatrení. Zasadnutia Výboru MS sa uskutočnili 27. 2. 
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v Martine a online a 14. 8. v Martine.  

 

Výbor MS v tomto období prerokoval a schválil nasledujúce materiály a dokumenty: 

zvolal jednodňové Valné zhromaždenie MS na 9. 10. 2021 s miestom konania Liptovský 

Mikuláš (dátum sa schválil hlasovaním per rollam), schválil volebný a rokovací poriadok na 

Valné zhromaždenie MS v roku 2021, schválil rozpočet MS na rok 2021 ako aj jeho zmenu č. 

1, schválil výšku členského príspevku na rok 2021, schválil Správu o činnosti a hospodárení 

MS za rok 2020, prerokoval a schválil vysporiadanie hospodárskeho výsledku Matice 

slovenskej za rok 2020, prerokoval a schválil návrh Správy o činnosti a hospodárení MS za 

roky 2017 – 2021, ktorá bola predložená VZ MS, schválil návrh programu VZ MS, 

prerokoval a schválil viaceré materiály na VZ MS 2021, schválil materiál Rozpracovanie 

Programu MS na roky 2019 – 2021 s výhľadom do roka 2025, schválil vyhlásenie Roka MS 

2022 za Rok odkazu štúrovcov, s osobitým zreteľom na storočnicu narodenia Vladimíra 

Mináča, v oboch prípadoch zobral na vedomie plnenie úloh a uznesení a schválil návrhy cien 

MS. 

 

Do konania Valného zhromaždenia MS sa uskutočnili dve hlasovania Výboru MS per rollam, 

ktoré boli schválené. Išlo o uznesenie týkajúce sa dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku 

Výboru MS a zmenu termínu konania VZ MS na 9. 10. 2021. 

 

Od Valného zhromaždenia MS, ktoré sa konalo 9. 10. 2022 v Liptovskom Mikuláši Výbor 

MS pracuje v tomto zložení: Marián Gešper – predseda MS, členovia – Jiří Balog, Jozef 

Božik, Anna Dubovcová, Michal Gnip, Marek Hanuska, Branislav Husár, Matej Ivanko, 

Ladislav Kalafa, Miroslav Kerekanič, Pavol Kleban, Ľubomír Kleštinec, Viliam Komora, 

Radoslav Kriváček, Pavol Madura, Matúš Magera, Michal Matečka, Roman Michelko, Marek 

Nemec, Martin Ostrovský, Jozef Piecka, Filip Púpala, Peter Schvantner, Jozef Schwarz, Ján 

Seman, Maroš Smolec, Michal Tkáč, Vladimír Tököly a Miloš Zverina.   

 

Prvé zasadnutie Výboru MS po Valnom zhromaždení MS sa podľa Stanov MS uskutočnilo 

v lehote do 30 dní, konkrétne 30. 10. 2021 v Martine. Na tomto rokovaní bol za prvého 

podpredsedu MS zvolený Marek Hanuska a za druhého podpredsedu MS Marek Nemec. Za 

správcu MS bol zvolený Maroš Smolec. Za členov Predsedníctva MS boli zvolení Ľubomír 

Kleštinec, Pavol Madura a Ján Seman. Okrem toho Výbor MS prerokoval a schválil 

nasledujúce materiály a dokumenty: určil si termíny konania rokovaní Výboru MS, schválil 

novelizáciu rokovacieho poriadku Výboru MS, schválil zmenu mzdového poriadku MS, 

poveril Predsedníctvo MS zabezpečovaním a realizáciou rôznych povinností a úloh, schválil 

výšku členského príspevku na rok 2022, ako aj jednu cenu MS.  

V roku 2021 sa uskutočnilo ešte jedno hlasovanie per rollam, ktoré bolo schválené. Išlo 

o uznesenie týkajúce sa zmeny konateľa spoločnosti Metod, s. r. o., kde bol odvolaný Marek 

Hanuska a vymenovaný Lukáš Havlík. 

 

2.3 Predsedníctvo Matice slovenskej / Mgr. Peter Schvantner 

 

Predsedníctvo MS je výkonný orgán Výboru MS na zabezpečovanie realizácie jeho úloh. 

Predsedníctvo je sedemčlenné. Členmi Predsedníctva sú predseda MS, správca MS a dvaja 

podpredsedovia MS. Ostatných troch členov volí zo svojich radov na návrh predsedu Výbor 

MS. 

 

Do konania Valného zhromaždenia MS Predsedníctvo MS pracovalo v zložení: Marián 

Gešper – predseda MS, Marek Hanuska – prvý podpredseda MS, Marek Nemec – druhý 
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podpredseda MS, Maroš Smolec – správca MS, členovia PMS – Zlatica Halková, Libuša 

Klučková, Viliam Komora. Na zasadnutia boli pozývaní a zúčastňovali sa predseda 

Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič, tajomníci, vedecký tajomník a ďalší prizvaní 

vedúci pracovníci MS.  

 

Do Valného zhromaždenia MS sa konali štyri zasadnutia Predsedníctva MS – 10. 2. v 

Martine, 27. 4. v Martine, 19. 7. v Martine a 29. 9. v Martine. Predsedníctvo MS sa na svojich 

zasadnutiach zaoberalo aktuálnymi otázkami MS, riešilo úlohy, ktoré mu uložil Výbor MS. 

Medzi hlavné body programu zasadnutí patrili: kontrola úloh z minulých zasadnutí a 

vyhodnocovanie podujatí MS (takmer na každom zasadnutí), aktuálne úlohy MS (na každom 

zasadnutí), rozpočtové informácie a finančné otázky, príprava rokovaní Výboru MS, 

vyhodnotenie ostatných podujatí a činností MS, kultúrno-spoločenská situácia a MS, návrhy a 

riešenia ďalších reštrikčných opatrení počas roku 2021 z dôvodu zníženia štátnej dotácie, 

príprava Valného zhromaždenia MS, ústrednými podujatiami MS, Správou o činnosti 

a hospodárení MS 2020, rozpracovaním Programu MS, informáciám o stave rekonštrukcií 

nehnuteľností MS, priebehom kontroly z Úradu vládneho auditu v MS a schválilo niekoľko 

cien predsedu MS. 

 

Do konania VZ MS sa v Predsedníctve MS uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam, ktoré 

bolo schválené. Išlo o ukončenie nájmu priestorov MS na Dunajskej ulici v Bratislave 

spoločnosti Sunflowers. 

 

Od VZ MS Predsedníctvo MS pracovalo v zložení: Marián Gešper – predseda MS, Marek 

Hanuska – prvý podpredseda MS, Marek Nemec – druhý podpredseda MS, Maroš Smolec – 

správca MS, členovia PMS – Ľubomír Kleštinec, Pavol Madura a Ján Seman. Na zasadnutia 

boli pozývaní aj predseda Dozorného výboru MS Martin Fejko, tajomník MS a ďalší prizvaní 

vedúci pracovníci MS.  

 

V roku 2021 sa konalo len jedno zasadnutie novozvoleného Predsedníctva MS, konkrétne 16. 

11. v Komárne. Na tomto prvom zasadnutí Predsedníctvo MS schválilo zámer rekonštrukcie 

budovy OP MS v Štúrove, nové zloženia redakčných rád periodík MS a vedeckej rady MS, 

riešilo situáciu s Domom MS v Komárne.  

 

Do konca roka 2021 sa v Predsedníctve MS uskutočnili ešte dve hlasovania per rollam 

s viacerými uzneseniami, ktoré boli schválené. V prvom prípade boli schválené viaceré nové 

zmluvy o nájme v nehnuteľnostiach MS s viac ako jednoročnou dobou nájmu. V druhom 

prípade bola schválená zmena č. 2 rozpočtu MS.   

 

2.4 Dozorný výbor Matice slovenskej (DV MS) / PhDr. Martin Fejko, JUDr. Štefan 

Martinkovič  

 

Dozorný výbor MS v roku 2021 vykonával svoju činnosť s deviatimi členmi, z toho šiesti 

členovia (JUDr. Štefan Martinkovič – predseda; doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. – 

podpredseda; Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.; Ing. Milan Jadroň; Mária 

Murdzíková; Milan Stromko) boli zvolení na Valnom zhromaždení MS ako členovia DV MS. 

Členovia DV MS pracovali aj v roku 2021 na základe schváleného plánu činnosti DV MS na 

tento rok. S tým súvisí aj plán rokovaní DV MS na rok 2021 a program týchto rokovaní, ktoré 

sú obsiahnuté v zápisniciach DV MS a sú uložené v kancelárii predsedu DV MS v Martine. 
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V zmysle § 5, ods. 5 zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov 

ďalších troch členov DV MS vymenoval minister kultúry SR, a to: Ing. Ján Kozák, 

Ing. Zlatica Rapošová, JUDr. Mgr. Marián Šmihla. Počas volebného obdobia Ing. Rapošovú 

nahradila Ing. Lucia Zemanová (do 30. 4. 2000), neskôr Mgr. Denisa Hargašová 

(do 29. 6. 2000), v súčasnosti Lucia Szentesi. Ing. Kozáka a JUDr. Mgr. Šmihlu nahradili 

PhDr. Radoslav Ragač, PhD. a JUDr. Ľuboš Vodička. V závere obdobia (k 16. 8. 2021) 

ministerka kultúry SR odvolala z funkcie členky DV MS Luciu Szentesi a nominovala 

Ing. Marcela Časa, PhD.   

 

Dozorný výbor MS, vedomý si svojho postavenia, zodpovednosti a úloh, ktoré mu vyplývajú 

najmä zo Stanov MS a Zákona o MS, sa v svojej činnosti počas hodnotiaceho obdobia v roku 

2021 riadil ďalšími vnútro matičnými predpismi, a to Štatútom DV MS, Rokovacím 

poriadkom DV MS, ako aj rámcovým zameraním činnosti DV MS v oblasti organizačnej, 

legislatívno-právnej, ekonomicko-hospodárskej, kontrolnej, dohliadacej a dozornej.  

 

Z týchto dokumentov vychádzal DV MS pri dozeraní nad dodržiavaním Zákona o MS 

a Stanov MS, ako i všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávaním uznesení 

Valného zhromaždenia MS, Snemu MS, Výboru i Predsedníctva MS pri preverovaní 

podnetov došlých DV MS, ako aj pri dozeraní nad hospodárením MS, nad činnosťou 

organizačných zložiek MS a orgánov MS.  

 

Na základe Stanov MS dozorný výbor aj v roku 2021 po uzavretí zúčtovacieho obdobia 

predkladal Výboru MS vyjadrenia DV MS k účtovnej závierke MS a odporúčanie na 

vysporiadanie a zúčtovanie výsledku hospodárenia za príslušný rok. DV MS taktiež 

každoročne prijímal stanovisko a odporúčania k Správe o činnosti a hospodárení Matice 

slovenskej.  

 

DV MS vedomý si plnej zodpovednosti voči Valnému zhromaždeniu MS, upozorňoval 

orgány MS na všetkých stupňoch riadenia, vrátane predsedu MS a žiadal ich, aby si 

systémovým prístupom prerozdelili a realizovali kompetencie a zodpovednosti bez ďalšieho 

poverovania v súlade so Stanovami MS v záujme riešenia úloh uložených Valným 

zhromaždením MS konaným v roku 2017 a aby bez zbytočného odkladu začali riešiť 

výkonným a efektívnym spôsobom problémy v MS.  

 

DV MS predkladal Výboru MS, no najmä Predsedníctvu MS, predsedovi a správcovi MS 

ďalšie odporúčania a návrhy na prijatie opatrení, resp. na riešenie a odstránenie zistených 

nedostatkov. Dozorný výbor prijímal za uplynulé funkčné obdobie uznesenia, ktorých 

obsahom boli navrhované opatrenia, odporúčania, resp. upozornenia voči orgánom, vedúcim 

funkcionárom a pracovníkom.  

 

Predseda, podpredseda, ako aj väčšina členov DV MS sa počas roka 2021 aktívne 

zúčastňovali na zasadnutí krajských, okresných a oblastných rád, rokovaní orgánov MS na 

všetkých stupňoch, ako aj na ďalších aktivitách MS. Pravidelne sa zúčastňovali na 

zasadnutiach Predsedníctva a Výboru MS.  

 

V roku 2021 DV MS riešil došlé podnety, pričom na základe ich šetrenia prijal príslušné 

uznesenia a návrhy opatrení. Obsahom podnetov boli prevažne sťažnosti jednotlivých členov 

MS, podnety na riešenie situácie na národnostne zmiešaných územiach, návrhy na 

pozastavenie rozhodnutí orgánov MS. DV MS odpovedal Úradu pre verejné obstarávanie ako 

aj na podnety, ktoré poukazovali na rozpory v dokumentoch MS so Stanovami MS, podľa 



Správa o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za rok 2021 

 

Strana 8 z 143 

 

názoru už bývalého predsedu DV MS p. Š. Martinkoviča a podpredsedu DV MS p. J. Bulecu. 

DV MS nepotvrdil na svojom zasadnutí návrh predsedu DV MS p. Š. Martinkoviča na 

pozastavenie jednotlivých ustanovení Stanov MS a rozhodnutí Členského ústredia MS. 

Najvyšším kolektívnym orgánom v Matici slovenskej je Valné zhromaždenie MS. Na svojom 

snemovaní má rozhodovať o smerovaní MS, o hlavných úlohách na príslušné obdobie, 

vychádzajúc z poslania organizácie, úloh vymedzených zákonom o Matici slovenskej 

a v neposlednom rade aj na podklade záujmov a potrieb členov MS, o úlohách vedeckých 

ustanovizní, podnikania a zvyšovania úrovne profesionálnych pracovníkov.  

 

Medzi ďalšiu významnú oblasť patrí vedecká činnosť a jej prezentácia. Naďalej však v MS 

pretrváva personálne poddimenzovanie vedeckých pracovísk. Za pozitívum považuje DV MS 

vymenovanie nového vedeckého tajomníka MS p. P. Maduru.  

 

Viac ako inokedy sa propaguje všestranná činnosť MS, pozitívny ohlas má práca 

Informačného ústredia MS a týmto útvarom spracovanie historických videí 

a krátkometrážnych filmov o národných a matičných osobnostiach našich dejín. Z Programu 

MS považujeme za pozitívne spoluprácu Matice slovenskej a škôl v tzv. podpísaných 

memorandách o spolupráci.  

 

DV MS odporúča, aby sa skvalitnilo riešenie problémov na národnostne zmiešaných 

územiach. V tomto smere sa program našej činnosti nedarí plniť a bude potrebné v budúcnosti 

postaviť nový program a účinnú koncepciu v tejto oblasti, predovšetkým po všetkých 

stránkach posilniť oblastné strediská MS na tomto území.  

 

Výbor a Predsedníctvo MS 
Výbor MS je najvyšší výkonný orgán Matice slovenskej (čl. 3 ods. 1 Stanov MS). To 

znamená, že Výbor MS je plne zodpovedný spolu s vedúcimi funkcionármi za to, ako sa plní 

a realizuje Program MS, ako sa hospodári s finančnými prostriedkami a majetkom a aká je 

celková činnosť v MS. A za týmto účelom jedine Výbor MS prijíma rozhodnutia vo forme 

uznesení, ktorými hodnotí, ukladá a kontroluje uložené úlohy.  

 

Pozitívne výsledky sú viditeľné na úseku finančného a materiálového zabezpečovania činnosti 

MS. Postupne sa zavádza systémový prístup pri tvorbe rozpočtu, jeho kontrole, aktívne sa 

pripravujú nové komplexné zásady hospodárenia, na čo by mal nadviazať aj ucelený 

komplexný systém kontroly v MS.  

 

Napriek takýmto odporúčajúcim podnetom ako aj opatreniam, treba konštatovať, že sa podľa 

obsahu realizovaných uznesení uskutočnil celý rad dobrých počinov, zrealizoval a nastolil sa 

v mnohých smeroch poriadok, zvýšila sa u profesionálnych pracovníkov disciplína, najmä 

v oblasti hospodárenia (po aktualizácii vnútorných predpisov, ktoré prešli aj kontrolou DV 

MS).  

 

Realizácia navrhovaných opatrení, odporúčaní, resp. upozornení DV MS 

V súlade s čl. 5 ods. 4 písm. d) Stanov MS DV MS upozorňuje na zistené nedostatky, 

navrhuje opatrenia na ich riešenie, informuje o zistenom stave a nápravných opatreniach. 

S poukázaním na toto ustanovenie DV MS priebežne z hľadiska svojej kontrolnej funkcie 

a preventívnej činnosti prijíma upozornenia voči vedúcim funkcionárom a orgánom MS, 

priebežne upozorňuje na nedostatky. Prípadné akty a ustanovenia, ktoré sú v rozpore so 

zákonom alebo Stanovami MS pozastavuje, k čomu vydáva písomné stanoviská so 

zdôvodnením a očakáva nápravu, o ktorej sa dožaduje byť informovaný.   
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Dozorný výbor MS v správe z roku 2021 po vykonanej analýze a kontrole v podnikateľských 

subjektoch, kde má MS akýkoľvek finančný, majetkový podiel alebo personálne zastúpenie, 

prijal návrh opatrení, aby kompetentné orgány vykonali podrobnú analýzu v oblasti 

podnikania a aby na základe nej bola vypracovaná koncepcia podnikania v podmienkach MS.  

Priebežne každý rok DV MS prijíma písomné stanoviská k rozpočtu na nasledujúce obdobie 

a prijíma písomné stanoviská k správe o činnosti a hospodárení za príslušný kalendárny rok 

a zároveň v nich písomne tlmočí svoje návrhy na odstránenie nedostatkov.  

 

DV MS v druhej polovici roka 2021 prijal na svojom zasadnutí opatrenia voči zástupcom MS 

v podnikateľských subjektoch. Navrhované opatrenia boli predmetom rokovania predsedu DV 

MS p. Š. Martinkoviča a členov DV (podľa záujmu) so zástupcami MS v podnikateľských 

subjektoch.  

 

Podnikateľské subjekty 

Podľa Stanov Matice slovenskej hlava VII čl. 5 ods. 4 písmeno g) – DV MS vyžiadal od 

delegovaných zástupcov (personálne schválených Výborom MS) v subjektoch, v ktorých má 

MS vlastnícky alebo finančný podiel, príslušné ročné správy o hospodárení za rok 2021. 

Informáciu o výsledkoch predkladá DV MS Výboru MS na prerokovanie.  

DV MS sa oboznámil s predloženými ročnými správami o hospodárení v príslušnom roku a to 

predovšetkým v dole označených spoločnostiach: 

1. Neografia, a. s. so sídlom v Martine, 

2. Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. so sídlom v Martine, 

3. Metod, s. r. o. so sídlom v Martine, 

4. Podielové družstvo Slovenské investície, v konkurze, 

5. Eurodružstvo Slovenské investície, 

6. Matičný fond, a. s. v likvidácii, 

7. CI DEVELOPMENT, a. s. 

 

Do týchto spoločností Výbor MS priebežne delegoval zástupcov MS, ktorých mená sú 

zverejnené v obchodnom registri príslušnej spoločnosti.  

Aj v zmysle zákona o MS č. 68/1997 Z. z. v znení noviel má Matica slovenská legálne 

oprávnenie s vlastným majetkom vykonávať podnikateľskú činnosť, spravidla 

prostredníctvom ňou založených obchodných spoločností, a z nej plynúce výnosy má použiť 

na plnenie svojich úloh. Následne sú uvedené podnikateľské subjekty, ktoré charakterizujeme 

z hľadiska predmetu podnikania, výsledkov činnosti a dosahovania prípadného zisku. 

 

Neografia, a. s. so sídlom v Martine 
Predstavenstvo: Mgr. Marek Hanuska, Mgr. Maroš Smolec, Bc. Marek Nemec, Ing. Ján 

Račko, Bc. Vlastimil Uhlár, Mgr. Stanislav Muntág (dňa 4. 11. 2021 sa stal namiesto p. S. 

Muntága členom Predstavenstva PhDr. M. Fejko). 

Dozorná rada: JUDr. Marián Gešper, JUDr. Štefan Martinkovič (p. Š. Martinkovič bol členom 

a podpredsedom Dozornej rady do 3. 8. 2021), Ing. Ján Kristeľ – člen Dozornej rady od 4. 8. 

2021 a Alena Švabčíková. 

Za najdôležitejší a najväčší podnikateľský subjekt Matice slovenskej je Neografia, a. s., ktorej 

je Matica slovenská väčšinovým akcionárom.  

 

Popri negatívnych trendoch z minulých rokov sa v roku 2021 objavilo aj niekoľko 

pozitívnych impulzov, najmä po personálnych výmenách v manažmente spoločnosti, ako aj 

v predstavenstve, ktorých následkom možno očakávať, že v roku 2021 sa zlepšia hospodárske 
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výsledky a. s. Neografia. V roku 2021 pokračovalo úsilie zamestnancov, manažmentu 

a riadiacich orgánov Neografie zlepšiť rentabilitu, dosiahnuť zisk z hospodárskej činnosti, ako 

aj z celkovej činnosti a postupne tak eliminovať straty dosiahnuté v predchádzajúcich 

obdobiach. Tak ako celú spoločnosť, aj a. s. Neografia zasiahla celosvetová pandémia 

COVID-19 negatívne. Nový manažment na čele s generálnym riaditeľom Ing. J. Račkom 

a finančným riaditeľom Ing. J. Kristeľom riešil obchodnú činnosť, zaoberal sa veľmi aktívne 

oblasťou ľudských zdrojov, komplexne sa zaoberal otázkami výrobnej činnosti, a to v oblasti 

výroby, zvyšovania kvality, v oblasti investícií, ako aj v oblasti starostlivosti o hmotný 

a nehmotný majetok.  

 

V záverečnej časti hodnotenia hospodárskych výsledkov v Neografii, a. s. je potrebné 

skonštatovať, že spomínaná hospodárska kríza spôsobená svetovou pandémiou, neumožnila 

naplniť finančné ani výkonové ciele spoločnosti. Nepodarilo sa spoločnosti okrem 

plánovaného hospodárskeho výsledku naplniť ani ďalšie stanovené ciele, napríklad produkciu 

tvrdých väzieb s najvyššou pridanou hodnotou, a zvyšovať kvalitu výrobkov ku koncu roka 

2021 dosiahnuť tak zisk. 

 

Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. so sídlom v Martine 

Konatelia: Mgr. Stanislav Muntág, Ing. Mária Zjavková, ThLic. Mgr.Viliam Komora, PhD. 

Dozorná rada: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., Ing. Martin Gallík, RNDr. Ján Seman, 

Ing. Andrej Mečiar 

 

Obchodná spoločnosť Vydavateľstvo MS, s. r. o. bola založená Maticou slovenskou v roku 

2004. Podľa obchodného registra jej hlavným predmetom činnosti je vydavateľská činnosť, 

obchod, propagačná a poradenská činnosť v predmete podnikania.  

 

Úvodom je potrebné konštatovať, že výsledky Vydavateľstva MS za ostatné dva roky nie sú 

priaznivé. Po období ziskového až výrazne ziskového hospodárenia (z hľadiska účtovného 

výsledku), ktoré trvalo od založenia vydavateľstva (r. 2004) až do roku 2016, zaznamenáva 

Vydavateľstvo MS v tomto období výrazné zhoršenie účtovných výsledkov. Samotné 

Vydavateľstvo MS vyhodnotilo, čo je hlavným dôvodom tejto situácie. Sčasti sú to súčasné 

účtovné straty, nízka rentabilita a vysoká prácnosť (v pomere k objemu tržieb) internetového 

predaja, z dôvodu presadenia sa v priestore internetového obchodu sú to nízke ceny, t. j. 

marža je príliš nízka na to, aby kryla náklady predaja. Napriek tomu, že Vydavateľstvo MS 

prijalo účinné opatrenia ešte od polovice roku 2020, sa vzhľadom na COVID-19 nepodarilo 

dosiahnuť vyrovnaný účtovný výsledok za celý rok 2020 a aj v roku 2021. Podľa výročnej 

správy o dosiahnutých výsledkoch vo Vydavateľstve MS, s. r. o., sa konštatuje, že 

Vydavateľstvo výrazne prispieva k napĺňaniu úloh a cieľov Matice slovenskej v edičnej 

oblasti, ktorá je aj dodnes jedným z pilierov matičnej činnosti. Manažment Vydavateľstva 

požiadal vedenie Matice slovenskej, aby sa prostredníctvom svojich ďalších zástupcov 

v orgánoch Vydavateľstva na podklade analýz dôkladne zaoberalo situáciou vo Vydavateľstve 

a ďalšími možnosťami rozvoja spoločnosti, a aby rozhodlo o ďalšom smerovaní 

Vydavateľstva.  

 

Metod, s. r. o. so sídlom v Martine 

Konateľ: Mgr. Marek Hanuska 

 

Po rokoch útlmu tejto obchodnej spoločnosti sa spoločnosť aktivizovala najmä od roku 2019, 

keď prišlo k úprave predmetu podnikania, a najmä v období, keď obchodná spoločnosť Metod 

uzatvorila s Neografiou, a. s., zmluvu o nájme a prevádzkovaní nehnuteľností, ktoré sú vo 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Komora&MENO=Viliam&SID=0&T=f0&R=1
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vlastníctve kapitálovej spoločnosti Neografia, a. s. V priestoroch označených nehnuteľností 

spoločnosť Metod vykonáva prevažne ako hlavnú činnosť turistické ubytovanie. Svedčia 

o tom aj dosahované výsledky v oblasti tržieb, ktoré spoločnosť dosiahla za rok 2021. 

 

Keďže v spoločnosti pôsobí len jediný zástupca zakladateľa, a to konateľ Mgr. Marek 

Hanuska, obchodná spoločnosť nemá vytvorenú dozornú radu, ktorú s ohľadom na zmeny 

v aktívnom podnikaní navrhujeme zriadiť.  

 

Podielové družstvo Slovenské investície  (v konkurze) 

Predstavenstvo: Ing. Zdeněk Jurica, CSc., Ing. Jozef Markuš, DrSc., Adriana Darovcová, 

JUDr. Jozef Michtalík, Ing. Ivan Benčat, PhDr. Iveta Švecová, Ing. Robert Rezek 

Kontrolná komisia: Vojtech Porubský, PaedDr. Igor Kovačovič, Bc. Jaroslav Holeša, Ing 

Marián Rybár, Mgr. Stanislav Muntág, PaedDr. Anna Piláriková, Ing. Peter Nosáľ, Ing. 

Branislav Lazárik 

 

Tento podnikateľský subjekt vyhlásil konkurz už v roku 2010. Za správcu konkurznej 

podstaty bol najskôr ustanovený JUDr. Marek Letkovský, pričom v súčasnosti správkyňu 

konkurznej podstaty vykonáva JUDr. RNDr. Silvia Prachová. Podľa informácií konkurz 

v tejto spoločnosti nie je ukončený. Viac informácií o situácii v spoločnosti DV MS žiaľ nemá 

k dispozícii.  

 

Eurodružstvo Slovenské investície 

Označená obchodná spoločnosť má zriadené sídlo v Banskej Bystrici, je zapísaná 

v obchodnom registri, nie je v likvidácii ani v konkurze. O činnosti tejto spoločnosti nie sú 

žiadne aktívne informácie, tzn., že je pravdepodobne v útlme. Odporúčame, aby Výbor MS 

ako jeden zo zriaďovateľov oslovil predsedu dozornej rady, prípadne podpredsedu 

predstavenstva JUDr. Michtalíka, aby podali vysvetlenie k činnosti tejto spoločnosti a súčasne 

navrhujeme, pokiaľ je činnosť tejto spoločnosti pasívna, aby bol zabezpečený jej výmaz 

z obchodného registra, resp. aby bola vykonaná likvidácia, alebo ukončenie činnosti bez 

likvidácie.  

 

Matičný fond, a. s. (v likvidácii) 

Predstavenstvo: Ing. Zdeněk Jurica, CSc. , Ing. Marián Ramič, Ing. Jozef Markuš, DrSc.  

Dozorná rada: Vojtech Porubský, JUDr. Jozef Michtalík, Emília Hudecová 

Likvidátor: aktuálne podľa OR nie je určený 

 

Matičný fond je kapitálovou spoločnosťou, v ktorej má Matica slovenská 27,2 % akcií. Od 

roku 2009 je táto spoločnosť v pasivite. Má pohľadávky voči PDSI (Podielové družstvo 

slovenských investícií) a spoločnosti CI Holding, a. s., u ktorých boli pohľadávky riadne 

prihlásené. Likvidácia tejto spoločnosti stále prebieha.  

 

CI DEVELOPMENT, a. s. 

Predstavenstvo: Mgr. Marek Hanuska 

Táto kapitálová spoločnosť je dcérskou spoločnosťou Podielového družstva slovenských 

investícií, ktoré je aj jej jediným akcionárom. Podľa obchodného registra štatutárnym 

orgánom tejto spoločnosti je predstavenstvo, ktorého predsedom je Mgr. Marek Hanuska 

a členom predstavenstva bol Mgr. Andrej Mitaľ. Už v roku 2016 bolo oznámené DV MS, že 

sa obaja plánujú vzdať funkcií a zabezpečiť výmaz tejto spoločnosti z obchodného registra.  

Ako uvádzame pri jednotlivých obchodných spoločnostiach, Matica slovenská má svojich 

delegovaných zástupcov a jej zodpovedajú za činnosť v týchto orgánoch. Na dožiadanie 
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predsedu DV MS jednotliví zástupcovia predložili DV MS správy, v ktorých charakterizujú 

svoju aktívnu činnosť s poukázaním na výsledky hospodárenia v príslušných spoločnostiach.  

Na rozdiel od Výboru MS, DV MS nemá kompetenciu vstupovať do vzťahov 

podnikateľských subjektov. DV MS má možnosť navrhnúť Výboru MS, prípadne vedúcim 

funkcionárom Matice odporúčajúce opatrenia, ktoré by sa mali prijať v záujme sústavného 

aktívneho podnikania za účelom tvorby zisku, čo je jedným z hlavných úloh podnikateľských 

subjektov.  Preto DV MS navrhol opatrenia, ktoré sa stanú východiskom pre skvalitnenie 

podnikateľskej činnosti, pre usporiadanie podnikateľských vzťahov, prípadne pre personálne 

opatrenia v jednotlivých orgánoch podnikateľských subjektov. 

 

DV MS si tak ako po predošlé roky aj teraz v záujme Matice slovenskej dovoľuje dôrazne 

požiadať, aby sa príslušné riadiace orgány, vedúci funkcionári, vedúci pracovníci, ale aj 

ostatní členovia orgánov i organizácií Matice slovenskej cieľavedome a systematicky 

zaoberali činnosťou podnikateľských subjektov, v ktorých má Matica slovenská akýkoľvek 

podiel. A to predovšetkým preto, aby podnikateľské subjekty prinášali z podnikateľskej 

činnosti zisk použiteľný na plnenie úloh Matice slovenskej. 

 

DV MS navrhol Výboru MS prijať dňa 14. 8. 2021 nasledovné odporúčajúce opatrenia: 
1. vypracovať, prerokovať a schváliť koncepciu podnikania v podmienkach Matice 

slovenskej s vlastným majetkom, resp. zásady vstupu Matice slovenskej do podnikateľských 

aktivít, 

2. na základe odporúčaní a navrhovaných opatrení DV MS v tomto dokumente ukončiť 

účasť MS v podnikateľských subjektoch, ktoré nie sú aktívne a pre MS efektívne, 

3. v spoločnosti Metod, s. r. o. vytvoriť kontrolný dozorný orgán – dozornú radu, 

4. v podmienkach pracovného manažmentu v ústredí MS vytvoriť systemizované miesto 

a pracovnú náplň pre manažéra, ktorý sa bude pod priamym riadením správcu venovať 

všetkým podnikateľským subjektom s dôrazom na ekonomickú prosperitu a vytváranie 

vhodných podmienok na aktívne podnikanie. Manažér by mohol raz za štvrťrok spracovávať 

podnikateľský monitoring, ktorý by informoval o výsledkoch v podnikaní v príslušných 

obchodných spoločnostiach. 

 

Kontrolná činnosť DV MS 

Kontrolná činnosť DV MS podľa názoru bývalého predsedu DV MS p. Š. Martinkoviča 

nenahrádza kontrolnú činnosť, ktorú je povinná Matica slovenská vykonávať v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov (zákon   č. 431/2002 o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 bol nahradený zákonom č. 375/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov a iné). DV MS ešte v roku 2002 odporučil 

Výboru MS, aby bola vytvorená funkcia vnútorného kontrolóra MS. Tak podobne to 

zopakoval DV MS aj v uplynulom  funkčnom období a aj v tomto volebnom období, 

a napriek tomu Matica slovenská nemá vytvorené systemizované miesto pre vnútornú 

kontrolu. 

 

V Matici slovenskej sa konala v druhej polovici roka 2021 kontrola vládneho auditu. Bývalý 

predseda DV MS Š. Martinkovič nezaslal na požiadanie Ing. E. Baculíkovej, vedúcej 

vládneho auditu, správu o činnosti DV MS za požadované obdobie s tým, že bývalý predseda 

DV MS informoval predstaviteľov vládneho auditu, že kontrola DV MS ešte nie je ukončená, 

preto ju nemôže ešte zaslať. Žiaľ, ani do dnešného dňa takáto správa nebola zaslaná a M. 

Fejko ako nový predseda DV MS nemá vedomosť, že sa takáto správa bývalým DV MS 

spracováva, resp. sa realizuje či realizovala alebo sa písomne spracovávajú výsledky z takejto 
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kontrolnej činnosti DV MS. Bývalý DV MS nezaslal Ing. E. Baculíkovej správu z kontrolnej 

činnosti DV MS.  

 

Záver a odporúčania DV MS 
V závere správy DV MS za rok 2021 DV MS konštatuje, že nie všetko čo sa naplánovalo, a to 

na úrovni ústredia, ale i krajských rád, okresných a oblastných rád, resp. na úseku oblastných 

stredísk sa podarilo splniť. Bude potrebné zlepšiť a skvalitniť podmienky tak materiálne, ako 

aj finančne, pre rozvoj činnosti MS ako celku.  

 

Matica slovenská si napriek niektorým nedostatkom, či už subjektívneho alebo objektívneho 

charakteru, postupne vydobýja postavenie v našej spoločnosti. V zmysle schválenej koncepcie 

ďalšieho rozvoja MS bude v budúcom období potrebné ešte väčšmi prehĺbiť kultúrnu podstatu 

našej verejnoprávnej ustanovizne, permanentne sa usilovať o udržanie dôvery národa, pretože 

z jeho vôle vznikla, jemu sa zodpovedá a jemu aj musí slúžiť. Viac ako inokedy bude 

potrebné aktívne a cieľavedome rozpracovávať a plniť úlohy, ktoré Matici ukladá štát. 

V podmienkach 21. storočia je popri aktívnom získavaní mladej generácie do MS zároveň 

žiaduce novými adekvátnymi formami a metódami práce riešiť otázky národného charakteru, 

v školstve a kultúre hlbšie a cieľavedomejšie zachovávať kultúrne dedičstvo a v neposlednom 

rade i ochranu všetkého, čo charakterizuje našu slovenskú kultúru v najširšom zmysle slova.  

DV MS zdôrazňuje zodpovednosť každého jedného člena MS, ktorú sme na seba prijali 

vstupom do MS a ktorú  bude musieť niesť každý člen, každý orgán, na zreteli ju treba mať 

najmä vtedy, keď pôjde o dobrú povesť MS a v záujme ochrany jej dobrého mena ako 

významnej, národnej verejnoprávnej ustanovizne.  

 

DV MS, jeho predseda a členovia, často okrem kontrolných dní zavítali aj do MO MS, 

predovšetkým v roku 2021 vo volebnom roku, aby si vytvorili obraz o ich aktivitách. Sme 

presvedčení, že sme konali správne, pretože sme sa stali svedkami, ako mnohé MO MS 

aktívne vyvíjali matičnú činnosť. Aktivity zabezpečovali a rozvíjali desiatky, ba stovky 

dobrovoľných matičných aktivistov, ktorí si zaslúžia obdiv a úprimné poďakovanie. Vieme, 

že nie je možné vymenovať všetky aktívne MO MS, ani jednotlivých aktivistov, ktorých sú 

stovky, ale ako príklad uvádzame MO MS Abrahám, Cífer, Diakovce, Senec, Maňa, Čierna 

Lehota, región Košice, Nitra, Trnava, Zvolenská Slatina, Rybník, Malženice, Galanta 

a nasledovať by mohli mnohé ďalšie miestne, vedecké a záujmové odbory.   

 

Valné zhromaždenie Matice slovenskej konané dňa 9. 10. 2021 v Liptovskom Mikuláši 

Dňa 9. 10. 2021 sa konalo v Liptovskom Mikuláši Valné zhromaždenie Matice slovenskej. 

Valné zhromaždenie MS sa koná pravidelne každé štyri roky. Na tomto najvýznamnejšom 

a najzodpovednejšom zasadnutí MS, si matičiari v zastúpení svojich matičných subjektov 

volia nových alebo staronových funkcionárov do orgánov Matice slovenskej. Volia si teda aj 

predsedu DV MS a členov DV MS. Na Valnom zhromaždení MS bol zvolený za predsedu 

DV MS PhDr. Martin Fejko a za členov DV MS boli zvolení – Ing. Martin Gallík, Ing. Jozef 

Humeník, Ing. Štefan Topľanský, p. Milan Stromko, Ing. Ján Račko a náhradníci do DV MS. 

DV MS má spolu vrátane predsedu deväť členov, z toho šiestich členov volených priamo 

Valným zhromaždením MS a troch zástupcov menovaných ministrom kultúry SR. Sú to – 

Ing. Marcel Čas, PhD., JUDr. Ľuboš Vodička a PhDr. Radoslav Ragáč, PhD. Zloženie 

zástupcov Ministerstva kultúry SR zostalo aj po Valnom zhromaždení MS nezmenené. PhDr. 

Martin Fejko sa ujal funkcie predsedu DV MS na štrnásty deň po skončení Valného 

zhromaždenia MS. 
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Ustanovujúce zasadnutie DV MS sa konalo 5. 11. 2021 v Martine. Na tomto zasadnutí bol 

zvolený za podpredsedu DV MS Ing. M. Gallík. Ďalej sa schválil plán činnosti a kalendárny 

plán rokovaní Dozorného výboru MS na rok 2022. DV MS uložil predsedovi DV MS PhDr. 

Martinovi Fejkovi vyriešiť chýbajúce vyjadrenia k podnetom doručeným na DV MS za 

ostatné volebné obdobie DV MS.  

 

DV MS na tomto zasadnutí tiež prijal uznesenie, kde odporučil: 

a) aby členovi Výboru a Predsedníctva MS, ktorý nie je v pracovnom pomere v MS, 

prináležala za účasť na rokovaní Výboru odmena vo výške dohodnutej po rokovaní s 

predsedom a správcom MS, resp. na Predsedníctve MS;  

b) aby volenému členovi Dozorného výboru MS, ktorý nie je v pracovnom pomere v MS, 

prináležala za účasť na rokovaní odmena vo výške dohodnutej s predsedom a správcom MS, 

resp. na Predsedníctve MS. Pri výkone plánovanej kontrolnej činnosti prináleží volenému 

členovi Dozorného výboru odmena v stanovenej výške.  

 

DV MS  ďalej uložil vedeckému tajomníkovi MS PhDr. Pavlovi Madurovi, aby v lehote do 

dňa 8. 12. 2021 pripravil písomný materiál o činnosti vedného ústredia a vedeckých pracovísk 

MS, ktoré vykonali za obdobie od dňa 1. 1. 2021 do dňa 8. 12. 2021. Od 1. 1. 2021 je 

vedeckým tajomníkom MS PhDr. P. Madura. V spracovanom písomnom materiáli musí byť 

jasné:  

 a) názov publikácie alebo časopisu, ktoré Vedné ústredie MS spracovalo a kde sa 

uverejňovali vedecké články, v akých publikáciách, odborných časopisoch (uviesť názov) sa 

vydali práce vedného ústredia,  

 b) abstrakt publikovaných prác Vedného ústredia MS – predstaviť krátku, ale výstižnú 

charakteristiku obsahu spracovaných prác.  

  

Valné zhromaždenie Matice slovenskej okrem iného uložilo Dozornému výboru Matice 

slovenskej, aby v lehote dvoch mesiacov od konania Valného zhromaždenia MS pripravil, 

prerokoval a schválil nový Rokovací poriadok Dozorného výboru Matice slovenskej, kde by 

per analogiam a primerane matičným podmienkam prebral ustanovenia Správneho poriadku č. 

71/1967 Zb., jeho princípy a najmä zásady zákonnosti, súčinnosti, hospodárnosti, rýchlosti, 

účelnosti konania, materiálnej pravdy, informovanosti, spravodlivosti. Súčasne platný 

Rokovací poriadok Dozorného výboru Matice slovenskej nemá zakotvené tieto ustanovenia 

Správneho poriadku vo svojom znení.   

 

Od konania Valného zhromaždenia MS do konca roka 2021 sa konali dve zasadnutia DV MS, 

kde členovia DV MS počas týchto rokovaní, vrátane advokátskej kancelárie Bukovinský & 

Chlipala, s. r. o., v zastúpení JUDr. Martinom Bukovinským, pripomienkovali návrh 

Rokovacieho poriadku DV MS, ktorý sa postupným legislatívnym konaním spracovával 

a začiatkom roka 2022 sa tento dokument plánuje DV MS na svojom zasadnutí schváliť. 

Predovšetkým na druhom zasadnutí DV MS, ktoré sa konalo dňa 16. 12. 2021 formou online 

zasadnutia, sa prejednávala práve problematika prijatia novely návrhu Rokovacieho poriadku 

DV MS. Na tomto rokovaní zaznelo mnoho pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú obsiahnuté 

a zapracované v návrhu Rokovacieho poriadku DV MS.  

Cieľom návrhu Rokovacieho poriadku DV MS je potreba rozšírenejšieho a explicitnejšieho 

spracovania ustanovení Rokovacieho poriadku DV MS, vrátane stanovenia jasných pravidiel 

rokovania DV MS ako je okrem iného online zasadnutie. Prijatím novely Rokovacieho 

poriadku DV MS sa zároveň naplní uznesenie Valného zhromaždenia Matice slovenskej ako 

najvyššieho matičného orgánu, aby sa na pomery Matice slovenskej zapracovali do návrhu 
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Rokovacieho poriadku DV MS ustanovenia Správneho poriadku v znení neskorších 

predpisov. 

 

Členovia DV MS sú povinní v rozhodovaní sa riadiť zákonom č. 68/1997 Z. z. o Matici 

slovenskej v znení noviel č. 183/2000 Z. z. a č. 474/2005 Z. z., platnými Stanovami MS, 

platným Štatútom DV MS a platným Rokovacím poriadkom DV MS a zákonom č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 

V Matici slovenskej sa konala v druhej polovici roka 2021 kontrola vládneho auditu. 

Audítorská skupina odporučila povinnej osobe, aby za účelom efektívneho riadenia a 

koordinácie celkovej činnosti Matice slovenskej v plnej miere využívala priestory MS 

v Martine na ulici P. Mudroňa 507/1, čím by mohlo dôjsť k zníženiu prevádzkových 

nákladov. Taktiež je väčší predpoklad, že kontrolný systém bude fungovať správne 

a efektívne, ak kancelária predsedu DV MS bude v centrále Matice slovenskej, čiže v Martine 

na ulici P. Mudroňa 507/1. PhDr. Martin Fejko ako nový predseda DV MS zmenil sídlo DV 

MS z mesta Bratislava na mesto Martin a rovnako „presťahoval“ všetky písomnosti do 

Martina, ústredia Matice slovenskej. V zmysle platného Štatútu DV MS je sídlom DV MS 

Martin. 

 

2.5 Poradné orgány Matice slovenskej  

 

Prezídium Matice slovenskej / Mgr. Peter Schvantner  

 

Prezídium MS je poradným orgánom predsedu Matice slovenskej a je zriadené na riešenie 

osobitných otázok smerovania a činnosti Matice slovenskej. Členmi Prezídia sú významné 

osobnosti slovenského spoločenského, vedeckého a kultúrneho života. Podrobnosti upravuje 

štatút vydávaný predsedom Matice slovenskej. Zvoláva ho predseda MS minimálne raz za 

rok. Vzhľadom na pandemickú situáciu predseda MS konzultoval aktuálne otázky matičného 

života s predsedom Prezídia MS Miroslav Holečkom a ďalšími členmi Prezídia MS. Členovia 

Prezídia boli pravidelne pozývaní na všetky matičné podujatia, ktoré podľa svojich možností 

aj navštevovali.  

 

Členmi Prezídia Matice slovenskej sú: PaedDr. Miroslav Holečko – predseda, Mgr. Peter 

Kozolka – podpredseda, PhDr. Peter Mulík, PhD. – tajomník, akad. arch. Ing. Ladislav 

Švihel, Dr. h. c. (†), Dr. h. c. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. (†), doc. Ing. Július Binder 

(†), Dr. h. c., prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Dr. h. 

c. prof. ThDr. Július Filo, Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., Mgr. Jaroslav Rezník, 

Dr. h. c. RNDr. Jozef Kollár, Ing. Ondrej Mikula, Ing. Stanislav Májek, Ing. Karol Illéš, Ing. 

Jozef Gálik, Ing. Jozef Tkáčik, Ing. Štefan Topľanský, Jozef Miko, prof. JUDr. Dr. h. c. 

Jaroslav Chovanec, CSc. 

 

Vedecká rada Matice slovenskej (VR MS) / PhDr. Pavol Madura 

 

Vedecká rada Matice slovenskej je poradným orgánom Matice slovenskej. Na jej čele stojí 

predseda vedeckej rady. Členmi Vedeckej rady sú vedecký tajomník, riaditelia vedeckých 

pracovísk, predsedovia vedeckých odborov, ako aj ďalší členovia schválení na návrh predsedu 

Matice slovenskej výborom. Podrobnosti o činnosti a postavení vedeckej rady upravuje štatút 

vydávaný predsedom Matice slovenskej. Zvoláva ju predseda vedeckej rady v súčinnosti 

s vedeckým tajomníkom minimálne dva razy za rok. VR v dôsledku štátnych pandemických 
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opatrení roku 2021 nezasadala. Predsedníctvo MS 16. 11. 2021 schválilo dvoch nových člen 

VR MS – prof. JUDr. Ľubomír Cibulka, CSc. a prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  

 

Členmi VR MS sú: prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. – predseda VR, doc. PaedDr. Július 

Lomenčík, PhD. – podpredseda VR, prof. JUDr. Ľubomír Cibulka, CSc., PhDr. Adriana 

Ferenčíková, CSc., prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., prof. JUDr. Dr. h. c. Jaroslav Chovanec, CSc., 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc., PhDr. Miroslav Pekník, 

CSc. a ďalší členovia z titulu svojej funkcie (vedecký tajomník, riaditelia vedeckých 

pracovísk, predsedovia vedeckých odborov). 

 

Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej (RSŽZ) / PhDr. Zuzana 

Pavelcová 

  

Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS ako najvyšší poradný orgán Matice slovenskej 

pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím kvôli veľmi malým možnostiam v 

pandemickom roku 2021 organizovať hromadné a medzinárodné podujatia nezasadala. RSŽZ 

ostala v nezmenenom zložení, ktoré sa bude meniť až pri jej ďalšom prezenčnom stretnutí. 

Jeho súčasťou budú aj vnútorné voľby RSŽZ.  

 

KM MS aj v roku 2021 plnilo závery RSŽZ. Okrem permanentného riešenia potrieb 

a požiadaviek krajanov, pracovalo aj na záveroch prijatých na ostatom zasadaní Rady.  

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa v roku 2021 podarilo uskutočniť iba jednu zahraničnú 

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

cieľom plnenia záverov RSŽZ pri MS, KM odovzdalo predsedníčke Celoštátnej slovenskej 

samosprávy v Maďarsku deväť knižných cien na zriadenie Ceny MS v niektorej z lokálnych 

súťaží krajanov v Maďarsku. Intenzívne sa pripravovala aj služobná cesta do Budapešti 

zameraná na prezentáciu aktuálnej činnosti Matice slovenskej. I napriek určeniu niekoľkých 

konkrétnych dátumov Slovenským inštitútom so sídlom v Budapešti ju kvôli pandemickým 

opatreniam MS nemohla uskutočniť.  

 

V oblasti plnenia ďalších zo záverov RSŽZ pri Matici slovenskej KM zabezpečilo zbierku CD 

matičných folklórnych telies, ktoré bude svojim členom posielať korešpondenčne v roku 

2022. Pre predsedníčku Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu v Mníchove Veroniku 

Ferianček zadovážilo knihy do súťaže Hviezdoslavova mašľa. MS z vlastných kapacít 

zabezpečila natáčanie ľudových rozprávok, ktoré KM smerom ku krajanom spropagovalo 

a naplnilo tak ďalší z prijatých záverov ostatného zasadania Rady.  

 

Grémium predsedov krajských rád (KR) Matice slovenskej / Mgr. Peter Schvantner  

 

Grémium predsedov krajských rád MS je poradným orgánom predsedu MS. Predseda ho 

zvoláva dvakrát do roka, v dôsledku pandemickej situácii grémium zasadalo v roku 2021 len 

raz a to online.   

 

Grémium predsedov KR MS sa konalo 23. apríla online, prostredníctvom služby Google 

Meet.  Prítomnými boli predseda MS Marián Gešper, prvý podpredseda MS Marek Hanuska, 

druhý podpredseda MS Marek Nemec, správca MS Maroš Smolec, a riaditeľ ČÚ  MS Martin 

Fejko. Za krajské rady MS boli prítomní Ján Brloš (KR Banskobystrického kraja), Ľubomír 

Kleštinec (KR Nitrianskeho kraja), Dušan Pribula (KR Prešovského kraja), Libuša Klučková 

(KR Trnavského kraja), Milan Stromko (KR Žilinského kraja), Žofia Hrančová (KR 

https://www.upjs.sk/aktuality/cena-predsedu-ksk-2014-pre-prof-palus/#_blank
https://www.upjs.sk/aktuality/cena-predsedu-ksk-2014-pre-prof-palus/#_blank
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Trenčianskeho kraja) a Mária Voznická (KR Bratislavského kraja). Hosťami boli predseda 

DV MS Štefan Martinkovič a riaditeľ SPS Peter Schvantner.  

 

Predseda informoval o situácii v MS a o celkovej spoločenskej situácii v Slovenskej 

republike. Diskutovalo sa aj o pripravovaných podujatiach k Roku Alexandra Dubčeka 

a iných hlavných podujatiach. Hlavnou témou rokovania bola príprava a organizácia VZ MS, 

najmä z pohľadu účasti a aktuálnej pandemickej situácie.  
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3 SEKRETARIÁT PREDSEDU A SPRÁVCU MATICE SLOVENSKEJ (SPS) / Mgr. 

Peter Schvantner 

 

Sekretariát predsedu a správcu je spoločným pracoviskom predsedu MS a správcu MS (aj keď 

správca spadá pod FEÚ MS). Sekretariát zabezpečuje administratívne práce, organizačný 

servis, personálnu agendu vrátane evidencie ocenení a vyznamenaní a vnútornú kontrolnú 

činnosť. SPS je rozdelený do dvoch pracovísk MS, v Martine a v Bratislave. Oproti roku 2019 

nenastali v rámci SPS žiadne personálne zmeny.  

 

Zloženie je nasledovné: 

JUDr. Marián Gešper – predseda MS,  

Mgr. Marek Hanuska – prvý podpredseda MS,   

Mgr. Peter Schvantner – riaditeľ SPS sídliaci v Bratislave  (od 15. 10. 2021 tajomník MS),

  

Bc. Eva Farkašová – referentka SPS v Martine,  

Bc. Janetta Gábrišová – referentka SPS v Martine.  

 

Sekretariát sa organizačne podieľal na všetkých dôležitých podujatiach MS. Išlo o zasielanie 

pozvánok, zabezpečovanie účasti a plynulého priebehu podujatí. K najvýznamnejším 

podujatiam v roku 2021 patrí príprava a organizácia Valného zhromaždenia MS 

v Liptovskom Mikuláši (9. 10.  2021), slávnostné odhalenie busty Alexandra Dubčeka 

v Martine (4. 8. 2021), slávnostné odhalenie busty Štefana Boleslava Romana v Martine (4. 

10. 2021) a pod. Kvôli obmedzeniam SPS zabezpečoval online porady prostredníctvom 

služby Google Meet. 

 

Personálny stav zamestnancov MS sa vyvíjal nasledovne: 

 počet zamestnancov k 1. 1. 2021: 77 zamestnancov 

 počet zamestnancov k 31. 12. 2021: 64 zamestnancov 

 počet zamestnancov k 1. 1. 2022:  64 zamestnancov  

 

V MS sa v roku 2020 prijali dve smernice: smernica, ktoré určuje pravidlá a postup pri 

výkone práce z domácnosti zamestnanca v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu (Smernica č. SPS-1/2021-S). Príkaz správcu na vykonanie riadnej 

inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MS k 31. 12. 2020 (č. SPS - 

2/2021-P, vypracoval TIÚ). Uznesením č. 1/8/2021-V bol novelizovaný mzdový poriadok 

MS. V rámci  organizačnej štruktúry MS bolo zrušené jedno pracovné miesto v Dozornom 

výbore MS – referent I. s celým pracovným úväzkom s miestom výkonu práce v MS 

v Bratislave a to uznesením č. 1/10/2021-V. 

 

Prehľad súdnych sporov, v ktorých je MS zapojená: 

1. Matica slovenská c/a Petit Press, a. s.; žaloba na ochranu dobrej povesti právnickej osoby; 

konanie vedene na OS BA I pod sp. zn. 8C 188/2015; vytýčené pojednávanie na 

prvoinštančnom súde na deň 11.2.2022 (nekonalo sa, zrušené z dôvodu dlhodobej 

práceneschopnosti zákonnej sudkyne – termín pojednávania súd ešte neurčil); 

2. Matica slovenská c/a Peter Horňák; žaloba o náhradu škody (vrátenie kamery); konanie je 

vedené na OS Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn 9Cb/41/2020; termín pojednávania súdu bol 

určený na 28. 1. 2022 (nekonalo sa, zrušené z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zákonnej 

sudkyne – termín pojednávania súd ešte neurčil). 

 



Správa o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za rok 2021 

 

Strana 19 z 143 

 

Rada vlády SR pre kultúru v roku 2021 nezasadala. Taktiež nerokovala ani Dočasná pracovná 

skupina pre zmenu financovania a rozvoj Matice slovenskej Rady vlády SR pre kultúru. 

 

V roku 2021 udelila Matica slovenská celkovo 52 ocenení. V I. kategórii bolo udelených 25 

cien. Z toho mimoriadnych cien bolo odovzdaných 6. Zlatých cien bolo odovzdaných 5, 

strieborných 7 a bronzových 7. V II. kategórii cien predsedu MS bolo udelených 5 krížov 

predsedu MS a 22 pamätných listov predsedu MS.  

 

Predseda MS JUDr. Marián Gešper 

 

Predseda MS vykonával všetky právomoci a plnil si povinnosti vyplývajúce zo Stanov MS. 

Pravidelne sa zúčastňoval na podujatiach a aktivitách celonárodnej, regionálnej a miestnej 

úrovne, na zasadnutiach ústredných orgánov MS (Výbor MS, Predsedníctvo MS, porady 

vedenia MS) a na ďalších zasadnutiach KR MS, MO MS, VO a ZO MS atď.  

 

Z hľadiska výkonu funkcie predsedu MS je potrebné zdôrazniť, že aj v porovnaní s rokom 

2020 išlo o veľmi zložité obdobie. Matica i v tomto roku bojovala o prežitie pod útokom 

niektorých štátnych orgánov a neoliberálnych médií. Situácia bolo o to ťažšia, že znovu 

v roku 2021 pandémia a opatrenia štátu veľmi zúžili pole pôsobnosti Matice slovenskej 

a vedenia MS, vrátane predsedu MS, vo vzťahu k verejnosti a realizácii podujatí i kultúrnych 

aktivít. Napriek tomu predseda MS kontinuálne reprezentoval a zastupoval MS na pracovných 

a formálnych stretnutiach na všetkých úrovniach  štátu – vláda SR, NR SR, MK SR, VÚC, 

krajské mestá, mestá a obce. Zúčastňoval sa hlavných podujatí MS, porád riaditeľov DMS 

a OP MS. Absolvoval rozhovory vo viacerých médiách. Udržiaval a naďalej rozvíjal 

priateľské vzťahy s cirkvami. Napriek pandémii za účelom spoločenského posilnenia Matice 

slovenskej  a obrany i vysvetľovania matičných stanovísk uskutočnil množstvo pracovných 

a formálnych stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií, organizácií, ale aj predstaviteľov verejnej 

a štátnej správy, vedeckej a akademickej obce a samozrejme aj s radovými matičiarmi po 

celom území Slovenska.  

 

Mimoriadne dôležitou udalosťou bola ochrana jedinečnosti Národného cintorína v Martine.  

Koaliční poslanci navrhli, aby popri Národnom cintoríne v Martine na Slovensku mohol 

vzniknúť aj Národný cintorín v Bratislave, a to povýšením bratislavského Ondrejského 

cintorína. Vyplývalo to z novely zákona o Bratislave a novely zákona o poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva kultúry. Matica slovenská to jednoznačne odmietla, rovnako vo veci 

aktívne konal predseda MS, keď osobne inicioval rokovania s viacerými poslancami NR SR, 

kde vysvetlil situáciu a matičné stanovisko. Predseda MS verejne aj na tlačovej konferencii na 

Národnom cintoríne v Martine 22. 3. 2021, kde ako jediný predstaviteľ celoslovenskej 

organizácie, odmietol akékoľvek pokusy o účelový politický zásah do kultúrneho a 

duchovného dedičstva. Vyzýval poslancov NR SR, aby prejavili iniciatívu a zastavili túto 

kampaň. Predseda MS sa vyjadril o neopodstatnenosti takýchto iniciatív a legislatívnych 

úprav. Je len jeden národný cintorín a jeho genius loci, ktorý sa nachádza v Martine, v 

tradičnom centre národnej kultúry Slovákov. Rokovania s poslancami NR SR a VÚC či 

s mestskými poslancami boli úspešné, novela zákona bola stiahnutá. 

 

Predseda MS tradične aktívne pracoval na zlepšení stavu členskej základne, inicioval vznik 

nových MO MS, vykonával nábor nových členov MS, oživoval neaktívne MO MS, úspešne 

vyvíjal činnosť k zvýšeniu predplatiteľov matičných periodík. Dlhoročne pôsobí ako predseda 

MO MS vo Vranove nad Topľou. V rámci publicistickej činnosti aktívne prispieval nielen do 

matičných periodík, ale aj do odborných a vedeckých zborníkov i časopisov.  
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Spolupracoval na niekoľkých profesionálnych historických video-dokumentoch z dielne MS, 

pripravil scenár a režíroval historický dokument Pravda o Východoslovenskom roľníckom 

povstaní z roku 1831, historický medailón Cyril Daxner – hrdina a národovec, odborne sa 

spolupodieľal na historickom dokumente o Adolfovi Dobrianskom, ktorý bol vôbec prvý 

dokumentárny film o tomto národovcovi, spolupodieľal sa aj na historickom medailóne Ján 

Straka, odvážny východniar, ťažko skúšaný osudom. Veľmi významným činnom bol spoločný 

historický dokumentárny film Univerzity P. J. Šafárika a Matice slovenskej s názvom Tichý 

génius – Pavol Jozef Šafárik, čo podčiarkuje spoluprácu s univerzitou, taktiež je to dokument 

jedinečný svojho druhu, predseda MS spolurežíroval dokument a podieľal sa aj na odbornej 

spolupráci. Vystúpil aj s príspevkom za MS na medzinárodnej vedeckej konferencii UPJŠ, 

Právnickej fakulty v Košiciach (14. až 15. októbra 2021) 100 rokov Trianonskej mierovej 

zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí, kde bola MS jedna zo 

spoluorganizátorov.  

 

Súčasne sa podieľal aj na organizovaní podujatí k týmto národným osobnostiam a dejinným 

udalostiam, ktoré si pripomenula Matica slovenská, pričom z vyššie uvedených je potrebné 

spomenúť podujatie organizované ešte pri ústupe pandemických opatrení na 160. výročie 

Memoranda národa slovenského, na ktoré si spomenula iba Matica slovenská a Mesto Martin, 

ale s reprezentatívnou účasťou predsedu NR SR. Podieľal sa na podujatiach k Roku 

Alexandra Dubčeka a k stému výročiu Štefana Boleslava Romana, pričom uvedeným 

slovenským politikom boli odhalené aj busty na matičnom nádvorí v Martine, ako aj na 

slávnosti odhalenia busty Cyrila Daxnera v Bratislave.   

 

Zapájal sa do prác v redakčných radách a systematicky prispieval článkami do periodík 

Slovenské národné noviny, Národný kalendár, Hlas Matice, Slovenské pohľady, Slovensko – 

Národné spektrum, rovnako sa spolupodieľal na činnosti edičnej rady Vydavateľstva MS.                   

Aj v tomto roku sa aktívne podieľal pri zostavovaní časopisu pre členské hnutie Hlas Matice 

a ako predseda redakčnej rady na zostavovaní časopisu Slovensko – Národné spektrum.  

 

V rámci obrannej kampane počas mediálnych útokov na matičnú ustanovizeň aktívne 

koordinoval obranné protiakcie predovšetkým s Informačným ústredím MS i Slovenskými 

národnými novinami. Rovnako pokračoval v iniciovaní a nadväzovaní pracovných kontaktov 

s poslancami NR SR bez ohľadu na stranícku príslušnosť s cieľom vysvetľovať matičné 

stanoviská a získavať všestrannú pomoc pre ustanovizeň v čase týchto útokov, čo sa stretlo 

s konkrétnym pozitívnym výsledkom. Zvlášť zložité bolo jeho pôsobenie pred voľbami 

a valným zhromaždením Matice slovenskej, keď vystúpil za obranu Matice slovenskej a proti 

návrhom niektorých jednotlivcov, ktorí protiprávne navrhovali de facto poštátnenie našej 

najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizne. Podieľal sa aj na poskytovaní relevantných 

informácií a rokovaní so zástupcami Vládneho auditu SR, ktorý bol pravdepodobne najdlhší 

v poslednej histórii a bol v Matici slovenskej takmer tri mesiace, pričom prišiel tesne pred 

voľbami. Predseda MS sa spolupodieľal na organizovaní Valného zhromaždenia Matice 

slovenskej 9. 10. 2021 v Liptovskom Mikuláši, ktorý v zložitých pandemických opatrenia sa 

konal a bol uznášaniaschopný i zvolil nové matičné ústredné orgány.  

 

V pozícii predsedu Dozornej rady Neografie, a. s. sa zúčastňoval jej zasadnutí, participoval na 

poradách aj v rámci predstavenstva a na poradách na úrovni hlavného akcionára.   

 

Správca MS Mgr. Maroš Smolec 
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Správca MS zabezpečoval všetky úlohy vyplývajúce zo Zákona o MS ako aj zo Stanov 

MS. Počas roka 2021 bola agenda správcu výnimočná v tom, že MS čelila 

výrazným ekonomickým dopadom pandémie COVID-19, ako aj výrazne zníženej dotácii zo 

strany Ministerstva kultúry SR (MK SR) na rok 2021. Počas celého roka preto zabezpečoval 

a dohliadal na sledovanie  príjmov a výdavkov ustanovizne. Priebežne to na operatívnych 

pracovných poradách konzultoval s riaditeľom FEÚ MS Ing. Jaroslavom Gustiňákom. 

V úvode roka museli spoločne s pracovníkmi FEÚ MS nastaviť reálne financovanie 

ustanovizne s výpadkom zo strany štátu na úrovni 400 tisíc €. Následne dohliadať na striktné 

čerpanie jednotlivých položiek. Čerpanie sa v niektorých položkách prečerpalo, čo sa 

prejavilo vo výpadku zdrojov na úhradu decembrových miezd. Operatívnymi opatreniami 

však bola táto suma nahradená presunom zdrojov z Fondu J. Dolanovej a postupne vrátená 

späť do rozpočtovej položky. Začiatkom roka sa realizovali ešte viaceré personálne zmeny 

súvisiace s výpadkom príjmov MS na rok 2021.   

  

Výrazne viac agendy sa vyskytlo počas štátnej kontroly MS zo strany Úradu vládneho auditu 

(ÚVA) vo Zvolene. Kontrolóri strávili v MS vyše tri mesiace. Správca MS, ako aj riaditeľ 

FEÚ MS, s nimi intenzívne komunikovali osobne, emailom i telefonicky. Výsledky kontroly 

preukázali formálnu nesprávnosť vo financovaní oblastných stredísk MS (DMS a OP MS), čo 

správca MS namietal a intenzívne túto tému komunikoval s kontrolórmi i zástupcami MK SR. 

V spolupráci s advokátskou kanceláriou pripravili právne stanovisko prečo nepovažujú 

rozhodnutie ÚVA za správne.   

  

Správca MS absolvoval všetky rokovania matičných orgánov, stretnutia predsedu MS i 

vedenia MS s predstaviteľmi MK SR, rokovanie s poslancami NR SR a inými predstaviteľmi 

samosprávy a kultúrneho života. Osobne rokoval s MK SR o návrhu znenia zmluvy o dotácii 

na rok 2022 ako aj o poslednej zmene dotácie na rok 2021. Oba oficiálne dokumenty aj 

osobne podpisoval na MK SR. Po VZ MS pokračuje vo funkcii správcu MS. 

 

V matičnom hnutí okrem profesionálnej funkcie v ustanovizni pôsobil vo funkcii predsedu 

MO MS v Bratislave-Ružinov. Správca MS pôsobí aj ako šéfredaktor Slovenských národných 

novín. 

 

Ako správca pôsobil vo funkcii podpredsedu Predstavenstva Neografie, a. s. Nielen pre MS, 

ale aj pre jej dcérsku spoločnosť bol rok 2021, poznačený pandémiou, komplikovaný. V roku 

2021 dosiahla Neografia, a. s. žiaľ – opäť – negatívny hospodársky výsledok – 331 011 €. 

Predstavenstvo rokovalo celkom dvanásť krát na mesačnej báze. Okrem prezenčného 

rokovania sa rokovalo aj dištančne a mnohé opatrenia sa schvaľovali aj per rollam. Je nutné 

zdôrazniť, že ako člen predstavenstva vnímal nebezpečenstvo koronakrízy hlavne na strane 

tržieb a pravidelne na to upozorňoval manažment spoločnosti. Osobne predkladal a 

upozorňoval na viaceré nutné kroky – hlavne flexibilné správanie sa manažmentu a celej 

spoločnosti na vývoj nových udalostí, na ktoré sme neboli vôbec zvyknutí. Všetky jeho 

zásadné pripomienky sú evidované v jednotlivých zápisniciach z rokovaní predstavenstva, 

žiaľ mnohokrát neboli jeho návrhy či odporúčania realizované. Ako podpredseda 

predstavenstva aktívne riadil rokovanie Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti.  

 

Prvý podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska 

 

V matičnom hnutí vykonával okrem funkcie prvého podpredsedu aj pozíciu riaditeľa DMS v 

Banskej Bystrici, predsedu MO MS vo Zvolenskej Slatine, člen krajskej rady BBSK, 

tajomníka Hudobného odboru MS. V pridružených subjektoch je členom dozornej rady 
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Inštitútu vzdelávania MS, n. o., člen Predstavenstva a od februára predseda Predstavenstva 

Neografie, a. s. a konateľ spoločnosti Metod, s. r. o. (do 31. 12. 2021). 

 

Z pozície podpredsedu MS sa zúčastňoval zasadnutí všetkých orgánov a porád v rámci MS. 

Zúčastnil sa na viacerých celoslovenských podujatiach. Aktívne sa podieľal na príprave 

Valného zhromaždenia MS s tým, že bol účastníkom niekoľkých VZ MO MS, OR a KR MS. 

Zabezpečoval prevzatie agendy medzi riaditeľmi v DMS Galanta. Pod gesciu prvého 

podpredsedu patrí agenda oceňovania, dopracovávanie zásad členstva v komisii stanovej 

výborom a v neposlednom rade bežná, najmä úradná agenda. 

 

Ako riaditeľ DMS v Banskej Bystrici zabezpečoval komplexný chod DMS. Zúčastňoval sa 

zasadnutí KR s tým, že DMS Banská Bystrica zabezpečuje jej chod. Ako predseda MO 

organizoval chod MO, ktorého dvomi hlavnými aktivitami v roku 2021 boli oslavy 

zvrchovanosti a výročia MS (4. 8.). V Hudobnom odbore MS zabezpečoval zasadnutia jeho 

výboru a aj konanie valného zhromaždenia. Podieľal na príprave Festivalu speváckych 

zborov, ktorý sa konal začiatkom októbra v Brezne. 

 

Ako člen predstavenstva spoločnosti Neografia, a. s., sa zúčastnil jej dvanásť zasadnutí, 

ďalších porád v rámci predstavenstva a porád na úrovni hlavného akcionára. Od začiatku 

februára prevzal vedenie predstavenstva. V rámci Metod, s. r. o, v ťažkom roku pre cestovný 

ruch, zabezpečoval prevádzku objektov, ktoré má spoločnosť v nájme – bol splatený úver, 

ktorý mala spoločnosť voči MS. Ďalej zabezpečoval administratívne činnosti, správu budov, 

ubytovanie a starostlivosť o hostí. V danej veci mu výrazne pomáhali Viliam Komora, Lukáš 

Havlík a Ondrej Smutný. 

 

Druhý podpredseda MS Bc. Marek Nemec 

 

Druhý podpredseda MS Marek Nemec v roku 2021 vykonával aj iné funkcie – člen Výboru 

MS, člen Predsedníctva Matice slovenskej, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom 

Mikuláši, predseda Mladej Matice, tajomník Krajskej rady Matice slovenskej v Žilinskom 

kraji, predseda Oblastnej rady Liptova a Oravy, člen Výboru Miestneho odboru Matice 

slovenskej v Liptovskom Mikuláši, šéfredaktor Hlasu Matice, člen Predstavenstva spoločnosti 

Neografia, a. s.  

 

Zúčastňoval sa na všetkých zasadnutiach orgánov Matice slovenskej, ako aj na pracovných, 

formálnych či neformálnych stretnutiach. Zastupoval Maticu slovenskú na rôznorodých 

podujatiach, zúčastňoval sa aktívne na regionálnych, nadregionálnych, ale aj celoslovenských 

podujatiach realizovaných Maticou slovenskou, či už bola ako hlavný organizátor alebo 

spoluorganizátor. Rovnako aktívne prispel k realizácii mnohých podujatí od miestnych až po 

podujatia s celoslovenskou pôsobnosťou a na celoslovenskej úrovni.  

 

Realizoval prípravu a priebeh Valného zhromaždenia MS, ktoré zabezpečoval z dôvodu 

miesta konania v Liptovskom Mikuláši, keďže vzhľadom na dobré vzťahy bolo priestorovo aj 

s okolitým zázemím bezplatne prenajaté. Po VZ MS pokračuje vo funkcii druhého 

podpredsedu MS. 

 

Ako riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši zabezpečoval komplexný chod daného 

pracoviska, ktoré realizuje nielen samostatnú kultúrnu činnosť, ale vytvára priestor aj pre 

viaceré záujmové či spoločenské kluby a krúžky. Práve Dom MS v Liptovskom Mikuláši 

realizuje množstvo podujatí, ktoré presahujú regionálny charakter, pričom toto pracovisko je 
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aj sídlom Divadelného odboru Matice slovenskej. Súvisiaca činnosť je aj v pozícii predsedu 

Oblastnej rady Liptova a Oravy, ktorá pomáha pri koordinácii činnosti miestnych odborov 

Matice slovenskej v okresoch patriacich do týchto regiónov. Miestny odbor Matice slovenskej 

v Liptovskom Mikuláši združuje dvesto členov a radí sa k tým najväčším na Slovensku, ako 

člen Výboru MO MS aktívne pracoval na systematickej činnosti v tomto MO MS.  

 

Mladá Matica je najdôležitejším záujmovým odborom Matice slovenskej a ako jediný odbor 

má prívlastok špecifický. Ako predseda tohto odboru vykonával potrebnú administratívu a 

viedol rokovania orgánov a napomáhal pri činnosti, ktorú tento odbor vyvíjal. Veľkou prácou 

v tomto odbore počas roku 2021 bola obrana Mladej Matice pri útoku niektorých členov 

Dozorného výboru MS  s pokusom o likvidáciu súčasnej podoby Mladej Matice, ktorá aktívne 

pracuje od roku 1993.  

 

Ako člen orgánov Neografie, a. s., sa zúčastnil na všetkých zasadnutiach predstavenstva a na 

veľkej časti porád hlavného akcionára. Viaceré body a konkrétna činnosť je rozpísaná v iných 

správach o činnosti jednotlivých pracovísk a odborov.  

 

Tajomník MS ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD. 

 

V matičnom hnutí vykonával okrem funkcie tajomníka MS aj prácu zamestnanca Strediska 

národnostných vzťahov MS, ďalej funkcie predsedu MO MS v Turčianskom Jasene, 

podpredsedu Krajskej rady ZASK, podpredsedu Vlastivedného odboru MS. V pridružených 

subjektoch je predseda Dozornej rady Inštitútu vzdelávania MS, n. o., a konateľ 

Vydavateľstva MS, s. r. o.  

 

Z pozície tajomníka sa zúčastňoval zasadnutí ústredných orgánov MS a porád vedenia MS. 

Zabezpečoval agendu orgánov MS, najmä hlasovania, per rollam hlasovania, prípravu a 

spracovanie uznesení a vyhotovovanie zápisníc orgánov MS. Zúčastnil sa na viacerých 

celoslovenských podujatiach, pripravil, zabezpečil a odovzdával ocenenia na Národných 

matičných slávnostiach vo Zvolenskej Slatine. Zabezpečoval vnútromatičné vzdelávanie a to 

od organizovania seminárov, cez skúšanie, prípravu testov a ostatnej súvisiacej agendy. 

 

Ako člen Vedeckej rady MS sa zúčastnil na rokovaniach, taktiež na poradných rokovaniach k 

financovaniu vedeckých projektov. Pracoval ako člen viacerých komisií, redakčných prác, 

kde vypracoval a predložil odborné posudky či analýzy. Ako konateľ Vydavateľstva MS, s. r. 

o., sa zúčastnil viacerých zasadnutí, porád a riešení pracovnej agendy priamo na pracovisku, 

ako aj na úrovni zakladateľa. V rámci Metod, s. r. o., ktorý v ťažkom roku pre cestovný ruch 

zabezpečoval prevádzku objektov, bol nápomocný konateľovi Mgr. Marekovi Hanuskovi pri 

zabezpečovaní administratívnej činnosti, právnych, ekonomických veciach, ostatnej agende, 

správe budov, pri ubytovaní a starostlivosti o hostí.  

 

Ako pracovník SNV zabezpečoval komplexný chod tohto pracoviska vrátane zabezpečenia 

monitorovania situácie, prípravy, písanie príspevkov, prípravy, spracovania a redakčných prác 

zborníka z konferencie Slováci na jazykovo zmiešaných územiach SR, účasť na rokovaniach, 

zasadnutiach, spoluprácu s ostatnými pracoviskami MS, predovšetkým s ČÚ MS a OS MS, 

ako aj MO MS, OR MS a KR MS.  

 

Ako podpredseda KR MS v Žiline aktívne pracoval na rokovaniach, pri agende a ostatnej 

práci tohto orgánu, zúčastnil sa na rokovaní Grémia krajských rád MS. Vo Vlastivednom 

odbore MS zabezpečoval ako podpredseda chod odboru, viaceré koncepčné, organizačné a 
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administratívne práce, pripravil ako zodpovedný redaktor na vydanie knihu, beletriu.  

 

Tajomník MS Mgr. Peter Schvantner  

 

Pred VZ MS vykonával funkciu riaditeľa Sekretariátu predsedu a správcu MS, od 15. 10. 

2021 bol menovaný za tajomníka Matice slovenskej. Okrem tejto funkcie vykonával funkcie 

povereného riaditeľa Domu MS v Bratislave a povereného riaditeľa Domu MS v Galante 

(viac informácii v osobitných správach). Z pozície tajomníka sa zúčastňoval zasadnutí 

ústredných orgánov MS a porád vedenia MS. Zabezpečoval agendu orgánov MS, najmä 

hlasovania, per rollam hlasovania, prípravu a spracovanie uznesení a vyhotovovanie zápisníc 

orgánov MS. Organizoval a zúčastnil sa na väčšine celoslovenských podujatí, ktoré viaceré aj 

sám moderoval. Pracoval ako člen viacerých komisií a redakčných rád.  

 

Vykonával aj funkcie predsedu Dozorného výboru Mladej Matice, predsedu OMM Lučenec, 

člen Politologického, Športového, Divadelného a Národohospodárskeho odboru MS.  

 

3.1 Hlavné aktivity Matice slovenskej 

 

Názov podujatia: 160. výročie Memoranda národa slovenského   

Druh podujatia: spomienkové podujatie  

Dátum a miesto: 7. 6. 2021, Martin  

Garant: Predsedníctvo MS, IÚ MS, VÚ MS 

 

Názov podujatia: Rada predsedov odborov Mladej Matice  

Druh podujatia: celoslovenské stretnutie Mladej Matice  

Dátum a miesto: 11. -13. 6. 2021, Martin  

Garant: Mladá Matica 

 

Názov podujatia: Odhalenie pamätníka Východoslovenského roľníckeho povstania z roku 

1831  

Druh podujatia: kultúrne podujatie  

Dátum a miesto: 11. 7. 2021, Komárany  

Garant: ČÚ MS 

 

Názov podujatia: Cyril Daxner – hrdina a národovec  

Druh podujatia: slávnostné podujatie spojené s odhalením busty  

Dátum a miesto: 20. 7. 2021, Bratislava  

Garant: DMS Bratislava 

 

Názov podujatia: Cesta slovenskou Amerikou  

Druh podujatia: vernisáž výstavy   

Dátum a miesto: 22. 7. 2021, Bratislava  

Garant: IÚ MS, DMS Bratislava, Krajanské múzeum MS 

 

Názov podujatia: Odhalenie busty Alexandra Dubčeka  

Druh podujatia: slávnostné podujatie 

Dátum a miesto: 4. 8. 2021, Martin  

Garant: Predsedníctvo MS, IÚ MS, VÚ MS 
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Názov podujatia: Pamätný deň Matice slovenskej  

Druh podujatia: kultúrne podujatie  

Dátum a miesto: 4. 8. 2021, Zvolenská Slatina  

Garant: prvý podpredseda MS, DMS Banská Bystrica, OP MS Zvolen 

 

Názov podujatia: Kuruci, do zbrane!  

Druh podujatia: spomienkové podujatie spojené s odhalením pamätnej tabule pri príležitosti 

190. výročia Východoslovenského roľníckeho povstania  

Dátum a miesto: 10. a 11. 9. 2021 – Vranov nad Topľou a Haniska pri Prešove  

Garant: ČÚ MS, IÚ MS 

 

Názov podujatia: Odhalenie busty Štefanovi Boleslavovi Romanovi  

Druh podujatia: slávnostné podujatie 

Dátum a miesto: 4. 10. 2021, Martin   

Garant: Predsedníctvo MS, Krajanské múzeum, IÚ MS 

 

Názov podujatia: Valné zhromaždenie Matice slovenskej  

Druh podujatia: celoslovenské zasadnutie najvyššieho orgánu MS  

Dátum a miesto: 9. 10. 2021, Liptovský Mikuláš  

Garant: Výbor MS, ČÚ MS  

 

Názov podujatia: Odhalenie pamätnej tabule slovenským legionárom v česko-slovenských 

légiách 

Druh podujatia: slávnostné podujatie   

Dátum a miesto: 11. 11. 2021, Bratislava  

Garant: DMS Bratislava, IÚ MS, ČÚ MS  
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4 VEDNÉ ÚSTREDIE MATICE SLOVENSKEJ (VÚ MS) / PhDr. Pavol Madura 

 

Vedné ústredie Matice slovenskej 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 

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. 
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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 

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 
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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.  

 

4.1 Archív Matice slovenskej (AMS) / 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 

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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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.  

 

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.  

 

4.2 Krajanské múzeum Matice slovenskej (KM MS) / PhDr. Zuzana Pavelcová 

 

Krajanské múzeum 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.  

 

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, 
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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 

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) 
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 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 

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.  
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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 

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.  
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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.  

 

4.3 Slovenský historický ústav Matice slovenskej (SHÚ MS) / Mgr. Radoslav Žgrada 
 

Slovenský historický ústav 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 

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 
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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.  

 

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

2021, Bratislava) – organizoval SHÚ 

 

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 

 

 

4.4 Slovenský literárny ústav Matice slovenskej (SLÚ MS) / doc. PaedDr. Július 

Lomenčík, PhD. 

 

Slovenský literárny ústav 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. 

 

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.  

 

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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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). Zapojil sa do medzinárodného česko-slovenského projektu. Projekt Židia 

v Slovenskom národnom povstaní/Židé v Slovenském národním povstání, ktorý spojil 

k spolupráci Historický ústav AV ČR, v. v. i. a Múzeum Slovenského národného povstania 

v Banskej Bystrici predstavuje výsledky dlhoročného bádania aktívnej účasti 

československých občanov v druhej najväčšej európskej, protinacistickej a protifašistickej 

revolte, akú nepochybne Slovenské národné povstanie predstavovalo. 

 

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 

(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 
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(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); 

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. 
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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-

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). 
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 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). 

 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 



Správa o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za rok 2021 

 

Strana 42 z 143 

 

 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) 

 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) 

 

4.5 Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej (SNV MS) / ThLic. Mgr. 

Viliam Komora, PhD. 

 

Stredisko národnostných vzťahov 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. 

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/
http://www.matica.sk/


Správa o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za rok 2021 

 

Strana 43 z 143 

 

 

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 

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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4.6 Publikačná činnosť zamestnancov vedeckých pracovísk 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. 

 

ABC / Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

 MIČEV, Stanislav – PARENIČKA, Pavol. Predstavitelia slovenskej kultúry 

židovského pôvodu počas druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania 

(1939 – 1945). In Židia v Slovenskom národnom povstaní/Židé v Slovenském 

národním povstání (zostavovateľka Zlatica Zudová-Lešková). Banská Bystrica – 

Praha: Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci s Historickým 

ústavom Akademie věd České republiky a Spolkom akademikov Židov v Prahe, 2021, 

s. 230 – 251. ISBN 978-80-89514-97-7 a ISBN 978-80-7286-354-6. 

 

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. 

 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. 
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 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 

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) 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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 
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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 

 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 
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 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.   

 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. 

 

GII / Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií (52) 

 KOMORA, Viliam. Kráča po vzore Fándlyho ako pilný hospodár. Za Miroslavom 

Borcovanom je na národnom poli hlboká brázda. In Slovenské národné noviny, roč. 

36, 2020, č. 2, s. 16.  

 KOMORA, Viliam. Národné, duchovné, kresťanské... In Slovenské národné noviny, 

roč. 36, 2021, č. 6, s. 16.  

 KOMORA, Viliam. V Kálnici sa máločo udeje bez neho. Vlastenec, národovec a 

matičiar Samuel Jelínek jubiluje. In Slovenské národné noviny, roč. 36, 2021, č. 9, s. 

15.  

 KOMORA, Viliam. Matica a martinský panteón sú späté. Národný cintorín v Martine 

je jedinečnou národnou pamiatkou. In Slovenské národné noviny, roč. 36, 2021, č. 7, s. 

6.  

 KOMORA, Viliam. Matica slovenská a Andrej Hlinka. In Slovenské národné noviny, 

roč. 36, 2021, č. 10, s. 16.  
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 KOMORA, Viliam. Bojovník za národ sedemdesiatročný. Vlastenec Peter Rastislav 

SOCHA oslávil významné životné jubileum. In Slovenské národné noviny, roč. 36, 

2021, č. 12, s. 13.  

 KRAJČÍR, Lukáš. Úvod [Introduction]. 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. 7-9. ISBN 978-80-8128-273-7.  

 KRAJČÍR, Lukáš. Záver [Conclusion]. 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. 231-232. ISBN 978-80-8128-273-7.  

 KRAJČÍR, Lukáš. Správa z odborného seminára Alexander Dubček (1921-1992). In 

Slovensko - Národné spektrum. roč. 43, 2021, č. 2, s. 69-70. ISSN 0231-7303. 

 LOMENČÍK, Július. Matičiari si pripomenuli ANDREJA SLÁDKOVIČA. In 

Literárny týždenník, roč. XXXIV., 2021, č. 29-30, s. 15. 

 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 Rodina a škola. 

Časopis založený v roku 1885 pod pôvodným názvom Dom a škola. S prestávkami 

vychádzal až do roka 2019. Príloha Slovenských národných novín pre všetkých, 

ktorým záleží na dobrej výchove a vzdelávaní, pozitívnom myslení a pevnom 

hodnotovom svete. 2. október 2021, č. 3, s. 10. 

 LOMENČÍK, Július. Mladé slovo na „krídlach“ Orla tatranského. Orol tatranský. 

Príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť, č. 2, 

2021, s. 1. 

 LOMENČÍK, Július. Mladá slovenská poviedka 2021. In Orol tatranský. Príloha 

Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť, č. 7, 2021, s. 

3. 

 LOMENČÍK, Július. Ponuka pre komunikáciu v slove. In Orol tatranský. Príloha 

Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť, č. 8, 2021, s. 

1. 

 LOMENČÍK, Július. O porozumení básne. In Orol tatranský. Príloha Slovenských 

národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť, č. 10, 2021, s. 3. 

 LOMENČÍK, Július. Cesta nádeje. In Orol tatranský. Príloha Slovenských národných 

novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť, č. 12, 2021, s. 1. 

 LOMENČÍK, Július. Vrastanie listov do koreňov. Spomínanie. In REKUS: 

Regionálny kultúrny spravodajca, roč. 31, 2021, č. 1, s. 6-7. 

 LOMENČÍK, Július. Jazykové okienko: ŠTÝL. In REKUS: Regionálny kultúrny 

spravodajca, roč. 31, 2021, č. 1, s. 16. 

 LOMENČÍK, Július. Jazykové okienko: O používaní predložky na. In REKUS: 

Regionálny kultúrny spravodajca, roč. 31, 2021, č. 2, s. 16. 

 LOMENČÍK, Július. Jazykové okienko: NÁREČIE. In REKUS: Regionálny kultúrny 

spravodajca, roč. 31, 2021, č. 3, s. 15. 

 LOMENČÍK, Július. Jazykové okienko: Málinské nárečie – „exkluzívny typ“ 

novohradských nárečí. In REKUS: Regionálny kultúrny spravodajca, roč. 31, 2021, č. 

4, s. 15. 

 LOMENČÍK, Július. Jazykové okienko: Málinské nárečie – „exkluzívny typ“ 

novohradských nárečí (pokračovanie z predchádzajúceho čísla). In REKUS: 

Regionálny kultúrny spravodajca, roč. 31, 2021, č. 5, s. 13-14. 
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 LOMENČÍK, Július. Jazykové okienko: Terminológia ručnej sklárskej výroby 

v Málinci. In REKUS: Regionálny kultúrny spravodajca, roč. 31, 2021, č. 6, s. 14-15. 

 LOMENČÍK, Július. Božena Slančíková-Timrava ako gazdiná. In REKUS: 

Regionálny kultúrny spravodajca, roč. 31, 2021, č. 7 − 8, s. 11-12. 

 LOMENČÍK, Július. Jazykové okienko: Terminológia ručnej sklárskej výroby 

v Málinci (pokračovanie z predchádzajúceho čísla 6/2021). In REKUS: Regionálny 

kultúrny spravodajca, roč. 31, 2021, č. 7 − 8, s. 17-18. 

 LOMENČÍK, Július. Jazykové okienko: Vhodnosť/nevhodnosť výberu jazykových 

prostriedkov v komunikácii. In REKUS: Regionálny kultúrny spravodajca, roč. 31, 

2021, č. 9, s. 15. 

 LOMENČÍK, Július. Jazykové okienko: Jazykové prostriedky v diele B. S. Timravy I. 

In REKUS: Regionálny kultúrny spravodajca, roč. 31, 2021, č. 10, s. 15. 

 LOMENČÍK, Július. Jazykové okienko: Vhodnosť/nevhodnosť výberu jazykových 

prostriedkov v komunikácii. In REKUS: Regionálny kultúrny spravodajca, roč. 31, 

2021, č. 9, s. 15. 

 LOMENČÍK, Július. Božena Slančíková-Timrava v Ábelovej (1909 – 1945). In 

REKUS: Regionálny kultúrny spravodajca, roč. 31, 2021, č. 11, s. 12-13. 

 LOMENČÍK, Július. Karol Kuzmány a Novohrad. In REKUS: Regionálny kultúrny 

spravodajca, roč. 31, 2021, č. 11, s. 14. 

 LOMENČÍK, Július. Jazykové okienko: Jazykové prostriedky v diele Boženy 

Slančíkovej Timravy II. In REKUS: Regionálny kultúrny spravodajca, roč. 31, 2021, 

č. 10, s. 15. 

 LOMENČÍK, Július. Vrastanie listov do koreňov. Vrastanie do koreňov: Cesty. In 

Málinský hlásnik, roč. XIII, 2021, č. 1, s. 6-7. 

 LOMENČÍK, Július. Rozhlasová herečka Darina VAŠÍČKOVÁ. In Málinský hlásnik, 

roč. XIII, 2021, č. 2, s. 4. 

 LOMENČÍK, Július. Estetika osobnosti v kultúre obce (K životnému jubileu Anky 

Kančovej). In Málinský hlásnik, roč. XIII, 2021, č. 2, s. 5. 

 LOMENČÍK, Július. Svetlo nádeje. In Málinský hlásnik, roč. XIII, 2021, č. 4, s. 1. 

 LOMENČÍK, Július. Spisovateľ Ladislav Ťažký a Lomenčíkovci. In Málinský hlásnik, 

roč. XIII, 2021, č. 4, s. 10-11. 

 MADURA, Pavol (ed.). Správa o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za rok 

2020. Martin, 2021. 129 s. 

 MADURA, Pavol (ed.). Národné výročia 2022. Týždenný stolový kalendár Matice 

slovenskej. Martin : Matica slovenská, 2021. 58 s. ISBN 978–80–8128–277–5.  

 MADURA, Pavol (ed.). Národné výročia 2022. Mesačný nástenný kalendár Matice 

slovenskej. Martin : Matica slovenská, 2021. 13 s. ISBN 978–80–8128–278–2. 

 PAVELCOVÁ, Zuzana. Slovanský obzor stmeľuje horizonty slovanského sveta. In 

Slovenské národné noviny, 2021, roč. 36, č. 16, s. 15. 

 PAVELCOVÁ, Zuzana. Ročenka Slováci v zahraničí 37 v novom grafickom 

prevedení. In Bulletin Československého ústavu zahraničního, 2021, č. 3 – 4, s. 15-18.   

 PAVELCOVÁ, Zuzana. Congress of Maticas of Slavic Nations and Institutions 

Publication Honors Slavic cultural and scientific horizons. In Jednota, 2021, roč. 130, 

č. 6005, s. 22. 

 SOKOLOVIČ, Peter. Osud „pétépáka“. Rozhovor s Františkom Michalovičom. In 

Pamäť národa, roč. 17, č. 2, 2021, s. 81-99. ISSN 1336-6297 

 SOKOLOVIČ, Peter. František Michalovič: Príbeh exulanta. In Pamäť národa, roč. 

17, č. 4, 2021 (po schválení redakčnou radou). ISSN 1336-6297 
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 ŽGRADA, Radoslav. Slovensko – Národné spektrum 1/2021 prináša. In Slovenské 

pohľady, roč. 137, 2021, č. 7-8, s.179-181. ISSN 1335-7786 

 ŽGRADA, Radoslav. Slovensko v bojoch za oslobodenie. In Slovenské národné 

noviny, roč. 36, 2021, č. 10, s. 12. ISSN 0862-8823 
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5 ČLENSKÉ ÚSTREDIE MATICE SLOVENSKEJ (ČÚ MS) / Mgr. Martin Hajník 

 

Členské ústredie Matice slovenskej je riadiace, koordinačné, organizačné, programové a 

metodické pracovisko pre matičné hnutie a oblastné strediská MS, patrí k základným útvarom 

Matice slovenskej. Plní úlohy spojené so zakladaním miestnych, záujmových a vedeckých 

odborov a odborov Mladej Matice, registráciou, usmerňovaním, aktivizáciou činnosti a 

rozširovaním členskej základne. Udržiava kontakty s odbormi MS, usmerňuje a eviduje prácu 

okresných, oblastných a krajských rád, vedie ústrednú evidenciu členov a odborov Matice. 

Tieto regionálne orgány zasadali podľa schválených ročných plánov, spravidla štvrťročne 

v súlade s vlastnými štatútmi. V rámci oživotvorenia činnosti miestnych odborov sa 

upriamovala pozornosť na omladzovanie ich riadiacich orgánov a členstva. V spolupráci so 

záujmovým odborom Mladá Matica a oblastnými strediskami sa začali vytvárať predpoklady 

na aktívne zapojenie sa žiakov do matičnej činnosti aj na stredných a základných školách. ČÚ 

MS v rámci svojich možností úzko kooperuje so zahraničnými odbormi MS a kolektívnymi 

členmi MS, zabezpečuje aj agendu zakladajúcich a podporujúcich členov. Plní aj úlohy 

súvisiace s matičným vzdelávaním a kultúrno-osvetovou činnosťou. Spolupracuje s ostatnými 

piliermi MS.   

 

Na ČÚ pracoval rovnaký počet pracovníkov ako v predchádzajúcom roku, teda štyria 

zamestnanci vrátane riaditeľa. Po Valnom zhromaždení Matice slovenskej viedol ČÚ MS 

zástupca riaditeľa ČÚ MS Mgr. Martin Hajník, nakoľko PhDr. Martin Fejko bol zvolený do 

funkcie predsedu Dozorného výboru MS. Od 1.11.2021 sa Mgr. Martin Hajník stal 

povereným riaditeľom ČÚ MS. 

 

Spolu 28 pracujúcich teritoriálnych pracovísk MS bolo nositeľmi zodpovednosti za kultúrno-

spoločenské a duchovné podujatia na celom území Slovenska. Všetci pracovníci uvedených 

oblastných stredísk plnili špecifické poslanie ochrany, rozvoja a posilnenia kultúrneho 

a národného dedičstva so zreteľom na niekoľkotisícovú matičnú členskú základňu. Chceme 

upozorniť na fakt, že nie všetky pracujúce pracoviská sú obsadené na plný úväzok. Spolu 

oblastné strediská plánovali v roku 2021 uskutočniť 442 podujatí, z čoho sa im podarilo 

uskutočniť iba 209 podujatí, čo je 47,29 % z plánovaných podujatí. Oproti roku 2020 je to 

pokles plánovaných podujatí z 527 na 442 a počet uskutočnených podujatí klesol z 267 na 209 

podujatí. Nízky počet uskutočnených podujatí súvisí s protipandemickými opatreniami 

a nútenými personálnymi zmenami pre nedostatok finančných zdrojov.   

 

Neodmysliteľnou stálou úlohou ČÚ MS je účasť na matičných podujatiach po celom 

Slovensku. Okrem toho ČÚ MS musí vyvinúť maximálne úsilie, aby Výbor MS schválil 

zriadenie DMS v každom krajskom meste, čo sa mu zatiaľ nepodarilo len v Trenčíne a 

Trnave. Len kvalitnými službami, priestormi a personálnym obsadením oblastných stredísk 

oslovíme nových členov a sympatizantov Matice slovenskej. Matica slovenská musí naďalej 

svojimi aktivitami podporovať súčasných členov MS, ktorí sú vo väčšom počte zastúpení 

v strednej a staršej generácii. Musíme si ich vzťah k Matici slovenskej, ich obetavej 

dobrovoľníckej práci vážiť a brať si príklad. Mladí ľudia si musia uvedomiť nezastupiteľné 

miesto skúsených matičiarov v našej najstaršej ustanovizni. Ponúknuť aktívnym matičným 

subjektom v zahraničí, aby sa zaregistrovali priamo na ČÚ MS s rovnakými právami 

a povinnosťami tak, ako to majú MO, ZO a VO MS fungujúce v SR. Navýšiť počet všetkých 

odborov, počet členov v týchto odboroch. Musia to byť aktívne odbory, ktoré reálne 

každoročne vykazujú matičnú činnosť. Vyvinúť maximálne úsilie o znovuoživenie matičnej 

práce v neaktívnych odboroch.       
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K zvyšovaniu členskej základne by mala dopomôcť konkrétna spolupráca so školami na 

každom stupni. ČÚ MS preto vyzvalo na regionálnych poradách riaditeľov domov a vedúcich 

oblastných pracovísk, ktoré sa konali ešte v roku 2018, aby spracovali prehľad spolupráce so 

všetkými základnými, strednými a vysokými školami v ich územnej pôsobnosti, resp. 

s ktorými v budúcnosti nadviažu spoluprácu. Je to trvalá úloha. ČÚ MS v jeho hlavnom cieli 

– rozvoji a rozširovaní členskej základne prostredníctvom uzatvárania tzv. memoránd 

o spolupráci so slovenskými školami a knižnicami, zaslalo tento prehľad pre účely 

Informačného ústredia Matice slovenskej, ktoré tieto memorandá uzatvára. ČÚ MS 

v spolupráci s pracovníkmi oblastných stredísk Matice slovenskej získalo prehľad o činnosti 

umeleckých matičných telies a rôznych literárnych súťaží v ich územnej pôsobnosti. Je to 

dôležité, aby sme mohli nadviazať pracovný kontakt s týmito súbormi a členmi literárnych 

súťaží a v prípade potreby akýmkoľvek spôsobom pomôcť v ich činnosti. Tieto základné 

piliere musia nevyhnutne zostať alfou a omegou práce ČÚ MS na tento rok, ale aj budúce 

roky. ČÚ MS je tiež servisným pracoviskom pre matičné hnutie. V tomto prípade je jeho 

úlohou predovšetkým napomáhať, a to buď metodicky, koordinačne alebo organizačne pri 

príprave alebo realizácii matičných podujatí a zasadnutí. 

 

Pozornosť venovali pracovníci ČÚ MS najmä registrácii a evidencii odborov MS. ČÚ MS 

vyžaduje od odborov MS zasielanie matričných kníh v elektronickej podobe, ktorá vyplýva zo 

skutočnosti, že Matica slovenská už od roku 2015 prešla na digitalizáciu databázy svojej 

členskej základne, čo umožňuje efektívnu a rýchlu prácu s týmito údajmi. Upozorňujeme, že 

každý odbor MS si musí vyplniť príslušnú matričnú knihu. Aj v tomto prípade však treba túto 

novinku hodnotiť pozitívne, pretože i naša najstaršia ustanovizeň sa musí prispôsobovať 

novým trendom a požiadavkám, ktoré vyžaduje istý vývoj nielen v Slovenskej republike. 

Treba tiež pripomenúť, že ČÚ MS okrem iného koordinovalo činnosť miestnych odborov 

a odborov Mladej Matice, ktoré majú nezastupiteľné miesto pri vytváraní podmienok na 

napĺňanie poslania Matice slovenskej.  

 

ČÚ MS vždy participuje na príprave legislatívnych noriem MS. Účasťou na legislatívnom 

procese plníme úlohy, ktoré konkrétne vyplývajú z uznesení výboru a predsedníctva MS pre 

členské hnutie. Realizovať teda do „matičného života“ uznesenia prijaté VZ MS, snemom, 

výborom a predsedníctvom MS, ktoré sa týkajú ČÚ MS a OS MS. V priebehu roka 2021 

riaditeľ ČÚ MS dopracoval pre Predsedníctvo a Výbor MS návrh tzv. Zásad členstva v MS. 

Táto úloha pre ČÚ MS priamo vyplýva zo Stanov MS. Taktiež riaditeľ, resp. pracovníci ČÚ 

MS sú často nominovaní do komisií zriadených výborom MS. Okrem toho uverejňujeme 

výsledky práce ČÚ MS na webovej stránke MS, v SNN a ostatných prístupných médiách, 

spracovávame štatistiku a analýza aktuálneho stavu a vývoja členského hnutia (štvrťročne). 

Zároveň priamo riadime a kooperujeme pri riešení pálčivých problémov v regiónoch, 

vyžadujúce si bezprostredný zásah ČÚ MS ako je napríklad spolupráca s Dozorným výborom 

MS pri riešení podnetov matičiarov z miestnych a záujmových odborov MS.  

 

ČÚ MS organizovalo dve porady riaditeľov domov a vedúcich oblastných pracovísk. Na 

porade 12. 5. 2021 v Martine sa hovorilo o matičných aktivitách v roku 2020 a 2021, 

organizácii Valného zhromaždenia MS v Liptovskom Mikuláši a vyhodnotili sme aj činnosť 

DMS a OP MS. Druhá porada spojená so školením zamestnancov sa konala 9. až 10. 9. 2021 

v Martine. Na porade sa rozdelili konkrétne úlohy na VZ MS 2021.  

 

Valné zhromaždenie Matice slovenskej (ďalej VZ MS) sa uskutočnilo 9. 10. 2021 

v Liptovskom Mikuláši. Samotnému VZ MS predchádzali valné zhromaždenia MO MS, 

z ktorých zápisnice bolo potrebné spracovať na ČÚ MS. Taktiež sa odborom zasielali 
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metodické listy a materiály na VZ MS, čo navýšilo náklady ČÚ MS na poštu a tlač 

dokumentov. Dokumenty na VZ MS 2021: kandidačné listiny A – na predsedu MS, B – 

členov Výboru MS, C – predsedu Dozorného výboru MS, D – členov Dozorného výboru MS, 

pozvánka, orientačná mapka, volebné lístky, Správa o činnosti a hospodárení Matice 

slovenskej, Správu Dozorného výboru Matice slovenskej, podklady pre mandátovú komisiu, 

podklady pre volebnú komisiu a podobne. Celkovo bolo na Valné zhromaždenie pozvaných 

390 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Na samotné valné zhromaždenie prišlo 307 delegátov 

s hlasom rozhodujúcim, čo je 78,70 % účasť. Zhromaždenie sa konalo za prísnych 

hygienických opatrení. Na celý priebeh VZ MS dohliadala komisia Výboru Matice 

slovenskej. 

 

Matica slovenská vyhlásila rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka. Vďaka politike Alexandra 

Dubčeka v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa Matica slovenská mohla po rokoch 

opäť nadýchnuť. Matičiari obnovili Valné zhromaždenie MS, ktoré i dnes predstavuje 

matičnú demokraciu i spolkový charakter. Dokonca sa začali obnovovať miestne odbory MS. 

Alexander Dubček navštívil Maticu slovenskú v rokoch 1963 a 1992. Národná ustanovizeň 

mu v roku 1968 udelila čestné členstvo, ktoré v histórii Matice slovenskej získalo a prijalo len 

niekoľko osobností. Žiaľ, rovnako ako obrodný proces, ani obroda Matice slovenskej netrvala 

dlho. Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa znamenal aj koniec nádejí 

matičiarov. V sedemdesiatych rokoch sa znormalizovala i národná ustanovizeň, a tak museli 

matičiari čakať až do roku 1989, keď mohli znovu obnoviť demokratické a spolkové základy 

Matice slovenskej. Zásluhy Alexandra Dubčeka pri emancipovaní našej ustanovizne v 

šesťdesiatych rokoch sú však nesporné. Preto sme si ho uctili odhalením busty Alexandra 

Dubčeka pred sídlom MS v Martine v auguste 2021, ako aj ďalšími prednáškami, besedami 

a výstavami po odboroch MS. Aj vďaka A. Dubčekovi si MO MS Nitra a MO MS Vranov 

nad Topľou mohli v roku 2021 pripomenúť svoje storočnice vzniku.  

 

Tradičné matičné podujatia organizujú MO MS v spolupráci s domami a oblastnými 

pracoviskami. Ide najmä o tieto podujatia, ktoré sa cyklicky každoročne opakujú: Šaliansky 

Maťko J. C. Hronského, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Materinská 

moja reč, Štúrovo pero, Mladé pero, Škultétyho rečňovanky, Ranená breza, Rozprávkové 

vretienko, Rázusovie Vrbica, Gorazdov literárny Prešov, Literárne Šurany, Kellnerova 

Poloma, Literárny Kežmarok, Proslavis Žilina, Ó, matky mojej reč je krásota (Michalovce), 

Pribinove poklady, Kráľove Šahy, Cena A. Chudobu, Gorazdov Močenok, Račiansky 

jahodový kvet, Znej, rómska pieseň (Šarišské Michaľany), Slávik Slovenska v Rožňave, 

Kytička domovine (Prešov), Hviezdoslavov Stropkov, Spievajže si, spievaj vo Fiľakove, 

Šuriansky zlatý slávik, Hľadáme talenty Oščadnice, Zemplín špiva a hutori (Humenné), 

Matičná galéria Slovensko – moja vlasť v Snine, Poznaj svoje mesto, Študentské kultúrne a 

športové hry Topoľčany, Kostelničákov ornament, Veľkonočné a vianočné ozdoby a ďalšie 

podujatia a súťaže organizované v spolupráci s materskými a základnými školami. Mnohé 

podujatia sa počas rokov vyprofilovali a stali sa nielen tradičnými, ale aj reprezentačnými 

podujatiami MS: Hontianska paráda Hrušov, Návraty – splav zemplínskych riek, Dni A. H. 

Škultétyho vo Veľkom Krtíši, Letný festival Vlachovo, Rejdová, Šaffova ostroha v Dlhom 

Klčove, Kantiléna Karola Duchoňa, Východoslovenské roľnícke povstanie vo Vranove n. T., 

Kojšovská heligónka a iné. Žiaľ, mnohé zo spomenutých podujatí sa v roku 2021 nemohli 

uskutočniť.  

 

Treba zdôrazniť, že dnešok nie je ľahký pre fungovanie žiadnej inštitúcie, organizácie, 

podniku či orgánov verejnej správy, reštaurácií, škôl, resp. celkovej činnosti štátu. Pandémia 

koronavírusu nám čiastočne bráni plnohodnotne vykonávať bežné, každodenné úlohy 
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a povinnosti. Preto aj mnohé plánované celoslovenské, regionálne, krajské, či miestne 

podujatia nemohli byť uskutočnené pre prijaté obmedzujúce protipandemické opatrenia zo 

strany príslušných orgánov štátnej správy.  

 

Nezanedbateľná, veľmi prospešná a žiadaná je aj práca so študujúcou stredoškolskou a 

vysokoškolskou mládežou (besedy, semináre, premietanie filmov, výstavy fotografií, obrazov, 

vychádzky do prírody, uvádzanie rôznych diel a prác do života a pod.). Vzrastá aj záujem o 

environmentálne aktivity a podujatia. Na podporu literárnej a umeleckej tvorby sa vyhlasujú a 

organizujú viaceré autorské súťaže a prehliadky. Významná pozornosť sa venovala výročiam 

osobností regionálneho významu s dôrazom na osobnosti a dejateľov literárneho, 

dramatického, vedeckého i národného života z minulosti aj z prítomnosti. Veľký priestor a 

pozornosť venujú matičné pracoviská prejavom a prezentácii zručnosti a šikovnosti našich 

ľudí, hlavne pred významnými sviatkami. Pevné miesto dostávajú ukážky a rekonštrukcie 

veľkonočných, vianočných a prvomájových tradícií, zvykov a obradov, spojené s výstavami, 

besedami a stretnutiami s pamätníkmi. 

 

Miestne odbory, záujmové a vedecké odbory MS vypracovávali projekty v dotačnom systéme 

tzv. Ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a Hlavných aktivít MS. V roku 2021 

bolo komisiou pre tzv. regionálnu kultúru schválených iba štrnásť projektov s nákladmi vo 

výške 3 800,- €. Bolo to spôsobené výpadkom príjmov MS z neštátnych zdrojov. Boli 

podporené najmä odbory, ktoré svoje projekty v roku 2021 nemohli uskutočniť. DMS a OP 

MS metodicky pomáhajú matičným odborom v ich územnej pôsobnosti pri správnom 

a včasnom podávaní žiadostí projektov regionálnej kultúry. Okrem toho vypracovávali aj 

ďalšie projekty v spolupráci s rôznymi kultúrnymi, vedeckými, univerzitnými a osvetovými 

inštitúciami i záujmovými združeniami, aby tak mohli získavať nielen finančnú, ale aj 

organizačnú a materiálnu podporu (projekty boli podporené z rozpočtu MS). Matičné oblastné 

strediská (domy a oblastné pracoviská MS) sa významne podieľali na usmerňovaní a 

koordinovaní práce krajských, okresných a oblastných rád Matice, na činnosti miestnych a 

záujmových odborov. Pri zabezpečení rôznych podujatí spolupracovali s orgánmi štátnej 

správy a samosprávy, s kultúrnymi inštitúciami a organizáciami, so záujmovými združeniami 

a spolkami, so základnými, strednými a vysokými školami, cirkvami, organizáciami telesnej 

výchovy, turistiky a športu a s festivalmi rôzneho umeleckého zamerania. 

 

V roku 2020 sa skončilo funkčné obdobie funkcionárov krajských rád Matice slovenskej. ČÚ 

MS pripravovalo organizáciu krajských snemov s príslušnými krajskými radami a domami 

MS a samotné uskutočnenie krajských snemov sa malo konať v prvej polovici roka 2020. 

Pandémia nám znemožnila aj organizovanie krajských snemov. Preto ČÚ MS pripravilo na 

základe odporúčania Predsedníctva MS návrh uznesenia pre Výbor MS, ktorý sa konal dna 

26. 9. 2020 v Banskej Bystrici. Výbor prijal tento návrh. Z uznesenia vyplýva, že vzhľadom 

k neustálemu šíreniu pandémie koronavírusu, Výbor MS dňa 26. 9. 2020 v Banskej Bystrici 

schvaľuje spomínaný návrh, aby sa konania krajských snemov Matice slovenskej uskutočnili 

v roku 2022. Prijaté uznesenie bolo v súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR, ktoré odporúčalo, aby sa v záujme ochrany zdravia občanov SR nekonali 

verejné podujatia alebo zasadnutia. Zároveň prijalo návrh 1. podpredsedu MS Mgr. M. 

Hanusku, aby ČÚ MS pripravilo a následne doplnilo do planých štatútov KR MS doplňujúce 

ustanovenie, kde sa uvedie, že mandát predsedov a členov krajských rád trvajúcich od roku 

2016 do roku 2020 sa z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 predlžuje a to až do konania 

najbližších krajských snemov MS. 

 

Matičné hnutie  predstavovali: 
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I. Domy Matice slovenskej (20): Bratislava, Banská Bystrica, Dunajská Streda, Fiľakovo 

(jeho činnosť zastupuje DMS Lučenec), Galanta, Košice, Komárno, Levice, Liptovský 

Mikuláš, Lučenec, Michalovce, Prešov, Nitra, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, 

Spišská Nová Ves, Snina, Šurany (jeho činnosť zastupuje DMS Nitra), Žilina. 

II. Oblastné pracoviská (8 aktívnych): Bardejov, Brezno, Čadca (personálne neobsadené), 

Holíč (od 1. 2. 2020 personálne neobsadené),  Poprad (činnosť zastupuje DMS 

Spišská Nová Ves), Šamorín, Topoľčany (od 28. 2. 2013 pozastavená činnosť), 

Stropkov (personálne neobsadené), Štúrovo (personálne neobsadené), Trenčín, Nové 

Zámky (zrušené od dňa 30. 6. 2014),  Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zvolen. 

III. Miestne odbory Matice slovenskej (775, z toho 482 aktívnych): Banskobystrický kraj 

133 (z toho 72 aktívnych), Bratislavský kraj 33 (z toho 23 aktívnych), Košický kraj 

128 (z toho 84 aktívnych), Nitriansky kraj 135 (z toho 80 aktívnych), Prešovský kraj 

135  (z toho 100 aktívnych), Trenčiansky kraj 67 (z toho 37 aktívnych), Trnavský kraj 

64 (z toho 39 aktívnych), Žilinský kraj 80 (z toho 47 aktívnych).             

IV. Záujmové a vedecké odbory (13): Historický, Hudobný, Jazykový, Mladá Matica,    

Pedagogický, Politologický, Športový, Výtvarný, Národohospodársky, Divadelný, 

Vlastivedný, Regionalistiky, Slovensko – rusínskej vzájomnosti Adolfa I. 

Dobrianského. K 31. 12. 2021 ČÚ MS preradilo medzi  nepracujúce odbory – Odbor 

Slovanských štúdií.  

 

Členské ústredie v zmysle Stanov MS registrovalo k 31. 12. 2021  26 640 členov, tzn. 

v miestnych, záujmových, vedeckých odboroch, v odboroch Mladej Matice,  individuálnych 

členov, zakladajúcich a kolektívnych členov. ČÚ MS eviduje 775 MO MS, z toho 482 

aktívnych a 70 MO MS v osobitnej evidencii,  33 Odborov Mladej Matice a 13 ostatných 

aktívnych záujmových a vedeckých odborov. V roku 2021 nebol žiadny MO MS, ZO a VO, 

OMM zrušený. Jeden ZO bol preradený do neaktívnych a jeden VO bol preradený 

z neaktívnych do aktívnych. Kolektívnych členov pri MS je 19 a individuálnych členov 

registrovaných priamo ČÚ MS, ktorí nie sú členmi v žiadnom odbore MS je 94. 

Zakladajúcich členov bolo 84. Zahraničné MO MS 2, členov 64.  

 

Prehľad a stav MO MS podľa samosprávnych krajov SR 

Samosprávny kraj 
registrované MO 

MS 

neaktívne MO 

MS 

aktívne MO 

MS 

Košický kraj 128 35 84 

Nitriansky kraj 135 34 80 

Prešovský kraj 135 30 100 

Banskobystrický kraj 133 41 72 

Trenčiansky kraj 67 28 37 

Trnavský kraj 64 16 39 

Žilinský kraj 80 30 47 

Bratislavský kraj 33 9 29 

     

Stav MO MS a členskej základne k 31. 12. 2021 

 

MO MS – aktívne ........................................488 

MO MS – neaktívne ....................................223 
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MO MS bez predsedu odboru .......................64  

MO MS spolu ..............................................775 
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Členovia v OMM ........................................666 

Členovia v ZO a VO MS ............................738 

Individuálni členovia ....................................94 

Kolektívni členovia .......................................19 

Zakladajúci členovia .....................................85 

Zahraniční členovia .......................................63 

Spolu členov ...........................................26 640 

 

5.1 Oblastné strediská Matice slovenskej (OS MS) / Mgr. Martin Hajník 

 

Oblastné strediská sú profesionálne, koordinačné, metodické, odborné a organizačné 

pracoviská Matice slovenskej pre matičné hnutie v riadiacej pôsobnosti ČÚ MS, pôsobiace na 

vymedzenom území. Ich základnou úlohou je: 

 systematická starostlivosť o rast členskej základne, vytváranie podmienok na 

zakladanie a rozvíjanie činnosti MO MS, ZO MS, VO MS a OMM, 

 propagácia Matice slovenskej, šírenie jej tlačovín a výrobkov, 

 napomáhať dodržiavať platné zákony v oblasti upevňovania slovenskej štátnosti, 

používania štátnej symboliky a jazyka, zároveň chrániť a rozvíjať slovenskú kultúru a 

duchovný život národa. 

 

Oblastné strediská sa zriaďujú ako domy Matice slovenskej (DMS) a oblastné pracoviská 

Matice  slovenskej (OP MS), pričom DMS má právnu subjektivitu. 

 

DMS a OP MS metodicky pomáhajú matičným odborom v ich územnej pôsobnosti pri 

správnom a včasnom plnení si povinností voči ČÚ MS a podávaní žiadostí projektov 

regionálnej kultúry. Okrem toho vypracovávali aj ďalšie projekty v spolupráci s rôznymi 

kultúrnymi, vedeckými, univerzitnými a osvetovými inštitúciami i záujmovými združeniami, 

aby tak mohli získavať nielen finančnú, ale aj organizačnú a materiálnu podporu. Matičné 

oblastné strediská sa významne podieľali na usmerňovaní a koordinovaní práce krajských, 

okresných a oblastných rád MS, na činnosti miestnych a záujmových odborov. Pri 

zabezpečení rôznych podujatí spolupracovali s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s 

kultúrnymi inštitúciami a organizáciami, so záujmovými združeniami a spolkami, so 

základnými, strednými a vysokými školami, cirkvami, organizáciami telesnej výchovy,  

turistiky a športu a s festivalmi rôzneho umeleckého zamerania. 

 

Členské ústredie v roku 2021 koordinovalo a metodicky usmerňovalo dvadsať domov a päť  

oblastných pracovísk MS.  

 

Vlastnícke pomery OS MS sú nasledovné: 

 DMS vo vlastníctve MS: Bratislava, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Komárno, 

Levice, Lučenec, Michalovce, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Žilina,  

 DMS v nájme MS: Banská Bystrica, Košice, Rožňava, Nitra, Šurany (od 1. 8. 2020 

má dočasne na starosti správu DMS riaditeľka DMS Nitra), Prešov, Snina, Prievidza a 

Liptovský Mikuláš, 

 OP MS vo vlastníctve MS: Šamorín, Štúrovo (od roku 1. 1. 2019 personálne 

neobsadené), Nové Zámky (zrušené od 30. 6. 2014), 



Správa o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za rok 2021 

 

Strana 60 z 143 

 

 OP MS v nájme MS: Bardejov, Brezno (personálne neobsadené od dňa 1. 1. 2020), 

Zvolen, Veľký Krtíš – Hrušov, Stropkov (od 1. 1. 2020 personálne neobsadené), 

Vranov nad Topľou, Holíč (od 1. 2. 2020 je personálne neobsadené) a Trenčín. 

 

Dom Matice slovenskej v Banskej Bystrici / Mgr. Marek Hanuska 

 

DMS Banská Bystrica vznikol 1. 6. 1990. Slávnostné otvorenie Domu Matice slovenskej 

v Banskej Bystrici sa konalo 15. 6. 1990 v priestoroch na Národnej ulici. Od 1. 3. 2011 sa 

DMS nachádza na Hornej ulici 21 v Banskej Bystrici. Pod pôsobnosť DMS Banská Bystrica 

spadajú okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Pod DMS 

sú zaradené oblastné pracoviská Zvolen, Brezno a Veľký Krtíš. 

 

Medzi najaktívnejšie MO MS patria: Banská Bystrica, Žarnovica, Brezno, Prenčov, ktoré aj 

spolupracujú s Domom. Pri DMS pracuje  miešaný spevácky Zbor COLLEGIUM CANTUS. 

Hlavná orientácia DMS v roku 2021 bola práca s mládežou, šírenie matičných tlačovín (SNN 

a knihy), zabezpečovanie chodu krajskej rady, vedenie agendy Hudobného odboru.  

 

Hlavné úlohy DMS realizované v roku 2021: účasť pracovníkov na okresných a krajských 

radách, pomoc pri príprave projektov regionálnej kultúry, pomoc pri realizácii Hlavných 

aktivít Matice slovenskej. 

 

Hlavné aktivity realizované v roku 2021: 

 12. 1. 2021, Noc Štúrova – Pamiatka na úmrtie Ľudovíta Štúra, 

 23. 2. 2021, 125. výročie narodenia J. C. Hronského, 

 31. 7. 2021, Ústredná Vatra Zvrchovanosti Kremnické Bane, 

 17. 9. 2021, Beh na počesť Letcov SNP, Zolná. 

 

Regionálne aktivity v roku 2021: 

 4. 8. 2021, Pamätný deň Matice slovenskej Zvolenská Slatina, 

 4. 9. 2021, Zabezpečovanie matičného stánku na Národnom výstupe na Pustý Hrad. 

 

So štátnou správou sme nespolupracovali. So samosprávou sme spolupracovali pri 

organizovaní podujatí. Konkrétne s obcou Kremnické Bane, s mestom Kremnica, s obcou 

Zvolenská Slatina. Najväčším úspechom v roku 2021 bolo zabezpečenie priebehu Valného 

zhromaždenia v Liptovskom Mikuláši. Ciele na rok 2021 boli splnené.  

 

Na pôde DMS pracuje Hudobný odbor MS. Zabezpečovali sme účasť mladých matičiarov z 

OMM Banská Bystrica na viacerých akciách v rámci hlavných aktivít Matice slovenskej. 

Osobite sme robili osvetu na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. Matičné knihy sme 

prezentovali a predávali na podujatiach, na ktorých to bolo tohto roku umožnené. Pravidelne 

sme rozdávali remitendu SNN. Vydavateľstvo Matice slovenskej utŕžilo vďaka naším 

prezentačným a predajným aktivitám viac ako 600,- €. Na podujatiach sme používali matičné 

a štátne symboly dôstojným spôsobom. 

 

Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Bardejove / Mgr. Gabriela Kaščáková 

 

Oblastné pracovisko MS v Bardejove má dlhoročnú tradíciu, sídli v budove Okresného úradu 

v centre mesta, v ľavom krídle na prvom poschodí, na ulici Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov. 

Základná orientácia OP MS spočívala predovšetkým v práci s MO MS, s deťmi a mládežou, 
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samosprávami, v spolupráci so školami a kultúrnymi organizáciami v meste Bardejov, teda 

sme sa snažili udržať a pokračovať v započatej práci a to predovšetkým:  

 prezentácia tradičnej ľudovej kultúry, zachovávanie a udržiavanie zvykov a tradícií 

predovšetkým cez folklórne súbory a folklórne skupiny v našej oblasti, 

 organizácia prednáškovej činnosti pre stredoškolákov hlavne v spolupráci s 

gymnáziom Leonarda Stöckela v Bardejove a kabinetom slovenského jazyka a 

literatúry, ale aj semináre pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a histórie, 

 podpísali sme ďalšie memorandá o vzájomnej spolupráci so školami, 

 OP MS v Bardejove slúži ako poradenské, metodické, a zároveň aj administratívne 

miesto pre Miestne odbory Matice slovenskej. 

 

OP MS má pod záštitou Cyrilo-metodský pamätník, ktorý je osadený ako dvojramenný kríž v 

katastri Šibenej hory v Bardejove a tiež Mini galériu Matičných dejateľov, ktorú už ohlodal 

zub času. Ide o štrnásť samostatne stojacich betónových stĺpikov s osadenými tabuľami. 

Umiestnená je pred domom nebohého matičiara Metoda Kaľavského.  

 

Rozsiahla je aj činnosť OP MS v Bardejove. Na pracovisku sa pravidelne stretáva Matičný 

klub heligonkárov, od októbra každý utorok funguje Folklórny krúžok a v piatok sa tu stretáva 

Hudobné teleso akordeonistov.  

 

Snažíme sa metodicky usmerňovať aktívne MO MS a neustále pozitívne zviditeľňovať MS, 

informovať o matičných aktivitách prostredníctvom médií a masovokomunikačných 

prostriedkov ako rádia, BTV, noviny a internet. Našim cieľom je, aby Matica slovenská bola 

prirodzenou a modernou oporou slovenskosti a vlastenectva, aby bola blízka a nápomocná 

každému, kto cíti za slovenský národ. 

 

Dom Matice slovenskej v Bratislave / Mgr. Peter Schvantner 

 

Dom Matice slovenskej v Bratislave má medzi inými oblastnými strediskami Matice 

slovenskej akési špecifické postavenie. Vyplýva to z jeho lokalizácie v hlavnom meste 

Slovenska. Preto je jeho pôsobnosť dôležitá a potrebná. V Bratislave je množstvo kultúrnych, 

spoločenských a iných organizácií a Matica slovenská má medzi nimi aj v 21. storočí  

opodstatnené postavenie. Dom Matice slovenskej v Bratislave vznikol 19. 4. 1997. Pôsobí ako 

jediné oblastné stredisko v Bratislavskom kraji, pričom Bratislavský kraj je tvorený z okresov 

Bratislava (I-V), Senec, Malacky a Pezinok. Pod DMS Bratislava spadá celkovo 33 miestnych 

odborov z toho aktívnych je 24 a 1 odbor Mladej Matice (Bratislava-Staré Mesto). Zároveň sú 

v rámci Bratislavského kraja aktívne aj vedecké odbory MS a to Historický odbor MS, 

Politologický odbor MS a Národohospodársky odbor MS.   

  

Medzi najaktívnejšie MO MS patria vďaka svojej činnosti a matičnej práci MO MS Bratislava 

I-Staré Mesto, MO MS Bratislava II-Ružinov, MO MS Bratislava III-Rača, MO MS 

Bratislava IV-Devínska Nová Ves, MO MS Bratislava IV-Záhorská Bystrica a MO MS 

Bratislava V-Petržalka. Z tých „mimobratislavských“ sú to MO MS Pezinok, MO MS 

Budmerice, MO MS Slovenský Grob a MO MS Čataj. DMS v Bratislave rovnako registruje 4 

aktívne umelecká telesá – FS Obstreleze pri MO MS v Pezinku, SFS Bystričan pri MO MS 

Bratislava IV-Záhorská Bystrica, FS Karpaty pri MO MS Bratislava II-Ružinov a FS Kytica 

pri MO MS IV-Devínska Nová Ves. Taktiež funguje aj jedna škola ľudového umenia pri MO 

MS Budmerice, ktorá prevádzkuje aj tzv. „izbu starých mám“.  
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Ako znovu dočasne poverený riaditeľ (od 1. 8. 2021) som sa v rozhodol, že charakteristickým 

predmetom činnosti DMS v Bratislave bude zameriavanie sa na lokálnu, ale aj národnú 

históriu. Rok 2021 bol, žiaľ, opäť charakteristický pandémiou a tak sa mnohé podujatia ani 

neuskutočnili. Tento rok začínala na poste riaditeľky DMS Bratislava Mgr. Mária Tkáčová, tá 

však ukončila svoj pracovný pomer zo zdravotných dôvodov v priebehu júla 2021. Do toho 

obdobia sa neuskutočnili žiadne hlavné podujatia. Spomeniem však natočenie videa pri 

pamätníku Slavín pri príležitosti oslobodenia Bratislavy (4. 4. 2021).  

 

K najväčším podujatiam v roku 2021 patrilo odhalenie náhrobného pylóna Dr. Cyrilovi 

Daxnerovi na Cintoríne pri Kozej bráne a to 20. 7. 2021 (pôvodne presunuté z roku 2020). 

Slávnostné podujatie prebehlo na cintoríne. Prvá časť s príhovormi a kultúrnym programom 

prebehla v baptistickom kostole priamo na cintoríne. Podujatia sa zúčastnil aj poslanec NR 

SR Miloš Svrček ako aj predstavitelia ďalších organizácií – Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov, Slovenskej advokátskej komory, evanjelickej cirkvi a. v., Ozbrojených síl SR, 

duchovní predstavitelia OS SR a pod. Prítomní boli aj hostia z rodného mesta Tisovec, 

vrátane p. primátorky Ireny Milecovej ako aj mesta Vranov nad Topľou, kde pôsobil. 

Prítomní boli aj predstavitelia vedenia MS vrátane predsedu MS Mariána Gešpera. V druhej 

časti nasledovalo odhalenie samotného pylóna Dr. Cyrila Daxnera. Reportáž z podujatia bola 

odvysielaná v Správach RTVS.  

 

Druhým hlavným podujatím v roku 2021 bolo odhalenie pamätnej tabule Slovákom v česko-

slovenských légiách na budove bývalej Legiobanky, teraz Eximbanky (Grösslingova ulica). 

Pamätná tabuľa sa mala pôvodne odhaliť na 100. výročie príchodu posledných legionárov do 

vlasti (11. 11. 2020), avšak pandemické opatrenia nedovolili túto slávnosť usporiadať. 

Podujatie sa tak uskutočnilo na 101. výročie tejto udalosti. Slávnostné odhalenie začalo pred 

budovou MS v Bratislave. Prítomný bol aj predseda NR SR Boris Kollár a podpredseda NR 

SR Juraj Blanár, poslanci NR SR Ľubica Laššáková, Miloš Svrček a Igor Hus ako aj 

zástupcovia Ministerstva obrany SR, Veľvyslanectva ČR na Slovensku, Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov, Nadácie M. R. Štefánika, poslanec mestského zastupiteľstva 

mesta Vrútky Ľuboš Gottwald a ďalší. Prítomní boli aj rodinní príslušníci legionárov, 

konkrétne dcéra Mikuláša Gaceka a rodina J. M. Kristína, otca národnej umelkyne Evy 

Kristínovej. Samozrejme, prítomní boli všetci vedúci funkcionári MS. Čestnú stráž a kultúrny 

program zabezpečili mladí matičiari. Po slávnostnej časti sa prítomní presunuli k pamätnej 

tabuli, ktorú slávnostne odhalili. Po odhalení nasledoval krátky seminár v priestoroch 

Knižnice slovenskej štátnosti o Slovákoch v česko-slovenských légiách.  

 

Posledným väčším podujatím bola vernisáž výstavy „Cesta slovenskou Amerikou“, ktorá sa 

uskutočnila na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Vernisáž sa uskutočnila 22. 7. 2021 a 

celá vystáva trvala od 19. do 31. 7. 2021. Vernisáž bola usporiadaná pod záštitou predsedu 

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa. Súčasťou podujatia bolo 

vystúpenie kapely s dobovými piesňami ako aj výstava modelov dobových áut. Rovnako 

súčasťou slávnostnej vernisáže bol aj moderovaný rozhovor s riaditeľkou Krajanského múzea 

MS Zuzanou Pavelcovou. Za usporiadanie a iniciatívu by som sa chcel poďakovať V. 

Grznárovej, hovorkyni MS. Reportáž z podujatia bola odvysielaná aj v Správach RTVS.  

 

V roku 2021 ubehlo 100 rokov od smrti Pavla O. Hviezdoslava. DMS bol poctený výzvou p. 

Bálešovej, aby DMS prezval záštitu nad ich podujatím „Hudba v slove, slovo v hudbe“. 

Podujatie sa uskutočnilo v októbri v Zichyho paláci a mladí študenti hudobného konzervatória 

predstavili básne najväčšieho slovenského básnika v hudobnej a inej umeleckej forme.   
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Počas roka boli aktívne viaceré MO MS. V Bratislave ide najmä o MO MS Petržalka, ktorý je 

hlavným iniciátorom „Petržalského náučného chodníka“. Ďalej MO MS Pezinok reprezentuje 

MS na rôznych folklórnych podujatiach. Taktiež MO MS Slovenský Grob aktívne propaguje 

MS vo svojej obci na rôznych podujatiach. Rovnako sa v priestoroch Knižnice slovenskej 

štátnosti uskutočnili viaceré prednášky a jediný krát zasadla krajská rada Bratislavského kraja.

  

V tomto roku v rámci činnosti DMS Bratislava neprebehla nijaká spolupráca s orgánmi štátnej 

správy a samosprávy. Samozrejme, všetky verejné podujatia boli oznámené a povolené 

príslušnou mestskou časťou. Pri všetkých podujatiach boli mestské časti nápomocné a 

nekládli žiadne prekážky, čo umožnilo plynulý priebeh organizácie a samotného podujatia. Pri 

odhalení náhrobného pylóna Dr. Cyrila Daxnera bol veľmi nápomocný kazateľ baptistického 

zboru Bratislava-Palisády Danny Jones, ktorý bez problémov prenajal kostol ako aj pomohol s 

ozvučením podujatia. K odhaleniu pamätnej tabule prispeli aj zástupcovia Eximbanky, ktorí 

sa zúčastnili aj samotného podujatia. Po odhalení pamätnej tabule sami pomohli s inštaláciou 

držiaka na vence. 

 

DMS v Bratislava sa v roku 2021 snažil plniť všetky povinnosti voči ČÚ MS, ktoré vyplývajú 

zo Stanov MS. Situáciu na DMS skomplikovalo náhle ukončenie pracovného pomeru Mgr.  

Márie Tkáčovej. V priebehu jesene pomohla p. Alica Mudráková, ktorá bola na tri mesiace 

zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti. Neustále pokračuje aj snaha o rozvoj matičnej 

členskej základne ako aj tej mládežníckej. V rámci možností a času bola snaha o 

zabezpečenie konania VZ MO MS pred konaním VZ MS. Rovnako bola snaha dopraviť 

delegátov MO MS na VZ MS. V rámci možností a pandémie COVID-19 sa to vcelku 

podarilo. Rovnako priebežne pokračovala propagácia tlačovín a kníh MS, najmä vďaka 

stojanu na noviny priamo pred budovou MS, ako aj plagátmi na dverách budovy MS. Taktiež 

je z ulice viditeľný roll-up MS a zabezpečili sa aj nové vlajky na budovu MS. 

 

Dom Matice slovenskej v Dunajskej Strede / Oblastné pracovisko Matice slovenskej 

v Šamoríne / PhDr. Libuša Klučková 

 

Dom MS v Dunajskej Strede svoju aktívnu prácu začal v máji 1998 a OP MS v Šamoríne 

v roku 1999. Obe pracoviská sú vo vlastníctve Matice slovenskej od roku 1998. 

 

Pracoviská realizovali kultúrne, spoločenské a metodické zámery voči členskej základni MS a 

širokej spoločnosti v okrese Dunajská Streda v zmysle Programu MS  a  základných 

dokumentov MS. Plán práce v roku 2021 predstavoval aktivity,  prostredníctvom ktorých sme 

sa snažili  pokračovať v rozvíjaní  kultúrneho a duchovného dedičstva, ktorého základy 

spočívajú na princípoch, ktoré podporujú národnú hrdosť a nadväzujú na duchovný odkaz 

našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, na činnosť bernolákovcov a štúrovcov a ďalších 

významných národných činiteľov. Nosným pilierom pracovísk je národnostná problematika 

na jazykovo zmiešanom území, podujatia smerujú k prehlbovaniu úcty k slovenskej štátnosti 

na jazykovo zmiešanom území a k zvyšovaniu úrovne jazykovej kultúry.  

 

Pri OP MS v Šamoríne pôsobí Detský folklórny súbor PRVOSIENKA a spevácka skupina 

LIPA. V DMS v Dunajskej Strede pracuje spevácka skupina Slnečnica. 

 

Pod DMS v Dunajskej Strede územne spadajú do jeho pôsobnosti MO MS  Veľké Blahovo, 

MO MS Povoda, MO MS Orechová Potôň, MO MS Dunajská Streda, MO MS Gabčíkovo, 

MO MS Veľká Paka a MO MS Šamorín. História matičného hnutia v okrese Dunajská Streda 

sa spája so Slovenskou ligou, ktorá v roku 1925 zakúpila pozemky pre stavbu slovenských 
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škôl. Vzhľadom k tomu, že v okolitých obciach na jazykovo zmiešanom území občania 

slovenskej národnosti nemajú podmienky na činorodú matičnú činnosť, zúčastňujú sa na 

podujatiach striedavo v Dunajskej Strede a v Šamoríne.  

 

Podujatia DMS v Dunajskej Strede sú tradičné a tie najdôležitejšie súvisia s výročiami 

slovenskej štátnosti významných osobností a historických udalostí, ktoré si Matica slovenská 

v jednotlivých rokoch pripomína. Obe matičné pracoviská organizujú podujatia v úzkej 

spolupráci s matičnými profesionálnymi pracoviskami, ako aj s inštitúciami verejnej správy. Z 

hľadiska ich charakteru ide o verejné stretnutia, akadémie, výstavy, prednášky, folklórne 

vystúpenia, literárne, hudobné a výtvarné súťaže pre deti a mládež. Významným prvkom k 

rozvoju spoločenského života a upevňovaniu medziľudských vzťahov napomáha 

organizovanie stretnutí členov Miestnych odborov Matice slovenskej pri organizovaní 

tradičných podujatí, pri ktorých sa matičiari radi stretávajú. K tradičným a pravidelným 

podujatiam patria: tradičný slovenský ples (v okrese Dunajská Streda je významný), fašiangy, 

Deň žien MDŽ, Deň matiek, Deň seniorov, Deň detí, veľkonočné sviatky – maľovanie 

kraslíc, stavanie a váľanie mája, stretávanie matičiarov pri sviatkoch mena a životných 

výročiach, vítanie leta, rozlúčka s letom, zhotovovanie dušičkových ozdôb pri sviatku 

všetkých svätých, Katarínske tradície, stretnutie so sv. Mikulášom – pre deti, rozlúčka so 

starým rokom. Dosah matičných aktivít závisí od postoja jednotlivých prijímateľov, ich 

väzieb na Maticu slovenskú. Na podujatia, ktoré pripravuje Dom Matice slovenskej v 

Dunajskej Strede, prichádzajú aj občania maďarskej národnosti. Zvlášť úspešné sú vystúpenia  

speváckej skupiny Slnečnica v Dunajskej Strede, v Šamoríne skupina Lipa a detský folklórny 

súbor Prvosienka, ktoré prispievajú k rozvoju slovenskej kultúry v okrese Dunajská Streda. 

Dom MS v Dunajskej Strede nemá väčšie priestory, preto matičné aktivity majú prevažne 

komorný charakter, prenájom iných priestorov je nákladný. Sponzorské  príspevky sú 

minimálne.  

 

Vzťah kultúrnych inštitúcií k matičným pracoviskám  je korektný. Činnosť v iných miestnych 

odboroch v okrese Dunajská Streda je nesmierne zložitá, zväčša sa sústreďuje na školy v 

spolupráci s národne cítiacimi  pedagógmi. Dom MS v Dunajskej Strede je jedinou 

inštitúciou, ktorá v okrese Dunajská Streda zabezpečuje oficiálne pripomenutie si štátnych 

sviatkov. Napriek pandemickej situácii v menšom kolektíve matičiari privítali Nový rok 2021 

a s ním spojené výročie Slovenskej republiky vztýčením zástavy SR na budove DMS v 

Dunajskej Strede. V apríli členovia výboru MS v Dunajskej Strede a v Šamoríne si uctili 

pamiatku M. R. Štefánika v úzkom kruhu matičiarov a položili kyticu k jeho pomníku v 

Šamoríne a zavesili veniec na jeho bustu umiestnenú na priečelí DMS  v Dunajskej Strede.  

 

Dom Matice slovenskej vo Fiľakove / PaedDr. Jana Viteková 

 

Dom Matice slovenskej vo Fiľakove v roku 2021 oslávil 25. výročie od svojho vzniku (14.  

september 1996). Do jeho územnej pôsobnosti patrí 5 MO MS – Fiľakovo, Fiľakovské  

Kľačany, Šiatorská Bukovinka, Ratka, Cinobaňa. Medzi najaktívnejšie patria MO MS vo  

Fiľakove a v Ratke. Medzi aktívne patrí aj MO MS v Šiatorskej Bukovinke. MO MS 

Fiľakovské Kľačany realizuje svoje matičné podujatia dva až tri krát ročne, ale aktívne sa 

zapája do podujatí organizovaných DMS vo Fiľakove. Dom Matice slovenskej vo Fiľakove 

spolupracuje aj s MO MS v Cinobani. 

 

DMS vo Fiľakove vyvíja svoje aktivity na národnostne zmiešanom území mesta Fiľakovo, ale  

participuje aj na aktivitách svojich miestnych odborov. Hlavné aktivity Domu Matice 

slovenskej vo Fiľakove sa aj v roku 2021 zamerali na výchovno-vzdelávací proces na 
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základných školách v meste Fiľakovo, tak dôležitom na národnostne zmiešanom území. 

Výchova detí a mládeže formou prezentácií ľudových tradícií, obyčajov a zvykoslovia formou 

zážitkových aktivít na školách, tvorivých dielní, organizovanie speváckych a literárnych 

súťaží, poznávanie slovenských dejín a významných osobností nielen regiónu Novohrad 

formou prednášok. Propagácia a šírenie tlačovín Matice slovenskej – Vydavateľstva Matice 

slovenskej a aktivity smerujúce k dodržiavaniu platných zákonov Slovenskej republiky, 

hlavne zákona o štátnom jazyku. Dom Matice slovenskej vo Fiľakove organizoval mnohé 

podujatia – pripomienka 28. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, Šaliansky 

Maťko, matičný ples, stretnutie Slovákov na Ratke, medzinárodný kolkový turnaj, krojovaný 

výstup na hrad Šomoška spojený s oslavami príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, 

Vatra zvrchovanosti. Matičnú mládež v DMS vo Fiľakove zastupuje Detský folklórny súbor 

Jánošík a Detský folklórny súbor Málinčok, ktorých členovia sa prezentovali na rôznych 

domácich podujatiach. Medzi dôležitú aktivitu DMS patrila v roku 2021 starostlivosť o rast 

členskej základne. 

 

Dom Matice slovenskej v Galante / Mgr. Peter Schvantner 

  

Dom Matice slovenskej v Galante bol založený v septembri 1993. Pod jeho pôsobnosť spadali 

okresy Skalica, Senica, Piešťany, Trnava, Hlohovec, Galanta a Dunajská Streda. Vzhľadom k 

tomu, že južná časť Trnavského kraja leží na jazykovo zmiešanom území  vznikol aj Dom MS 

Dunajská Streda. DMS je sídlom Krajskej rady MS Trnavského kraja. 

  

Od svojho nástupu ako dočasne povereného riaditeľa DMS v Galante (1. 3. 2021) som sa 

snažil o rozvoj spolupráce so všetkými MO MS a priblížiť tak DMS viac pre MO MS. Medzi 

najaktívnejšie MO MS patrí MO MS Galanta, MO MS Horné Saliby, MO MS Abrahám, MO 

MS Sereď, MO MS Sládkovičovo, MO MS Cífer a MO MS Majcichov. Na Záhorí sú to MO 

MS Senica a MO MS Dojč. V rámci spolupráce a zoznamovania sa s matičiarmi som sa 

zúčastnil Krajskej rady MS, Okresnej rady MS, pričom som iniciatívne zorganizoval aj 

neformálnu pracovnú poradu matičiarov v júni 2021, pre MO MS v okolí Galanty a v júli 

2021 som usporiadal takúto neformálnu poradu aj v Senici. 

 

V roku 2021 spoločnosť opäť trápila pandémia COVID-19 a tak sa mnohé podujatia 

neuskutočnili. Pre DMS boli ťažiskové dve podujatia – Vatra zvrchovanosti a Kantiléna 2021. 

Vatra zvrchovanosti sa už tradične usporiadala v júli 2021 v spolupráci s MO MS Galanta. 

Súčasťou tejto vatry bola znovu aj prehliadka folklórnych súborov z Galanty a okolia. V átriu 

DMS Galanta sa zišlo mnoho ľudí a atmosféra bola náležitá aj situácii, keďže mnohí ľudia sa 

stretli po dlhšom čase opäť aj osobne. V roku 2021 sa konečne podarilo usporiadať súťažne 

Kantilénu 2021, teda koncert piesní galantského rodáka Karola Duchoňa. Tradičná prehliadka 

piesní nášho speváckeho velikána sa uskutočnila 17. 9. 2021 v estrádnej sále MsKS Galanta. 

Moderátorom večera bol Martin Jurčo a hudobný sprievod zabezpečil vynikajúci už 

spomínaný orchester Taste of Brass s dirigentom Dávidom Krajčím. V súťažnej časti zazneli 

tie najväčšie hity Karola Duchoňa v podaní skvelých, aj galantských spevákov. S piesňou „S 

úsmevom“ vystúpil Karol Kollman, Ivana Kováčová zaspievala skladbu „Smútok krásnych 

dievčat“ a hit „V slovenských dolinách“ zaspieval Martin Révay. Zaznela aj skladba „Čardáš 

dvoch sŕdc“ v podaní Zuzany Szpevár. Známu pieseň „Mám ťa rád“ interpretoval Martin 

Svátek a Zuzana Hollosiová zaspievala pieseň „Čo ti je?!“. Skladba „Dievča z Budmeríc“ 

zaznela v podaní Dušana Čapláka a pieseň „Primášovo srdce“ si diváci vypočuli v podaní 

Kristíny Vančovej. Hosťami večera boli Martin Hutta, ktorý je aj laureátom Kantilény Karola 

Duchoňa a až z Holandska pricestovala Marika Škultétyová. V ďalšej nesúťažnej časti zazneli 

rôzne známe piesne z čias Karola Duchoňa a samozrejme aj iné skladby z jeho repertoáru. 
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Víťazom Kantilény 2021 sa stal tesne Dušan Čaplák s piesňou „Dievča z Budmeríc“. 

Zaujímavosťou je, že víťaz nahradil Karola Nitrana, ktorý nakoniec nemohol súťažiť. 

Obrovskú pomoc pri organizácii poskytlo mesto Galanta ako aj MsKS na čele s riaditeľom 

Petrom Kolekom. V priestoroch DMS sa v letných mesiacoch tradične konali aj tvorivé dielne 

pre deti a výroba tapisérií s názvom TAPI pre Galantu. V priebehu roka, po utlmení 

pandemických opatrení, sa rozbehol aj detský tanečný folklórny krúžok v priestoroch DMS, 

ktorého sa počas roka zúčastňovalo približne 10-12 detí.  

 

Na vysokej úrovni je nastavená spolupráca s mestom Galanta, hlavne s primátorom mesta 

Petrom Paškom. Ako poverený riaditeľ som si dal za úlohu s ním rozvinúť túto spoluprácu, čo 

sa aj stalo na spoločnom stretnutí na konci septembra 2021. Rovnako navštívil aj spomínanú 

Kantilénu. Mesto Galanta dlhodobo finančne podporuje podujatia, ktoré organizuje DMS, ale 

aj MO MS. Na vysokej a bezproblémovej úrovni je aj spolupráca s Mestským kultúrnym 

strediskom a ostatnými kultúrnymi inštitúciami v meste. 

 

Špecifikom DMS v Galante je to, že pracovníci DMS musia zabezpečovať aj chod budovy so 

šestnástimi nájomcami. V roku 2021 „odišiel“ iba jeden nájomca a to z dôvodu prechodu 

práce na tzv. home office. Účtovníctvo zabezpečuje p. Miroslava Horňáková. Rok 2021 bol 

pre MS rokom volebným a preto som sa v maximálnej možnej miere snažil pomôcť MO MS 

pri organizácií ich VZ MO MS, pričom niektorých som sa zúčastnil aj osobne. Rovnako som 

zabezpečil aj dopravu pre delegátov na VZ MS. V rámci plnenia úloh MO MS voči ČÚ MS a 

pomoc DMS pri plnení týchto úloh sa budem v roku 2022 snažiť viac, resp. docieliť taký stav, 

ktorý by najlepšie vedel ukázať stav MO MS pod DMS Galanta. Celý rok sme dlhodobo 

propagovali činnosť MS, najmä jej periodík a to v priestoroch DMS ako aj pred DMS, kde 

máme vlastnú vitrínu. 

 

Rok 2021 bol pre celú spoločnosť opäť náročný. Mnoho podujatí sa neuskutočnilo kvôli 

protipandemickým opatreniam. Rovnako, mne ako novému riaditeľovi DMS chvíľu trvalo 

zorientovať sa v miestnych pomeroch medzi matičiarmi, ale aj v rámci mesta a budovy ako 

takej. V tejto veci mi najviac pomohla p. Horňáková, ktorá je priamo platená z peňazí DMS. 

Dúfam, že rok 2022 bude pre činnosť kultúrnych inštitúcií priaznivejší a že sa podarí urobiť 

viac pre matičiarov a Slovákov žijúcich na tomto jazykovo zmiešanom území. 

 

Dom Matice slovenskej v Komárne / Jozef Černek 

 

Naším spoločným cieľom je tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt s cieľom podpory a rozvoja kultúry na území mesta Komárno, ale aj na území celého 

jeho okresu a v Nitrianskom kraji. Aktivity, ktoré sme realizovali, sú súhrnom záujmovo-

umeleckých činností, ktorých prínosom je rozvíjať tvorivosť a morálny rozvoj účinkujúcich a 

ich divákov. Realizáciou uskutočnených projektov sme prezentovali živú kultúru a 

uchovávame nehmotné kultúrne dedičstvo a miestne i regionálne tradície mesta Komárno i 

celého Nitrianskeho kraja. Cieľovou skupinou projektov sú všetci obyvatelia mesta Komárno 

a širokého okolia, ale aj iní návštevníci z blízkeho i ďalekého okolia, ktorí majú záujem o 

kultúrne vyžitie. 

 

V kultúrnej a kultúrno-spoločenskej aktivite sme plán na rok 2021 naplnili, a to najmä počas 

letných mesiacov (máj, jún, júl, august) a napriek pandémii COVID-19. Dom Matice 

slovenskej v Komárne plní špecifické úlohy v rámci MS. Nachádza sa na národnostne 

zmiešanom území a je zároveň jedným z najväčších Domov MS na území Slovenskej 
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republiky. Disponuje divadelnou sálou s obnoveným sedením pre 383 divákov, tromi 

zrkadlovými miestnosťami slúžiacimi na nácvik a činnosť rôznych, voľnočasových aktivít.  

 

Medzi ďalšie špecifické činnosti v roku 2021 patrili krátkodobý i dlhodobý prenájom, 

divadelná a ochotnícka činnosť, organizácia kultúrnych, športových a kultúrno-spoločenských 

podujatí, riadenie hudobných a dramatických súborov, činnosť folklórneho súboru, 

prostredníctvom svojich aktivít osloviť všetky vekové kategórie s dôrazom na mládež, 

vedenie krúžkov pre všetky vekové kategórie, od detí predškolského veku až po seniorov, 

rozvíjanie dobrých vzťahov s MO MS v okrese Komárno, Nové Zámky a Nitra, rozvíjanie 

dobrých vzťahov s kultúrnymi, športovými a spoločenskými organizáciami a školskými 

zariadeniami na území mesta Komárno. Rozšírenie členskej základne Matice slovenskej v 

okrese Komárno, posilňovanie výchovy slovenskej mládeže k vlastenectvu, k úcte a ochrane 

štátneho jazyka a vzájomnému spolunažívaniu na jazykovo zmiešanom území SR, zriadenie 

mobilného odberového miesta v Dome Matice slovenskej, či hľadanie možností financovania 

kultúrnych podujatí organizovaných MO MS a Domom. 

 

Najvýznamnejšie zrealizované aktivity a podujatia DMS a MO MS Komárno: 

 január 2021, čistenie okolia pri rieke Váh – dobrovoľnícka činnosť, 

 január, máj 2021 – MOM v DMS, Rebeli a Dramaťáci ako dobrovoľníci, 

 máj 2021, Rebeli boli darovať krv, 

 máj 2021, Rebeli a Dramaťáci ako dobrovoľníci v Očkovacom centre v Komárne, 

 25. 5. 2021, Dramaťák – ZVER, 

 30. 5.2021, Dramaťák – ZVER, 

 1. 6. 2021, Dramaťák – ZVER,  

 12. 6. 2021, Slovenskí rebeli – TITKOS SZERELEM-TAJNÁ LÁSKA (premiéra), 

 13. 6. 2021, Slovenskí rebeli – TITKOS SZERELEM-TAJNÁ LÁSKA (premiéra), 

 27. 6. 2021, Slovenskí rebeli – TITKOS SZERELEM-TAJNÁ LÁSKA, 

 3. 7. 2021, Ujcov minifestival za domom: Slovenskí rebeli – TITKOS SZERELEM-

TAJNÁ LÁSKA, 

 11. 7. 2021, Slovenskí rebeli – TITKOS SZERELEM-TAJNÁ LÁSKA, 

 27. 8. 2021, Slovenskí rebeli – HELENKA (RND v BA), 

 18. 9. 2021, Slovenskí rebeli – HELENKA (Šrobárová), 

 27. 9. – 8. 10. 2021, Denník N v Komárne, 

 2. 10. 2021, Slovenskí rebeli – TITKOS SZERELEM-TAJNÁ LÁSKA, 

 16. 10. 2021 Slovenskí rebeli – HELENKA (Nová Ves nad Žitavou), 

 od 29. 10. 2021, – nácvik nového predstavenia Slovenskí rebeli – BOSORKA – 

plánovaná premiéra jar 2022, 

 24. 11. 2021, návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Dome Matice slovenskej. 

 

Mesto Komárno nám v roku 2021 na svoje náklady vyčistilo fasádu budovy Domu Matice 

slovenskej v Komárne a opravilo schody. 

 

Dom Matice slovenskej v Košiciach / Mgr. Martina Matečková 

 

Prvý Dom MS Košice bol založený 2. júla 1990, následne bol pretransformovaný do 

oblastného strediska. Znovu obnovený DMS Košice začal oficiálne svoju činnosť 11. 9. 1998. 

V územnej pôsobnosti DMS Košice v rámci okresu Košice-Mesto pôsobí osem MO MS. MO 

MS Košice-Staré Mesto, MO MS Košice-Sever, MO MS Košice-Západ, MO MS Košice-Juh, 

MO MS Košice-Ťahanovce, MO MS Košice-Sídlisko Nad Jazerom, MO MS Košice-
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Lorinčík, MO MS Košice-Dargovských hrdinov. V rámci okresu Košice-Okolie pôsobí päť 

MO MS. MO MS Moldava nad Bodvou, MO MS Poproč, MO MS Slanec, MO MS 

Nováčany, MO MS Čaňa. 

 

Medzi najaktívnejšie miestne odbory v rámci okresu Košice-Mesto patrí MO MS Košice 

Staré Mesto, MO MS Košice-Sever, MO MS Košice-Sídlisko Nad Jazerom. Medzi týmito 

Miestnymi odbormi je veľmi dobrá interakcia a viaceré podujatia sa organizujú aj spoločne. 

Medzi najaktívnejšie miestne odbory v rámci okresu Košice-okolie patrí MO MS Moldava 

nad Bodvou a MO MS Poproč. 

 

Pri DMS Košice pôsobia štyri matičné kolektívy – Matičiarky pri MO MS Košice-Staré 

Mesto, Živena pri MO MS Moldava nad Bodvou, FORTUNA Poproč – pri MO MS Poproč, 

Nádej pri MO MS Košice-Sídlisko nad Jazerom. 

 

Do roku 2021 sme vstúpili s prísnymi protipandemickými opatreniami. Platil zákaz 

zhromažďovania sa väčšieho počtu ľudí. Už koncom roka 2020 sme začali organizovať 

minimalistické podujatia a pokračovali sme v nich aj v prvých mesiacoch roka 2021. 

Minimalistické podujatia spočívali v položení venčekov k pamätným tabuliam a bustám pri 

príležitosti významných výročí nášho mesta a pri výročiach významných osobností spätých s 

Košicami. K niektorým podujatiam sme natočili videá – 172. výročie príchodu J. M. Hurbana 

a Ľ. Štúra do Košíc.  

 

Programové tézy DMS Košice: 

 upevňovanie vlastenectva a národného cítenia, 

 propagovanie a prezentácia významných osobností z východného Slovenska, prioritne 

spätých s našim mestom Košice, ale aj celoslovenského rázu a to nie len pri okrúhlych 

výročiach, 

 pripomínanie si výročí významných udalostí v slovenských dejinách, 

 práca s mládežou, propagovať odkaz Matice slovenskej, významné osobnosti s ňou 

spojené a jej dopad na fungovanie kultúrneho života, spolupráca so školami, 

organizovanie prednášok na školách – už prvý predseda MS rímskokatolícky biskup 

Štefan Moyzes videl v mládeži budúcnosť národa a rád sa s mladými stretával, dnes je 

viac ako na mieste pokračovať v tomto jeho odkaze, 

 vytvorenie vhodných podmienok na osadenie nových pamätných tabúľ a pamätníkov 

osobnostiam celoslovenského i lokálneho rozmeru (pôsobenie v Košiciach, spätosť s 

Košicami), 

 propagácia Matice slovenskej ako najstaršej kultúrnej ustanovizne Slovákov a zároveň 

propagácia jej vydavateľskej činnosti (kúpa kníh, propagácia kníh), oboznamovanie 

širokej verejnosti s periodikami Matice slovenskej a získavanie nových predplatiteľov. 

 

Podujatia DMS Košice v roku 2021: 

 19. 1. 2021, Oslobodenie Košíc, 

 23. 1. 2021, Jonáš Záborský – 145. výročie narodenia, 

 24. 2. 2021, 172. výročie príchod J. M. Hurbana a Ľ. Štúra do Košíc (krátke video), 

 8. 3. 2021, Spomienka na Ela Šándora, 

 24. 3. 2021, Spomienka na Rehora Urama Podtatranského, 

 31. 3. 2021, Spomienka na Karola Murgaša (posledné dve podujatia spojené do 

jedného článku a plus natočené video z marcovej činnosti DMS Košice), 

 7. 4. 2021, Spomienka na Samuela Timona, 
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 4. 5. 2021, 102. výročie úmrtia M. R. Štefánika, 

 7. 5. 2021, Deň Víťazstva – 76. výročie (krátke video), 

 9. 5. 2021, Jozef Čársky – 135. výročie narodenia, 

 17. 5. 2021, Ján Straka – 163. výročie narodenia (video z podujatia), 

 14. 6. 2021, Anton Prídavok – 117. výročie narodenia, 

 4. 7. 2021, Košické Cyrilo-Metodské slávnosti, 

 18. 7. 2021, Vatra zvrchovanosti, 

 14. 10. 2021, Spomienka na Laca Novomeského, 

 12. 12. 2021, Štefan Moyzes, Karol Kuzmány a Viedenské memorandum. 

 

V roku 2021 sme sa zúčastnili aj podujatí organizovaných Maticou slovenskou. Boli sme 

prítomní na podujatí pri príležitosti 190. výročia Východoslovenského roľníckeho povstania v 

obci Haniska pri Prešove. V Martine sme sa zúčastnili slávnostného odhalenia busty predsedu 

a zakladateľa Svetového kongresu Slovákov Štefana Boleslava Romana. Bustu prišiel 

posvätiť na naše požiadanie protojerej otec Michal, s ktorým má DMS vynikajúcu spoluprácu. 

Náš Miestny odbor v Poproči sa venuje zaujímavej a zmysluplnej činnosti a to čítaním 

rozprávok pre deti pod názvom Rozprávky z Poproča. Videá z čítania sú dostupné na 

facebookovej stránke Rozprávky z Poproča. Naše Miestne odbory usporadúvajú aj zájazdy, 

napr. zájazd do Dolného Kubína za Hviezdoslavom. 

 

Presunuli sme sa aj do online priestoru a to na našu facebookovú stránku. Okrem našich 

podujatí zverejňujeme aj príspevky o významných historických osobnostiach a udalostiach. 

Okrem vedomostnej súťaže sa zorganizovala aj súťaž o predplatné časopisu Slovensko – 

Národné spektrum a súťaž o hodnotné knižné ceny. DMS Košice o svojich uskutočnených 

podujatiach zasiela články na uverejnenie na matičnom webe. Rovnako aj do Slovenských 

národných novín. 

 

DMS Košice spolupracuje s Magistrátom mesta Košice, VÚC, s Miestnymi úradmi 

mestských častí, Centrami voľného času a so školami, s ktorými boli podpísané memorandá o 

spolupráci, s grécko-katolíckou cirkvou, s Rádom premonštrátov. Oceňujeme aj spoluprácu s 

Technickou univerzitou v Košiciach.  

 

Čo sa týka mladomatičného hnutia, pokiaľ v uplynulých rokoch bola situácia veľmi 

neutešená, mladí sa začínajú zúčastňovať našich podujatí. Vyjadrujeme nádej, že participácia 

mládeži na matičnom hnutí bude naberať výraznejšie rozmery aj v ďalšom období. 

 

Dom Matice slovenskej v Leviciach / Mgr. Miroslav Považan 

 

Dom Matice slovenskej v Leviciach vznikol 11. 12. 1998. Dovtedy pracovalo v Leviciach 

Oblastné pracovisko Matice slovenskej, ktoré vzniklo v roku 1990. Pod jeho pôsobnosť spadá 

územie okresu Levice, ktorý je národnostne zmiešaný a rozlohou najväčší okres na 

Slovensku. V okrese Levice bolo založených 38 miestnych odborov Matice slovenskej, no v 

súčasnosti viac, alebo menej aktívne pracuje len 25 MO MS a 13 MO MS sme museli pre 

nečinnosť preradiť do nefunkčných MO MS. Od roku 2012 je riaditeľom Domu MS Mgr. 

Miroslav Považan. 

 

Medzi dlhodobo najaktívnejšie Miestne odbory Matice slovenskej patria MO MS  Rybník, 

kde je predsedníčkou Ing. Daniela Trňanová, ktorá je zároveň predsedníčkou Okresnej rady 

MS v Leviciach,  MO MS Horša, kde predsedníčka Mgr. Mária Udvardy Liptáková po 

tridsiatich aktívnych rokoch odstúpila z funkcie a za ňu nastúpila Mgr. Marta Chanová, MO 
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MS Nový Tekov s predsedníčkou Oľgou Markovou, MO MS v Starom Tekove s 

predsedníčkou Máriou Trhanovou, MO MS Levice s predsedom MUDr. Jánom Budinským, 

MO MS Tlmače s predsedom Mgr. Júliusom Žuborom, MO MS v Kozárovciach s predsedom  

Ing. Igorom Benčaťom, MO MS Čajkov s predsedníčkou Janou Zátopkovou, MO MS 

Želiezovce s predsedníčkou Magdalénou Holkovou, MO MS Šarovce s predsedníčkou Juditou 

Antalíkovou, MO MS Veľké Kozmálovce s predsedom Ing. Miroslavom Vargicom.  

 

Zameranie  Domu Matice slovenskej v Leviciach  ako každý rok aj v roku 2021  bolo široké, 

no prioritu mala práca s mládežou a to hlavne cez materské, základné a stredné školy, no 

i dospelými.  

 

Z literárnych súťaži a súťaží v prednese poézie a prózy sme tento rok organizovali len  súťaž 

v prednese poézie a prózy  pre seniorov. V čase uvoľnenia protipandemických opatrení sme 

stihli zorganizovať už 20. ročník Národného výstupu na Sitno. Tento rok nám vyšlo i počasie 

a tak  výstup bol masívny so zástupcami z celého Slovenska. Na vrchu Sitno i po zostupe pri 

Počúvadlianskom jazere bol bohatý kultúrny program rôznych speváckych súborov a 

jednotlivcov, no spevácky zbor „Prameň“ zo Žarnovice ako jediný každoročne vystupuje na 

tomto podujatí od jeho vzniku. Miroslav Považan priblížil význam Zvrchovanosti na našom 

území a históriu Sitna a okolia.  

 

V okrese Levice sme už tradične zvykneme spolupracovať z mestom Levice a Mestským 

kultúrnym strediskom, ktorí nám poskytujú priestory na podujatia a aj niektoré dotujú. S 

Regionálnym osvetovým strediskom organizujeme literárne súťaže. Niektoré organizácie však 

nemajú záujem spolupracovať s Maticou slovenskou, našťastie sú aj také, ktoré sú ochotné 

pomáhať svojmu Miestnemu odboru MS a aj celému matičnému hnutiu. Už pravidelne sme 

organizovali okresné oslavy svätého Cyrila a Metoda pri dvojkríži v Tlmačoch pri 

pozostatkoch hradiska z obdobia Veľkej Moravy a pokračovali sme v organizovaní okresnej 

Vatry zvrchovanosti v Rybníku. Spolupracovali sme so Spolkom vincúrov Krížny vrch pri 

organizovaní k prednášky z oblasti záhradkárstva, čo by mohlo pomôcť Slovensku v 

zabezpečovaní sebestačnosti v ovocí a zelenine, nakoľko sa dnes preferuje pestovanie 

trávnikov a dovoz nezdravej zeleniny a ovocia. V lete sme zorganizovali matičnú cyklotúru 

do prírody Kalinčiakova a Horši. Aby sme šírili dobré meno Matice slovenskej, zorganizovali 

sme brigádu s MO MS v Leviciach, Tlmačoch, Brhlovciach a Domom MS  v matičnom 

rekreačnom stredisku Santovka. Vzdávali sme úctu významným osobnostiam a udalostiam v 

DMS formou prednášky, alebo besedy a v čase zákazu stretávania propagáciou na nástenných 

tabuliach. Vence sme položili týmto národným dejateľom pri ich okrúhlych výročiach: 

Ľudovít Štúr, Imrich Karvaš, Jozef Cíger Hronský, Andrej Trnkus, František Richard Osvald, 

Včeslav Aladár Kráľ, Janko Kráľ, Karol Kuzmány, Štefan Senčík, Andrej Kmeť, Benedikt 

Sološi. 

 

Na národnostne zmiešanom území podporujeme slovenskú kultúru a jazyk hlavne 

prostredníctvom Miestnych odborov MS a všetkých stupňov škôl. Sú to hlavne súťaže v 

prednese slovenskej poézie a prózy, súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne,  folklórne 

prehliadky, kvízy o Slovensku, turistika po Slovensku ap. Sledujeme aj dodržiavanie zákona o 

štátnom jazyku monitorovaním tohto územia prostredníctvom Miestnych odborov MS a 

aktivistov. Na zmiešanom území levického okresu najlepšie pracuje MO MS v Želiezovciach.  

 

O rozširovanie členskej základne MS sa snažíme osobnou agitáciou, sústavnými výzvami 

smerom k MO MS, pozývaním i nematičnej verejnosti na podujatia MS ap. Stav členstva nám 

síce narastá, no nie je to také, ako by sme si to predstavovali. Na našich podujatiach sa nám 
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zúčastňuje aj mládež, no vždy v početnej menšine oproti dôchodcom. Matičných podujatí sa 

zúčastňuje veľa osôb, ktoré sympatizujú s Maticou slovenskou, no organizovať sa z rôznych 

príčin v Matici slovenskej nechcú. 

 

Propagáciu MS a jej tlačovín robíme prostredníctvom rôznych súťaží, podujatí, výstav a 

spoločenských stretnutí v Dome MS, no i prostredníctvom hlavne okresných masmédií. 

Slovenské národné noviny na matičných podujatiach rozdávame ako propagáciu k odberu, no 

matičiari si ich radšej prídu prečítať do Domu MS, ako si ich objednať. 

 

Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš / Bc. Marek Nemec 

 

Dom MS v Liptovskom Mikuláši vznikol v roku 1991 v jeho pôsobnosti pracujú MO MS v 

okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo. V okrese 

Liptovský Mikuláš pôsobia tieto MO MS: Važec, Východná, Kráľova Lehota, Pribylina, 

Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Ľubeľa, Kvačany (8 MO MS); v okrese Ružomberok: 

Ružomberok, Stankovany (2 MO MS); v okrese Dolný Kubín: Dolný Kubín, Istebné (2 MO 

MS); v okrese Tvrdošín: Tvrdošín, Trstená (2 MO MS); v okrese Námestovo: Námestovo, 

Oravská Polhora, Oravská Jasenica, Štefanov na Orave, Babín (5 MO MS). Celkovo v 

pôsobnosti Domu MS v Liptovskom Mikuláši pôsobí 19 MO MS. Okrem toho v okrese 

Liptovský Mikuláš pracujú tri odbory Mladej Matice (Podtureň, Beňadiková, Liptovský 

Mikuláš) a tri divadelné súbory v rámci Divadelného odboru MS (MADOS, LHTS, ŠAPO 

Ploštín).  

 

Medzi najaktívnejšie Miestne odbory patria na Liptove MO MS Východná, Važec, Liptovský 

Mikuláš, Kráľova Lehota, Stankovany, Kvačany. Na Orave sú to MO MS: Trstená, Dolný 

Kubín, Oravská Jasenica a Oravská Polhora. Hlavným predmetom činnosti, na ktorý sa Dom 

MS v Liptovskom Mikuláši zameriava sú divadelníctvo, ľudová kultúra a uchovávanie 

regionálnych tradícií. Divadlu sa okrem súborov združených v Divadelnom odbore venujú  aj 

matičiari v Kvačanoch a Ľubeli. Ľudovej kultúre a zachovávaniu kultúrneho dedičstva sa 

venujú vo Važci, Východnej, Kráľovej Lehote, Stankovanoch a matičiari na Orave.  

 

V roku 2021 organizoval Dom MS tieto hlavné úlohy – príprava a organizovanie 173. výročia 

vyhlásenia Žiadostí slovenského národa, Vatra zvrchovanosti, spomienka na 84. výročie 

úmrtia spisovateľa, politika, evanjelického kňaza Martina Rázusa, spomienka na prijatie 

Ústavy SR (29. výročie), v novembri sme si na Vrbickom cintoríne pripomenuli významné 

osobnosti, ktoré sú tu pochované. V marci bol natočený krátky dokument pri príležitosti 175. 

výročia narodenia spisovateľa, pedagóga, osvetového pracovníka Rehora Urama – 

Podtatranského a v apríli pri príležitosti 115. výročia narodenia básnika Andreja Guotha. 

Podobné dokumenty boli natočené aj o menej známych matičiaroch, ľudových umelcoch 

Jánovi Nemcovi a Ivanovi Líškovi. Formou krátkeho dokumentárneho medailónika boli 

priblížení aj významný výtvarník Jaroslav Uhel a spisovateľ Štefan Packa. Priblížili sme si 

spomienkou aj oslobodenie nášho mesta (apríl), výročie narodenia  evanjelického spisovateľa, 

tvorcu evanjelického spevníka Juraja Tranovského, výročie narodenia herca Adama Matejku 

(116. výročie). V novembri a v decembri sme si pripomenuli výročie narodenia významného 

slovenského básnika, esejistu Milana Rúfusa (93. výročie narodenia). Krátke dokumenty boli 

uverejnené na našej webstránke a o spomienkových udalostiach sme informovali v našej 

matičnej tlači (Slovenské národné noviny, Hlas Matice). 

 

Okrem toho organizoval Dom MS aj podujatia celoštátneho charakteru. Nesporne sa 

významnou mierou pričinil ako spoluorganizátor na ľahkom priebehu Valného zhromaždenia 



Správa o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za rok 2021 

 

Strana 72 z 143 

 

MS, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši. Podieľal sa aj na spolu organizácii Národného 

výstupu na Kriváň (august). Dom MS zorganizoval celoslovenskú literárnu súťaž 

Hviezdoslavov verš pri príležitosti 100. výročia úmrtia tohto významného slovenského 

básnika. Aktívni boli aj divadelníci združení v Matičnej divadelnej ochotníckej scéne 

(MADOS), ktorí sa zúčastňovali na podujatiach organizovaných Maticou slovenskou: 

 1. 6. 2021, Malá vojna (Michalovce), 

 7. 6. 2021, Memorandum slovenského národa (Martin), 

 12. 6. 2021, Divadelný festival Stanislava Chrena v Kanianke s fraškou Zemianske 

prekáračky, 

 15. – 17. 6. 2021, Slovesná jar v Martine, vystúpili s dramatickým pásmom Život v 

divadle, divadlo v živote, venovanému 190. výročiu ochotníckeho divadla, úspešne 

vystupovali s vtipným programom Zbojnícky prepad, 

  júl 2021, Jánošíkove dni v Terchovej, úspešne vystúpili s dramatickým pásmom pod 

názvom Posledná noc Juraja Jánošíka. 

 

Mikulášski divadelníci vystúpili aj v dramatickej scénke zobrazujúcu Východoslovenské 

roľnícke povstanie (190. výročie) v Komáranoch. Dňa 17. 7. 2021 vystúpili  s dramatickým 

programom Zrod národa, venovanému 160. výročiu Memoranda slovenského národa Lehote 

pri Nitre. Pripravili aj dramatické pásmo venované národovcovi a odbojárovi Cyrilovi 

Daxnerovi, ktoré bolo uvedené v Bratislave pri príležitosti odhalenia jeho busty na cintoríne 

pri Kozej bráne. Pri príležitosti 77. výročia SNP členovia MADOS-u vystúpili v scénkach o 

partizánskej brigáde Čapajev na východnom Slovensku (Hermanovce 27. 8. 2021, Ondavské 

Matiašovce 28. 8. 2021). V dňoch 10. až 11. 9. 2021 sa zúčastnili uvedenia dramatického 

pásma venovanému Východoslovenskému roľníckemu povstaniu vo Vranove nad Topľou a 

Haniske pri Prešove. Divadelníci sa významnou mierou pričinili o uvedenie dramatického 

pásma venovaného M. M. Hodžovi (210. výročie narodenia), ktoré bolo uvedené v 

Liptovskom Mikuláši (26. 9. 2021). Koncom roku sa podieľali na tvorbe dokumentárneho 

filmu venovanému Východoslovenskému roľníckemu povstaniu v Martine, kde sa zúčastnili 

nácviku dramatických výstupov. Dom MS vo svojich priestoroch realizoval aj niekoľko 

výstav, išlo o výstavu erbov od Ivana Líšku, výstavu venovanú Trianonu a výstavu pamätných 

odznakov. Mladší členovia sa zúčastnili hokejbalového turnaja, kde obsadili 4. miesto.  

 

Dom MS sa ako spoluorganizátor podieľa každoročne na podujatiach ako sú oslavy 

vyhlásenia Žiadostí slovenského národa, Vatra zvrchovanosti, pripomienka úmrtia Martina 

Rázusa, prijatie Ústavy SR a spomienka na významné osobnosti pochované na tunajšom 

Vrbickom cintoríne. Vyzdvihnúť je potrebné aj prácu matičiarov v Trstenej, ktorí nadviazali 

veľmi úzku spoluprácu s krajanmi v Poľsku a náš Dom MS je nápomocný pri udržiavaní 

stykov s touto slovenskou komunitou.  

 

Musíme vyzdvihnúť aj spoluprácu  s orgánmi štátnej správy a samosprávy. Predstavitelia 

okresu alebo mesta sa pravidelne zúčastňujú na našich podujatiach a niektoré aktivity aj 

finančne podporujú. 

 

Dom MS svojou metodickou prácou, podporuje rast členskej základne vo svojej pôsobnosti na 

Orave a na Liptove. Ako príklad uvedieme dva Miestne odbory MS, ktoré sa svojim počtom 

radia do prvej desiatky najpočetnejších odborov na Slovensku. Ide o zhruba dvesto členné 

MO MS v Liptovskom Mikuláši a v Trstenej. Snažíme sa o to, aby naše Slovenské národné 

noviny a Slovensko – Národné spektrum odoberalo čo najviac matičiarov, máme vedenú 

presnú evidenciu, ale nie je to zanedbateľný počet odberateľov. K propagácií periodík ale 

využívame viacero foriem a jednou z nich je vydávanie občasníka Informátor, kde okrem 



Správa o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za rok 2021 

 

Strana 73 z 143 

 

iného informujeme mikulášskych matičiarov a verejnosť o dianí v MS. Dom MS dôsledne 

napĺňa svojimi aktivitami Program MS, ako aj úlohy vyplývajúce zo Stanov MS. 

 

Dom Matice slovenskej v Lučenci / PaedDr. Jana Viteková 

 

Dom Matice slovenskej v Lučenci je stálym pracoviskom Matice slovenskej. DMS Lučenec 

bol zriadený 15. 11. 1997. Realizuje, podporuje, napomáha a plní kultúrne, spoločenské a 

metodické zámery a ciele Matice slovenskej na území vymedzenom okresmi Lučenec a 

Poltár. Svojimi rôznorodými aktivitami pôsobí v Novohradskom regióne. Aktívne 

spolupracuje s organizáciami a inštitúciami v regióne Gemer-Malohont.  

 

DMS Lučenec je sídlom MO MS Lučenec, sídlom Okresnej rady Lučeneckého a Poltárskeho 

okresu. Rovnako poskytuje priestor pre fungovanie odboru Mladej Matice v Lučenci. V DMS 

Lučenec sídli a pravidelne realizuje nácvik svojich aktivít zmiešaný spevácky zbor Ozvena. 

DMS poskytuje priestor na nácvik a pravidelné stretávanie sa detskému folklórnemu súboru 

Jánošík. V priestoroch DMS aktívne funguje a na spolupráci s DMS Lučenec a MO MS 

Lučenec sa podieľa Spolok M. R. Štefánika. 

 

V roku 2019 sa v ľavom krídle DMS v Galérii č. 1 začala budovať stála výchovno-

vzdelávacia expozícia „Galéria osobností Novohradu“. V súčasnej dobe, v januári 2022, má  

Galéria osobností Novohradu 33 portrétov osobností. V súčinnosti s MO MS Lučenec 

plánujeme galériu osobností Novohradu rozšíriť o ďalšie vybrané osobnosti. Vizuálne 

prevedenie „Galéria osobností Novohradu“ dopĺňa knižné vydanie publikácie Sprievodca 

Galériou osobností Novohradu. Súčasťou DMS Lučenec je knižnica, ktorá je momentálne v 

rekonštrukcii. Knižnica je počas klasického režimu prevádzky DMS prístupná pre verejnosť 

bezplatne. DMS disponuje od októbra 2020 DVD nosičom o Kolomanovi Banšelovi a výber 

jeho tvorby z vlastnej produkcie. Pri príležitosti storočnice MO MS v Lučenci sme vydali 

publikáciu „ Matica slovenská a náš Miestny odbor v Lučenci v rokoch 1921 – 2021, ktorá je 

k dispozícii na zakúpenie širokej verejnosti u nás v DMS.  

 

V roku 2021 boli najaktívnejším odbormi MO MS Lučenec pod vedením pani predsedníčky 

Ľudmily Lacovej a MO MS Polichno pod vedením pani predsedníčky Miroslavy Babicovej. 

 

Predmet činnosti a hlavná orientácia DMS Lučenec: 

 kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia pre rôzne cieľové skupiny, 

 výchovno-vzdelávacie aktivity a podujatia pre rôzne cieľové skupiny, 

 osvetové podujatia a aktivity, ktoré majú národný obsah podporujúc pamätanie si a 

osvetľovanie známych osobností regiónu, rovnako udalostí národných dejín v regióne, 

 tvorba a iniciovanie podujatí, ktoré v sebe nesú národnú a matičnú ideu, 

 ekologicko-environmentálne aktivity pre rôzne cieľové skupiny, 

 záujmovo-umelecké aktivity a podujatia pre rôzne cieľové skupiny, 

 športovo-relaxačné aktivity a podujatia pre rôzne cieľové skupiny, 

 podpora, rozvíjanie a rast členskej základne MS, 

 metodická činnosť, 

 knižničná a informačná činnosť. 

 

Cieľové skupiny, s ktorými pracuje a spolupracuje DMS Lučenec: 

 základné, stredné a ZUŠ v regióne, 

 žiaci materských, základných a stredných škôl s pôsobnosťou v regióne, 
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 pedagogickí pracovníci z rôznych škôl, 

 kultúrni pracovníci a kultúrno-osvetové  organizácie v regióne, 

 samospráva a mesto Lučenec, 

 MO MS v regióne, 

 odbor Mladej Matice v Lučenci, 

 Banskobystrický samosprávny kraj, 

 Spolok Živena, 

 Spolok M. R. Štefánika, 

 Novohradské osvetové stredisko, 

 Novohradská galéria, knižnica a Novohradské múzeum, 

 Harmonická záhrada – Mgr. Krchniaková Magdaléna, 

 Coworking centrum LC, 

 OZ Podnikavci Novohradu, 

 environmentálne organizácie v regióne, 

 vybrané Neziskové organizácie v regióne, 

 Slováci žijúci v zahraničí (obec Šamšonháza HU, Srbsko, Ukrajina, Chorvátsko). 

 

Všetky aktivity a podujatia, ktoré sme mali v pláne zrealizovať boli podmienené vývojom a 

priebehom pandemickej situácie v SR a rovnako opatreniami Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky. 

 

Dom Matice slovenskej v Michalovciach / PhDr. Karin Obšatníková, PhD. 

 

Dom MS Michalovce vznikol 1. 2. 1991 a metodicky riadi MO MS v okresoch Michalovce, 

Sobrance a Trebišov. Taktiež spolupracuje s Oblastnou organizáciou Matice slovenskej na 

Zakarpatsku a s inštitúciami najmä v meste Michalovce, ale tiež Trebišov, Sobrance a s 

obecnými úradmi v týchto okresoch. Základná orientácia Domu MS sa sústreďuje na 

rozvíjanie kultúrno-spoločenských a športových aktivít, na podnikateľskú činnosť, prácu s 

mládežou, spoluprácu so Slovákmi na Ukrajine. Ďalej sú to viaceré školiteľské akcie a 

podujatia tradičnej ľudovej kultúry a ďalších oblastí záujmovej umeleckej činnosti. Medzi 

aktívnejšie MO MS môžeme zaradiť MO MS v meste Michalovce, v obciach Budkovce, 

Poruba pod Vihorlatom, Pozdišovce, Záhor, Vinné, Plechotice, Strážske, Cejkov, Moravany, 

Slovenské Nové Mesto a medzi veľmi aktívnu môžeme zaradiť aj Oblastnú organizáciu 

Matice slovenskej na Zakarpatsku. 

 

Tak ako rok 2020 ani rok 2021 nebol z hľadiska podujatí podľa našich predstáv a to kvôli 

pandemickej situácii, ktorá ovplyvnila kultúrny život nás všetkých. Podujatia sa počas celého 

roka konali prevažne online formou, čo nás všetkých ochudobnilo o osobný kontakt, no aspoň 

takou formou sme mali možnosť pripomenúť si významné osobnosti, udalosti, zorganizovať 

súťaže, či rôzne besedy, výstavy a prezentácie, zviditeľniť MS a upozorniť na dôležitú úlohu 

hlavne v tejto dobe. Improvizovalo sa počas celého roka a situácia pri organizovaní podujatí 

sa menila zo dňa na deň. Konali sa už tradičné besedy so žiakmi ZŠ, no nie v priestoroch 

DMS Michalovce, ale na pôde danej školy, či organizácií. Žiaci vďaka prezentácii v 

PowerPointe sa mohli zaujímavou formou dozvedieť niečo o fungovaní MS, o jej aktivitách a 

jej opodstatnenosti v dnešnej dobe. Netreba však zabúdať ani na návštevy pamätných izieb, 

ktoré sú v našom regióne a ktoré majú čo ukázať aj v dnešnej uponáhľanej a pretechnizovanej 

dobe. Uskutočnili sme aj výstavu, ktorej autorom je Mikuláš Jacečko, rodák zo Zemplína, v 

jeho fotoobrazoch je zachytená náboženská tematika a prevažujúcim motívom je kríž. 

Výstava nás svojou hodnotou a posolstvom nabádala k zastaveniu, zamysleniu, pokore a 
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vďake za život. Výstava bola umiestnená v priestoroch DMS. V pamätnej izbe významného 

rodáka, po ktorom je pomenovaná aj Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, sme si 

pripomenuli jeho život, tvorbu a zaspomínali sme si na prvého riaditeľa DMS v 

Michalovciach, učiteľa slovenského jazyka PhDr. Ernesta Sirochmana, ktorý sa výraznou 

mierou pričinil o vznik tejto pamätnej izby a ktorý je aj autorom mnohých knižných 

publikácií a tiež na významnú osobnosť prof. Hlaváča. Spomienková slávnosť sa síce konala 

v inom období na aké sme boli zvyknutí, no o to sa po uvoľnení opatrení tešila záujmu širokej 

verejnosti. V tomto období, ako aj v pamätnej izbe G. Zvonického sa nám podarilo uskutočniť 

prezentáciu zemplínskeho kroja, ako aj pôvodnej ľudovej tvorby vo forme piesní. 

Odprezentovali sa členovia jednotlivých približne desať folklórnych súborov z nášho regiónu. 

Podujatie sa nieslo vo veselom duchu vzácnych, často po starých rodičoch zdedených krojov 

a rovnako krásnych piesní našich predkov.  

 

Na deň detí sme tento rok uskutočnili vydarené podujatie na ZŠ a MŠ v Zalužiciach, kde 

matičiari v scénke Malá vojna poukázali na historické súvislosti daného obdobia. Priblížili 

žiakom osobnosti, ktoré žili v danom období a patria medzi významných rodákov nášho 

regiónu. Podujatie bolo spojené s ukážkou zbraní, uniforiem, výkladom a prezentáciou, čo 

žiakov veľmi oslovilo. Aktívni žiaci boli ocenení knihami, ktoré im odovzdal predseda MS. 

No v tento deň nikto neobišiel naprázdno a všetky deti dostali po ukončení podujatia sladkú 

odmenu. Počas leta sme tiež organizačne participovali na rôznych podujatiach. Prvým letným 

podujatím bola výstava paličkovanej čipky krúžku Pavučinka, ktorú tvoria ženy zo Strážskeho 

a okolia. Svoje práce vystavovali v miestnom parku nielen čipkárky z krúžku v Strážskom, ale 

aj z blízkeho okolia, ktoré potešili nejedno oko návštevníka. Výstavu obohatili aj možnosťou 

výroby čipky. Leto pokračovalo a nieslo sa v uctení si pamiatky Viliama Gaňu v Trnave pri 

Laborci. Pripomenutie si osobnosti Viliama Gaňu, ako nestora špeciálnej pedagogiky, po 

ktorom je pomenovaných viacero škôl pre sluchovo postihnutých. Jeho pamiatku sme si uctili 

pri jeho pamätníku. Na jeho život a tvorbu sme si zaspomínali v pamätnej izbe, ktorá nesie 

jeho meno. Ďalším podujatím, ktoré nám spríjemnilo letné dni bol 9. ročník Močarianských 

dní, ktorý sa konal v Močaranoch v priestoroch pamätnej izby G. Zvonického pri príležitosti 

26. výročia jeho úmrtia. V lete sa mohli záujemcovia a diváci potešiť vystúpením FS z nášho 

okolia na podujatí pod názvom „Na Zemplíne tak“, kde každoročne pripravia FS jednotlivé 

pásma, ktoré zodpovedajú postupnosti jednotlivých ročných období. Začiatkom augusta sme 

si vyžiadali prednášku z ústredia Matice slovenskej k výstave Cesta slovenskou Amerikou. 

Zemplínskych matičiarov zaujala výstava venovaná pobytu matičnej delegácie v USA a 

Kanade v rokoch 1935 – 1936. Matica slovenská zareagovala vyslaním  svojich pracovníčok. 

Autorka výstavy a riaditeľka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová a hovorkyňa MS 

Veronika Grznárová navštívili Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA. Prednášku Cesta 

slovenskou Amerikou si prišli vypočuť takmer tri desiatky záujemcov. Ústrednou témou bola 

cesta matičnej delegácie na čele s J. C. Hronským do zámoria, plány cesty, jej priebeh i 

výsledky. Slovo dopĺňal plnofarebný katalóg a prezentácia, ktoré približovali archívny fond 

Krajanského múzea obsahujúci viac ako 3 500 fotografií Karola Plicku zo zámorskej cesty. 

Vo veľmi bohatej diskusii poslucháči mali záujem aj o momentálnu činnosť Matice 

slovenskej, dejiny krajanov a aktuálnu vydavateľskú činnosť MS. Mnohí z nich prejavili 

záujem stať sa členom tamojšieho miestneho odboru. Zorganizovali sme aj výjazdový plán 

Krajanského múzea nasmerovaný do Vinného, do rodiska národovca, kňaza, redaktora a 

tretieho predsedu Zahraničnej Matice slovenskej, Františka J. Fugu. Na miestnej základnej 

škole bola zriadená jeho pamätná izba (aj v spolupráci s Maticou slovenskou). Ďalším letným 

podujatím bolo Posedenie na gazdovskom dvore, ktoré sa konalo v obci Záhor. Humorne 

podané scénky, ktorých obsahom boli zvyky a tradície danej obce pobavili azda všetkých. 

Leto sme ukončili pietnym aktom SNP uctením si pamiatky a pripomenutím si hrdinov SNP. 
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Je veľká škoda, že sme si vzhľadom na pandemickú situáciu nemohli užiť, ako po minulé 

roky, veľký počet obecných slávnosti napríklad v Porube pod Vihorlatom, Trnave pri Laborci, 

vo Vinnom, Plechoticiach, Lekárovciach, Pozdišovciach, ako aj na významnom podujatí s 

národným významom Vatre zvrchovanosti v Cejkove, kde bola práve práca predsedov 

jednotlivých MO MS bola ocenená rôznymi cenami, či už ďakovnými, pamätnými listami, 

alebo cenou predsedu MS. 

 

Jeseň a zima na kultúrne podujatia nebola o nič bohatšia. V novembri bola uskutočnená súťaž 

Metamorfózy slova v rámci Hviezdoslavovho Kubína, kde ide najprv o okresné neskôr o 

krajské kolá, na ktorých ako každý rok, participuje aj DMS Michalovce. Tento rok sa 

recitačná súťaž konala online, čo si vyžiadala momentálna pandemická situácia. Na ZŠ v 

Zalužiciach a ZŠ T. J. Moussona sa uskutočnila výstava Cesta slovenskou Amerikou spojená 

s výkladom a prezentáciou. Žiaci sa mohli preniesť do daného obdobia 1935 – 1936, kde 

spoznali významné osobnosti a dozvedeli sa určite mnoho nových informácií. Výstava bola 

sprístupnená aj rodičom žiakov danej školy. Výstavu si mohla pozrieť formou online v 

knižnici G. Zvonického aj široká verejnosť. 

 

Azda najviac nás zamrzelo, že vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá určovala v roku 2020 

a 2021 pravidlá a nedala šancu plne realizovať podujatia sa nemohla uskutočniť slávnosť k 

30. výročiu DMS Michalovce a ešte k minuloročnému 100. výročiu MO MS v 

Michalovciach. Vzhľadom na túto skutočnosť sme k tomuto významnému výročiu pripravili 

výstavu, ktorá pozostáva zo 14 panelov, ktoré je možné umiestniť ako do interiéru, tak do 

exteriéru. Výstava bola odprezentovaná formou online a v najbližšom možnom termíne 

chceme túto výstavu zrealizovať a 14 panelov vystaviť v centre mesta Michalovce, kde si ju 

bude mať možnosť pozrieť široká verejnosť. Na 14 paneloch si môžu záujemcovia pozrieť 

prierez storočnej činnosti MO MS. Na konci roka sme pridali k výstave aj vydanie brožúry k 

už spomínanému výročiu. Veľmi nás potešilo aj získanie ceny mesta Michalovce pre MO MS 

Michalovce. 

 

Čo nás však veľmi teší je natočenie štyroch dokumentov k pamätným izbám, ktoré sú v 

Močaranoch, v Trnave pri Laborci, vo Vinnom a v Bánovciach nad Ondavou. Všetky štyri 

pamätné izby sú sprístupnené širokej verejnosti, ako aj žiakom a učiteľom základných, 

stredných a vysokých škôl. Vďaka týmto pamätným izbám môžu návštevníci získať predstavu 

o živote, tvorbe štyroch významných velikánov (Gorazd Zvonický, Viliam Gaňo, mons. 

František J. Fuga a Pavol Horov), ale aj ďalších osobností, ktoré boli súčasťou ich života.  

 

Osobitnou kategóriou je spolupráca s Oblastnou organizáciou MS na Zakarpatí. Tradične sa 

tam už dve desaťročia konajú výnimočné podujatia, ktoré udržiavajú národné povedomie 

Slovákov žijúcich na Ukrajine – Slovenský slávik, Čaro rozprávky, Slávnosti slovenskej 

kultúry na Ukrajine, alebo Slovenská veselica a azda najkrajšie podujatie Slovenský Betlehem 

v Užhorode. Spolupráca DMS Michalovce s OO MS na Zakarpatsku pretrváva naďalej aj 

napriek pandemickej situácii, ktorá bola v tomto roku bez podujatí, čo nás veľmi mrzí. 

 

Na všetkých podujatiach sa snažíme o propagáciu MS, či už formou uverejnenia príspevkov v 

regionálnych novinách Michalovčan, odvysielaním reportáží v regionálnej TV Mistrál, určite 

však aj na sociálnych sieťach, alebo rozdávaním SNN a iných tlačovín na besedách, školách 

ako aj širokej verejnosti u nás v DMS Michalovce. O propagáciu MS a šírenia jej dobrého 

mena sa snažíme vo všetkých možných dostupných médiách. To, že pracujeme a je našu 

prácu aj vidieť svedčí aj udelenie Ceny mesta Michalovce za rok 2021, ktorá bola udelená  

MO MS v Michalovciach. 



Správa o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za rok 2021 

 

Strana 77 z 143 

 

 

Dom Matice slovenskej v Nitre / Dom Matice slovenskej v Šuranoch / Mgr. Veronika 

Bilicová 

 

Dom Matice slovenskej v Nitre pôsobí od 13. januára 1995. Pod jeho pôsobnosť patria okresy 

Nitra, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. Od roku 2019 má v poverení aj riadenie DMS 

Šurany, miestne odbory v okrese Nové Zámky a OP Štúrovo, spolu 50 MO MS a 1 OMM. Pri 

MO MS pracuje spolu 33 folklórnych, divadelných a záujmových združení, z toho 25 

združení sú aj kolektívnymi členmi MS. Viaceré MO MS majú rozvinutú družobnú 

spoluprácu s inými MO MS zo Slovenska ako aj s krajanmi z Chorvátska, Rumunska a 

Srbska. Od roku 2019 je pracovisko partnerom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

Pod pracoviskom pôsobí Klub filatelistov 52-51 Nitra a celoročné Tréningové stolnotenisové 

centrum. DMS Nitra vo veľkej miere zabezpečuje voľnočasové využitie svojich priestorov pre 

verejnosť. Je sídlom Športového odboru MS, OMM Nitra, MO MS Nitra, MO MS Nitra – 

Klokočina, OR MS Nitra a KR MS NSK. Spolupracuje s MV SR – OŠÚ v Nitre, NSK, 

Mestom Nitra, so sieťou škôl od materských až po univerzity, s umeleckými školami, 

kultúrnymi, osvetovými, vzdelávacími a sociálnymi inštitúciami, so záujmovými a vedecko-

záujmovými združeniami, s Jazykovým a Športovým odborom MS, rímskokatolíckou cirkvou 

a evanjelickou cirkvou a. v., so Zväzom protifašistických bojovníkov, Zväzom zdravotne 

znevýhodnených, s Jednotou dôchodcov Slovenska a Nitrianskym šachovým klubom. V roku 

2021 vznikla nová spolupráca na organizovaní celoslovenskej súťaže Svätoplukovo 

kráľovstvo ožíva, ktorej sme sa so ZŠ Kráľa Svätopluka v Nitre stali spoluorganizátormi.   

 

V roku 2021 v obmedzenom režime pokračovalo Tréningové stolnotenisové centrum. 

Priestory boli aj naďalej využívané na divadelnú činnosť podnájomcu s uvedením dvoch 

premiér, a to Jana z Arcu a inscenácie na motívy Markusa Zusaka Zlodejka kníh či novým 

projektom mesta Nitra „Počúvaj očami“ pre nepočujúce deti. Napriek takmer úplnej strate 

príjmov z krátkodobých prenájmov si pracovisko udržalo stálych dlhodobých nájomníkov. 

Zároveň pokračovalo vo využití priestorov voľnočasových aktivít a občianskej kultúrnej 

vybavenosti – tréningami historického šermu a cvičenia jogy, s ohľadom na meniace sa 

pandemické opatrenia a limity.  

 

V roku 2021 sme neboli schopní realizovať jeden z najväčších projektov a našich zámerov, a 

to Matica v regióne, celý koncept však presúvame na 30. výročie vzniku DMS Nitra, zber 

materiálu a podkladov sa bude realizovať dovtedy priebežne. Kvôli protipandemickým 

obmedzeniam sme boli nútení z hľadiska neefektívnosti podujatia a limitov športovcov po 

druhý rok po sebe zrušiť naša najväčšie športové podujatie Beh o Pohár Domu MS v Nitre. 

Nový projekt sme však vypracovali na ďalšiu grantovú výzvu cez NSK.  

 

Matičnú činnosť v regióne však odzrkadlili tradičné oslavy Nitra, milá Nitra 2021. V rámci 

partnerstva Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda NSK sme rozšírili výstavu Svätí 

sedmopočetníci, ktorá bola inštalovaná v priestoroch Diecézneho múzea ako počas slávností, 

tak aj počas celého Kultúrneho leta 2021. V uplynulom roku sme predstavili verejnosti 

gajdošskú tradíciu Medzinárodným zahraničným festivalom Zagajduj gajdoško, ale aj 

modernizáciou aktuálnej výstavy a zbierkových fondom MO MS Veľké Zálužie. Festivalu sa 

napriek pandémii zúčastnili účinkujúci z Čiech, Poľska, Chorvátska a Slovenska. Výstavu – 

časť fondu sme poskytli aj na putovnú formu, čím sme spestrili ponuku a pomohli organizácii 

podujatí v jednotlivých MO MS v našej pôsobnosti Nitra – Dvory Horného mesta, mesto 
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Nesvady, Veľký Kýr, Čakajovce, Veľké Zálužie. Rovnako výstava Svätí sedmopočetníci 

putovala aj po iných podujatiach MO MS, a to v Ivanke pri Nitre a počas novej spolupráce na 

súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva na ZŠ Kráľa Svätopluka. Tu je v rámci vzdelávania na 

škole inštalovaná s presahom do roku 2022. V rámci výročia storočnice MO MS Nitra sme 

odhalili novú pamätnú tabuľu na priečelí DMS Nitra. Zároveň MO MS Nitra zrenovoval 

pamätnú tabuľu k výročiu Ústavy Slovenskej republiky. Na začiatku roka slúžili priestory 

DMS ako mobilné odberové miesto COVID-19 v rámci projektu Spoločná zodpovednosť – 

celoplošné antigénové testovanie obyvateľstva, s ktorého organizáciou sme aktívne pomáhali.  

 

Počas obdobia úplného zákazu podujatí sme zriadili projekt kalendára podujatí, ktorým sme 

verejnosti pravidelne na našich stránkach pripomínali dôležité výročia a osobnosti našich 

dejín. Taktiež sme vytvorili vlastný YouTube kanál a pripravili samostatné propagačné 

menšie videá k obdobiu Fašiangov, do ktorých výroby sa vo veľkej miere zapojili MO MS 

nielen z našej pôsobnosti. Ďalšie video sme vytvorili k obdobiu Veľkej noci, ktoré zachytáva 

tvorivý proces tradičného zdobenia kraslíc voskom. Do oboch videí sú použité autorské 

hudobné nahrávky. V rámci Gajdošskej izby sme nahrali dve samostatné videá, a to 

dokumentáciu sviatočného ženského odevu, tzv. kroj po bíle a gajdy. Tie sú dostupné iba na 

výstave, ich voľné prezentovanie spustíme až po ukončení výstavy. Naše podujatia pravidelne 

komunikujeme formou tlačových správ, ktoré nám zverejňuje TASR. Z podujatí – 

zahraničného festivalu, výstavy, odhalenia pamätnej tabule vznikli aj viaceré samostatné 

reportáže v TV Central, TV Nitrička. Z výstavy bola odvysielaná aj upútavka na Rádiu 

Slovensko – Regina Západ. Počas mapovania storočnice sme v našom internom archíve 

objavili vzácne zábery z obnovujúceho VZ MO MS, ktoré nám odborne spracovalo Divadlo 

Andreja Bagara v Nitre. V Rádiu FM bola odvysielaná aj reportáž z predstavenia nového CD 

Chodí gajdoš po dedine členov MO MS Mojmírovce Tomáša Blažeka a Roberta Žilíka, 

dostupná aj ako podcast. Na Rádiu Slovensko odznela aj reportáž z Múzea Miestneho odboru 

MS Veľké Lovce v relácii V múzeu, ktorú dopĺňala aj prehliadka Domu ľudového bývania vo 

Veľkých Lovciach, dostupné aj ako podcast. Dom ľudového bývania sa v roku 2021 stal 

kultúrnou pamiatkou, ktorú už aj v minulosti ocenila Matica slovenská. MSS Lidovec 

pôsobiaca pri MO MS Solčany opäť súťažila na obrazovkách RTVS v relácii Kapura. DFS 

Matičiarik pri MO MS Nové Zámky vytvoril v rámci podujatia Vzdušné Zámky/Krojované 

detstvo videonahrávku pre Slovenský deň kroja 2021. Videodokrútku pre folklórny festival na 

Myjave nahrával MO MS Jelenec so svojím FS Jelenčan a Gajdošskí trogári pre festival v 

Poľsku.  

 

S presahom rokov 2020/2021 vydal MO MS Horná Kráľová zachytenie výpovedí pamätníkov 

na prírodnú katastrofu Pohroma v Hornej Kráľovej. Na prelome rokov vydal MO MS Maňa 

publikáciu venovanú Benjamínovi Tinákovi. MO MS Veľké Zálužie vydal na jeseň s 

podporou FPU fotoknihu v rámci projektu Slovenské gajdy v Európe. Vlastnú publikáciu 

mapujúcu 30 rokov činnosti zostavil MO MS Nové Zámky. MO MS Lehota prispel do svojej 

bohatej publikačnej činnosti novou témou Zemepáni a významné rody v Lehote. Propagačný 

katalóg vytvoril MO MS Nesvady pri príležitosti svojho 30. výročia od znovuobnovenia. Na 

konci roka 2021 zhotovilo a vydalo Múzeum MO MS Veľké Lovce vlastný katalóg 

vybraného zbierkového fondu.  

 

Aj napriek pandémiou zasiahnutým školám sme dokázali udržať kontinuitu v našom 

samostatnom vzdelávaní či organizácii súťaží so základnými a materskými školami, a to 

Veľké Lovce (Knihomole), Ivanka pri Nitre (Myrtina Ivanka), Kráľa Svätopluka 

(Svätoplukovo kráľovstvo ožíva), množstvo MŠ a ZŠ v rámci nášho vzdelávania a odkazovej 
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výzvy Stavanie Mája a Sľažany (Medzinárodný deň školských knižníc – celoslovenský 

projekt).  

 

V rámci podujatí a súťaží DMS Nitra propaguje matičnú tlač a Vydavateľstvo MS, s ktorým 

aktívne spolupracuje najmä cez autora, ilustrátora a grafika Jána Kurinca. V roku 2021 sme 

získali nových predplatiteľov pre Slovensko – národné spektrum (18), SNN (9), Slovenské 

pohľady (2). MS sme podporili aj kúpou ostatných tlačovín, ako Národný kalendár (92), 

Stolový týždenný kalendár MS (77) a viacerých titulov z Vydavateľstva MS.   

 

V rozdelení podujatí poskytujeme prehľad nielen organizovaných podujatí Domom MS v 

Nitre, ale aj matičnými odbormi, ktoré sú našou integrálnou súčasťou. Pracovisko stále napĺňa 

svoj hlavný zámer vo svojej činnosti, a to byť nielen koordinačným pracoviskom, ale 

predovšetkým aktívnym podporným pracoviskom pre svoje matičné hnutie. Preto sa mnohé 

podujatia organizujú vzájomne s podporou DMS Nitra (pozn.: ak nie je v rozpise za 

podujatím uvedený organizátor, jedná sa o podujatie DMS Nitra). V roku 2021 sme doplnili 

ucelenú ponuku našich projektov o ďalšie dve nové výstavy (doplnenie výstavy Svätí 

sedmopočetníci a Gajdošská izba). Projekty sú uzatvorené a pripravené na ďalšie využitie 

priamo v MO MS a rôznymi variabilnými využitiami podľa potrieb a zamerania konkrétneho 

MO s dosahom na široké spektrum publika od detí po dospelých. Ponukou chceme výrazne 

odbremeniť, spestriť, ale aj urobiť profesionálnejšími podujatia MO bez ich finančného, 

materiálneho či personálneho zaťaženia. Ponuka obsahuje osem zostavených samostatných 

podujatí (Naše osobnosti, Svätí sedmopočetníci – rozšírené, Krása ukrytá v kroji, Milan 

Rastislav Štefánik, Osudy legionárov Cabajského potoka, Výstavy z Archívu MS, Výstavy 

Divadelného ústavu Bratislava, Gajdošská izba). Miestne odbory aj naďalej môžu reagovať na 

všetky naše nové podujatia mimo uvedenej ponuky, ktoré vieme opäť zorganizovať v rôznych 

variáciách od sprievodného podujatia až po podujatie na kľúč.  

 

Regionálne podujatia: 

 Vzdelávanie a prednášky: Knihomole (DMS Nitra, MO MS Sľažany – s presahom 

celoslovenského projektu), prednáška RNDr. Miroslava Eliáša – Žofia Bosniaková 

(MO MS Maňa), 

 Tradície a folklór: Nitra, milá Nitra 2021, Matičný krojový ples v Lehote, Krojované 

detstvo/Vzdušné Zámky (MO MS Nové Zámky), Hodové slávnosti - výstava krojov v 

MO MS Veľký Kýr, Nesvadské dni – výstava krojov (Krojované detstvo/Vzdušné 

Zámky (MO MS Nesvady), FSk Sečkár (Močenok) – každoročný nový nábor detí a 

mládeže, MSS Lidovec (Kapura RTVS prezentácia + účasť na vinobraniach a 

slávnostiach, spolupráca s dizajnérkou šperkov Petrou Tóth), D a MFS Matičiarik 

Nové Zámky – dovybavenie krojov vďaka FPU, Stavanie Mája (DMS Nitra, MO MS 

Lehota), Slivkové tradície (MO MS Trávnica), Zvyky dolnozemských Slovákov (MO 

MS Neded), Spievajte si s nami ((MO MS Čakajovce), Sviatok nového chleba (MO 

MS Dražovce), 

 Cyrilo-metodské slávnosti: Cyrilo-metodská národná púť, Putovanie po stopách sv. 

Cyrila a Metoda (súčasť Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda), Cyrilo-

metodská púť v Čiernych Kľačanoch, Gorazdov Močenok, 

 Šport: Tréningové stolnotenisové centrum, Pravidelné cvičenia jogy pre verejnosť, 

Beh Nededským chotárom (MO MS Neded), Matičný športový deň ( MO MS Lehota), 

Matičný stolnotenisový turnaj MO MS Ivanka pri Nitre), Športový deň (MO MS 

Janíkovce), turistický Pochod Dražovce-Žibrica-Jelenec, 22. ročník (MO MS 

Tovarníky), Beh pre zdravie (MO MS Lehota), Prázdninový stolný tenis (MO MS 

Veľké Zálužie),  
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 Spomienkové slávnosti: Spomienková slávnosť s odhalením pamätnej tabule pri 

príležitosti  100 rokov od vzniku MO MS Nitra, Vatra zvrchovanosti (MO MS Nitra), 

Deň zvrchovanosti (MO MS Lehota), 160. výročie podpisu Memoranda národa 

slovenského (MO MS Lehota, D MS Nitra), 76. výročie ukončenia druhej svetovej 

vojny (DMS Nitra, MO MS Nitra – Chrenová, Klokočina), Oslobodenie obce Lehota, 

76. výročie oslobodenia mesta Nitra, Matičné Janíkovské slávnosti, 

 Výstavy: Sedmopočetníci – rozšírená výstava o panel Sedmopočetníci v galérii 

malých grafických diel na poštových známkach a pečiatkach (autor: DMS Nitra), 

Gajdošská izba – rozšírenie stálej expozície vo Veľkom Záluží, modernizácia zbierk. 

fondu (autor: DMS Nitra, MO MS Veľké Zálužie), Krojované detstvo/Vzdušné 

Zámky (MO MS Nové Zámky) – slávnostný galaprogram, video upútavka pre 

Slovenský deň kroja, vlastná výstava čepcov a autorských malieb, Múzeum MO MS 

Veľké Lovce – celoročná expozícia, modernizácia propagácie MO MS a katalógu 

zbierkových predmetov, 

 Vzdelávanie detí a mládeže/súťaže: Deň rodiny (MO MS Ivanka pri Nitre, DMS Nitra 

– vzdelávanie a tvorivé dielne), Detská recitačná súťaž „Myrtina Ivanka“ (MO MS 

Ivanka p. Nitre, D MS Nitra), Stavanie Mája/Odkazová výzva (DMS Nitra), 

 Ochotnícke divadlo: Divadelný súbor Hrušov v Skýcove – Živý Betlehem. 

 

Nadregionálne podujatia: 

 Poznávacie zájazdy pre našich členov – Kantiléna 2021, Národná filatelistická výstava 

jednorámových exponátov (Klub filatelistov 52-51 pri DMS Nitra), Nitra, milá Nitra 

2021. 

 

Zahraničné podujatia 

 Medzinárodný gajdošský festival Zagajduj gajdoško (DMS Nitra, MO MS V. 

Zálužie), Slovenské gajdy v Európe – HR/Lošinj, PL/Rawicz, Bukowiec (MO MS V. 

Zálužie), Nitra, milá Nitra 2021, Výstava Svätí sedmopočetníci (v Diecéznom múzeu 

v Nitre), 

 Zájazd Kantiléna. 

 

Dom Matice slovenskej Prešov / Mgr. Sláva Jurková 

  

DMS v Prešove vznikol 1. januára 2013. Jeho vedením bol od 1. 8. 2013 poverený PhDr. 

Ladislav Matisko, bývalý vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej v Prešove. 

Oblastné pracovisko v Prešove pôsobilo od 12. 3. 1997. Od septembra 2016 je riaditeľkou 

DMS Mgr. Sláva Jurková, ktorá v DMS pracovala dva roky. Do územného obvodu DMS 

patria okresy Prešov, Bardejov a Sabinov. DMS organizačne priamo riadi a metodicky 

usmerňuje Oblastné pracovisko v Bardejove. Do svojej činnosti zahŕňa i účtovníctvo 

finančných prostriedkov na jeho vnútornú prevádzku.   

 

K najaktívnejším MO MS v okrese patria svojím prispením do činnosti Matice slovenskej 

MO MS Prešov, ktorý je pre okres Prešov a DMS veľmi prínosným miestnym odborom, 

prispieva najmä svojimi aktivitami a to formou podujatí, súťaží, ale zúčastňujú sa mnohých 

iných matičných podujatí v kraji i celoslovenských podujatí. Medzi ďalšie veľmi aktívne MO 

MS patria MO MS Malý Šariš, MO MS Ličartovce, MO MS Župčany, MO MS Chmeľovec, 

MO MS Sedlice i MO MS Abranovce, OMM Bajerov, na MO MS Veľký Šariš sa 

momentálne pracuje najmä doplnením členov. Novými členmi bol doplnený aj OMM Prešov, 

ktorému sa DMS Prešov snaží byť nápomocný vo všetkých smeroch.  
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Cieľom našej činnosti je organizácia podujatí tradičnej národnej ľudovej kultúry, intenzívna 

práca so školami, nielen v Prešove, ale aj v jeho okolí, najmä s cieľom formovať a 

usmerňovať ich národné presvedčenie a povedomie prostredníctvom besied na školách, súťaží 

pre študentov rôznych kategórií, seminárov, výstav, ale aj neformálnych stretnutí. Aj v tomto 

roku sa DMS Prešov snažil o získavanie mladých ľudí do svojich radov a na čom budeme 

pracovať aj v roku 2022. Predmet činnosti DMS spočíval predovšetkým v práci s deťmi a 

mládežou, samosprávami, v spolupráci so školami a všetkými kultúrnymi organizáciami v 

meste. Pre DMS Prešov je tiež veľmi prioritná prezentácia tradičnej ľudovej kultúry 

prostredníctvom folklórnych súborov a skupín v šarišskom regióne, organizácia prednáškovej 

činnosti pre ZŠ, SŠ a gymnáziá. Keďže bol aj pre náš DMS v Prešove tento rok veľmi 

náročný a nemohli sme vo väčšine uskutočniť svoje plány a ciele o rozvoji a posúvaní 

poznatkov a znalostí ďalším generáciám. Snažili sme sa ich oboznamovať s osobnosťami a 

udalosťami národnej i regionálnej histórie a aktívne ich zapájať do matičnej činnosti najmä 

prostredníctvom matičnej tlače, sociálnych sietí, či videí MS. 

 

V roku 2021 sa nám, tak ako v roku 2020, podarilo uskutočniť len zopár podujatí, keďže 

pandemická situácia pretrvávala aj počas minulého roku. V januári 2021 sa nám podarilo 

uskutočniť pietny akt pri príležitosti Oslobodenia mesta Prešov za účasti predsedu MS, v máji 

sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom aj výročie Mons. Jána Hirku, ktorý je 

pochovaný vo svojej rodnej obci v Abramovciach za účasti starostu obce a kancelára 

Gréckatolíckej cirkvi o. Sopka. V septembri sa nám podarilo zorganizovať spomienkové 

podujatie pri monumentálnom pamätníku v Haniske pri Prešove pri príležitosti 190. výročia 

Východoslovenského roľníckeho povstania, kde mladí matičiari predviedli dramatickú scénku 

z udalostí tohto obdobia a doplnili sme to o príjemný kultúrny program. DMS Prešov 

dlhodobo spolupracuje so školami všetkých stupňov vrátane Prešovskej univerzity, ale keďže 

boli školy otvorené v obmedzenom režime alebo online, aj o to zložitejšie bolo dostať sa 

medzi študentov a pedagógov.  

  

Rok 2021 bol opätovne mimoriadne náročným rokom v matičnej práci, pandémia a mnohé 

obmedzenia často marili naše úsilie, ale snažili sme sa čeliť nátlakom na Maticu slovenskú a 

obhajovali sme si svoju prácu a činnosť pred neprajníkmi. Dôkazom boli naše doterajšie 

činnosti v prospech MS, našich ideí, šírenia vlastenectva a dobrého mena našej Matice.   

Veríme, že toto obdobie sa raz skončí a kultúra bude prekvitať tak, ako tomu bolo po minulé 

roky a budeme môcť naďalej naše priestory Domu MS aj naďalej zveľaďovať a tiež pozývať 

študentov k nám do DMS na rôzne besedy, prednášky či tvorivé dielne. 

 

Tento rok sme sa snažili pomôcť MS najmä získavaním nových predplatiteľov tlačovín MS i 

predajom publikácií Vydavateľstva MS. Potrebujeme veľmi intenzívne pracovať na zakladaní 

miestnych odborov aj v okrese Sabinov a neustálom dopĺňaní  MO MS v okrese Prešov. Stále 

trvajúcim a jedným z dosiahnuteľných cieľov DMS Prešov je omladenie matičného hnutia 

nielen v Prešove. Veríme, že sa nám aj v budúcom roku podarí obnoviť alebo založiť MO MS 

v územnej pôsobnosti DMS Prešov. V tomto smere chceme aj naďalej pokračovať v 

motivovaní mladých jedincov prostredníctvom nami dostupných možností a dúfame, že už aj 

stretnutí na rôznych matičných podujatiach, ktoré boli po minulé roky veľmi obľúbenými a 

vyhľadávanými nielen medzi matičiarmi. 

 

Dom Matice slovenskej v Prievidzi / Bc. Vlastimil Uhlár 

 

Dom Matice slovenskej v Prievidzi vznikol v roku 2015, kedy sa pretransformoval z 

Oblastného pracoviska Matice slovenskej Prievidza. Do jeho územnej pôsobnosti patrilo v 
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uplynulom roku všetkých deväť okresov Trenčianskeho kraja: Bánovce nad Bebravou, Ilava, 

Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, 

Trenčín. Úlohy a aktivity počas roka zabezpečoval v súčinnosti s Oblastným pracoviskom 

Matice slovenskej v Trenčíne, ktoré je vysunutým pracoviskom DMS a do ktorého pôsobnosti 

patria okresy Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov a Trenčín. 

 

Počas niekoľkoročnej existencie sa DMS dostal do povedomia širokej verejnosti a podarilo sa 

mu zviditeľniť matičné aktivity v regióne, aj Maticu slovenskú ako takú. V roku 2021 DMS 

pokračoval v úspešnej spolupráci s viacerými samosprávami, kultúrnymi a inými inštitúciami, 

občianskymi združeniami a v neposlednom rade s médiami, čo je mimoriadne dôležité pre 

šírenie matičných myšlienok a propagáciu vlasteneckých aktivít. O matičných aktivitách v 

regióne médiá informovali prostredníctvom publikovania tlačových správ, článkov, nahrávok 

a televíznych vstupov. 

 

Plánovaná rekonštrukcia priestorov DMS bola prerušená z dôvodu vládnych opatrení 

súvisiacich s pandémiou. Podarilo sa uskutočniť len menšie úpravy a zabezpečiť náhradný 

priestor na dočasné uskladnenie archívu a agendy. Pandemické opatrenia taktiež do výraznej 

miery ovplyvnili činnosť DMS, jeho aktivity a financovanie. V tejto oblasti sme zaznamenali 

značný pokles finančných príjmov z dotácií samospráv a nadácií. Po personálnej stránke DMS 

fungoval v obmedzenom režime, len s jedným pracovníkom. 

 

V oblasti členskej základne sa podarilo do značnej miery stabilizovať činnosť viacerých 

miestnych odborov a pokračovali aj prípravy na založenie ďalšieho miestneho odboru. 

Situácia neumožnila miestny odbor založiť, no prípravy naďalej pokračujú. K miestnym 

odborom, ktoré s DMS spolupracovali v uplynulom roku najaktívnejšie, patria predovšetkým 

tie v okresoch Prievidza, Partizánske a Trenčín. Okrem odborov v okresných mestách sa vo 

výraznej miere na aktivitách DMS podieľali aj miestne odbory (v abecednom poradí) Diviaky 

nad Nitricou, Handlová, Chynorany, Kanianka, Koš, Nedožery-Brezany a Nováky. K 

aktívnym odborom patria tiež MO Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá a Omšenie v 

okrese Trenčín, MO Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica v okrese Ilava, MO Bošáca a 

Kálnica v okrese Nové Mesto nad Váhom, MO Bánovce nad Bebravou, odbory Mladej 

Matice Prievidza, Veľké Hoste a mnoho ďalších. 

 

DMS sa okrem napĺňania jeho základných cieľov, medzi ktoré patrí koordinácia činnosti 

miestnych odborov MS a odborov Mladej Matice v územnej pôsobnosti, metodická pomoc pri 

príprave a realizácii ich podujatí a zabezpečovanie propagácie a dokumentácie významných 

regionálnych matičných aktivít, venuje predovšetkým aktívnej spolupráci so základnými a 

strednými školami, oslovovaniu mladej generácie prostredníctvom cielených aktivít a 

atraktívnych podujatí a pripomínaniu si slovenských osobností a historických udalostí 

slovenských dejín. Zároveň sú jeho aktivity zamerané aj na fotografickú tvorbu, 

predovšetkým k témam ľudové zvyky, tradície, historické pamiatky, ľudová architektúra a 

prírodné krásy regiónu. K hlavným podujatiam patrí regionálny projekt so zámerom 

dokumentovať tradičnú ľudovú kultúru s názvom Tradície nášho kraja a fotografická súťaž 

Horná Nitra mojimi očami. 

 

V rámci kultúrnej činnosti sa tiež venuje aktivitám v oblasti zachovávania kultúrneho 

dedičstva predkov, upevňovania národného povedomia, realizuje poznávacie zájazdy, 

literárne exkurzie pre žiakov a študentov, prednášky, besedy s významnými slovenskými 

osobnosťami, výstavy, súťaže, turistické výstupy a športové podujatia. 
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K najvýznamnejším vlastným podujatiam Domu MS patrí: 

 Horná Nitra mojimi očami – regionálna fotografická súťaž, 

 Tradície nášho kraja – regionálny projekt zameraný na fotografickú dokumentáciu, 

 Stretnutie pri súsoší sv. Cyrila a Metoda – spomienková slávnosť pri príležitosti 

výročia príchodu vierozvestcov, 

 Od prameňa národnej rieky Nitry – výstup na Kľak spojený s kultúrnym programom. 

 

Jednou z priorít je aj aktívna podpora významných regionálnych a celoslovenských aktivít, 

ktoré napĺňajú ciele Matice slovenskej. Dom MS sa preto aktívne podieľa na organizácii 

podujatí Beniakove Chynorany – celoslovenský festival poézie a Gazdovsko-remeselnícky 

deň v Mačove. 

 

Počas roka 2021 sa v rámci vyššie uvedených možností DMS aj naďalej systematicky venoval 

koordinácii činnosti miestnych odborov MS a odborov Mladej Matice v územnej pôsobnosti, 

metodickej pomoci pri príprave a realizácii ich podujatí a zabezpečovaní propagácie a 

dokumentácie významných regionálnych matičných aktivít. Venoval sa tiež propagácii 

matičnej literatúry a periodík, spracovávaniu databázy umeleckých kolektívov a v 

neposlednom rade aj spracovávaniu dejín a činnosti Matice slovenskej a jej miestnych 

odborov na Hornej Nitre, ktorého výsledkom by malo byť vydanie monografie v roku 2023. 

 

Z dôvodu konania Valného zhromaždenia Matice slovenskej bolo potrebné zabezpečiť 

realizáciu valných zhromaždení miestnych odborov v regióne, čomu sa DMS prioritne 

venoval niekoľko mesiacov. Rovnako bolo potrebné zabezpečiť metodickú pomoc pri plnení 

úloh miestnych odborov voči ČÚ MS, nakoľko situácia v období pandémie značne ovplyvnila 

aj fungovanie miestnych odborov. DMS sa takisto podieľal aj na príprave viacerých lokálnych 

a regionálnych podujatí venovaných tradičnej ľudovej kultúre a výročiam významných 

osobností. Plánované boli viaceré aktivity v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva 

predkov a upevňovania národného povedomia, predovšetkým išlo o spomienkové slávnosti, 

prednášky, besedy, vzdelávacie aktivity, súťaže, turistické výstupy a športové podujatia. 

Mnohé z nich sa však nepodarilo uskutočniť z dôvodu pandemických opatrení. 

 

Ako spoluorganizátor sa DMS podieľal na realizácii okresných kôl postupových súťaží a 

ďalších podujatiach: 

 Knižnica na starej ceste, 

 Literárna jar Ondreja Čiliaka, 

 Literárna súťaž Prichádza čas vianočný. 

 

Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote / PhDr. Ingrid Šulková Krštieňová  

 

Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote vznikol v roku 1996 a do jeho územnej 

pôsobnosti patria miestne odbory nachádzajúce sa v okrese Rimavská Sobota – MO MS 

Bottovo, MO MS Čerenčany, MO MS Klenovec, MO MS Kráľ, MO MS Lukovištia, MO MS 

Rimavská Baňa, MO MS Rimavská Sobota, MO MS Rimavské Janovce, MO MS Tisovec, 

MO MS Tornaľa a MO MS Zacharovce.  

 

Medzi najaktívnejšie patria miestne odbory v Rimavskej Sobote, v Tisovci, v Tornali a 

Klenovci. Ostatné miestne odbory realizujú svoje matičné podujatia dva až tri krát ročne.  

 

Pri miestnych odboroch pracujú aj kolektívni členovia, a to nasledovne:  
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 MO MS Rimavská Sobota – DFS Lieskovček, FS Lieščina, Miešaný spevácky zbor 

BONA FIDE, Klub záujmovej činnosti seniorov DÚHA, 

 MO MS Klenovec – FS Vepor, 

 MO MS Tisovec – DFS Čižíček, Evanjelické gymnázium v Tisovci, 

 MO MS Kráľ – FS Šajava, 

 MO MS Tornaľa – DFS Šafáriček. 

 

Realizácia hlavných aktivít Domu MS v Rimavskej Sobote v roku 2021 bola poznačená 

vyhlásením príslušných štátnych úradov o bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa ochrany 

pred šírením ochorenia COVID-19. Medzi hlavné bezpečnostné opatrenia patrili zákaz 

konania kultúrnych podujatí a zákaz zhromažďovania sa. V dôsledku toho musel zrušiť Dom 

MS v Rimavskej Sobote plánované kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré boli zamerané na 

prácu s mládežou v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných 

školách v okrese Rimavská Sobota nasledovne:  poznávanie slovenských dejín a významných 

osobností nielen regiónu Gemer-Malohont, prezentácia ľudových tradícií, obyčajov a 

zvykoslovia formou zážitkových aktivít na školách, organizovanie literárnych súťaží, 

organizovanie projektu búst slovenských dejateľov v okrese Rimavská Sobota a ďalších. Čo 

sa týka propagácie a šírenie tlačovín Matice slovenskej – Vydavateľstva Matice slovenskej a 

aktivity smerujúce k dodržiavaniu platných zákonov SR, hlavne zákona o štátnom jazyku a 

zákona o národnostných menšinách na Slovensku, tieto aktivity prebiehali hlavne online a 

telefonickou formou. 

 

Napriek zložitej situácii Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v letných mesiacoch  

2021 po uvoľnení opatrení sa realizovalo v júli plánované podujatie Vatra zvrchovanosti. 

Podujatie  Po stopách našich predkov v spolupráci s Inštitútom vzdelávania Matice slovenskej 

sa uskutočnilo v priestoroch Domu MS a bolo zamerané na spoznávanie a uchovanie 

kultúrneho dedičstva – výstava ľudových krojov spojená s názornými ukážkami ich výroby. 

Sprievodným podujatím bola prednáška a výroba dreveného sedliackeho jarma, ktorou sa 

predstavili tradičné remeslá v regióne Gemer-Malohont. V septembri sa uskutočnilo 

plánované slávnostné odhalenie búst Janka Jesenského a Júliusa Boľfíka v Aleji slovenských 

dejateľov v Rimavskej Sobote. V októbri sa DMS podieľal na organizovaní regionálnej a 

celoslovenskej literárnej súťaži Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, ktorá sa tento rok 

uskutočnila v DK v Rimavskej Sobote.  

 

Lokálny a regionálny význam pôsobenia Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote mala  

organizačná a metodická pomoc smerujúca k jednotlivým miestnym odborom Matice 

slovenskej pri príprave rôznych žiadostí o finančné príspevky z projektov k pripravovaným 

kultúrnym podujatiam podľa plánu činnosti organizovaných MO MS Gemera-Malohontu 

počas celého roku 2021. Celkovo participoval DMS v Rimavskej Sobote pri šiestich 

projektoch regionálnej kultúry organizovaných MO MS v jeho pôsobnosti, ktoré v tomto roku 

podporovali BBSK a jednotlivé obce. DMS Rimavská Sobota poskytovala svoju súčinnosť pri 

organizácii rokovaní Okresnej rady MS Gemer-Malohont. Spolupráca s orgánmi samosprávy 

bola na požadovanej a dobrej úrovni, a to hlavne v obciach Rimavská Baňa, Čerenčany, 

Klenovec, Tornaľa a Rimavská Sobota.  

 

Medzi dôležitú aktivitu DMS Rimavská Sobota patrila v roku 2021 aj starostlivosť o rast 

členskej základne v okrese Rimavská Sobota – pribudli noví riadni členovia MO MS a to 

hlavne v meste Rimavská Sobota, v meste Tisovec a Lukovištia. Cieľ DMS v oblasti 

zapojenia mládeže z okresu Rimavská Sobota do matičných aktivít bol tento rok nesplnený a 
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to hlavne kvôli pretrvávaniu protipandemických opatrení. DMS na matičných podujatiach v 

okrese Rimavská Sobota organizoval výstavy kníh a tlačovín Vydavateľstva MS. 

 

DMS Rimavská Sobota vyvíjal svoje aktivity na národnostne zmiešanom území a aktivity 

jednotlivých miestnych odborov hlavne v Rimavskej Sobote, v Králi a v Tornali, ktoré boli 

zamerané na zabezpečenie kultúrnej kontinuity, udržiavanie slovenských tradícií a folklóru, 

pripomínanie významných slovenských udalostí a slovenských dejateľov smerom k deťom a 

mládeži v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a tým aj o snahu o výchovu k vlastenectvu 

online formou prostredníctvom rôznych kvízov realizovaných učiteľmi – matičiarmi. V 

neposlednom rade DMS naďalej prijateľnou a zákonnou formou upozorňoval jednotlivé 

obecné samosprávy na aktivity smerujúce k porušovaniu zákona o štátnom jazyku.  

 

Dom Matice slovenskej v Rožňave / Ing. Zlatica Halková 

 

Oblastné pracovisko Matice slovenskej pre okresy Rožňava a Revúca vzniklo už 1. januára 

1992. Na základe dobrej matičnej práce Výbor Matice slovenskej schválil založenie Domu 

Matice slovenskej v Rožňave od 1. 7. 2009 a slávnostné otvorenie bolo 7. 7. 2009 s územnou 

pôsobnosťou v okresoch Rožňava a Revúca. 

 

V súčasnom období sa Dom Matice slovenskej metodicky venuje 19 miestnym odborom 

Matice slovenskej a 2 odborom Mladej Matice v okresoch Rožňava a Revúca. MO MS: 

Betliar, Čierna Lehota, Dobšiná, Gemerská Poloma, Gočovo, Honce, Kobeliarovo, Nižná 

Slaná, Pača, Plešivec, Rakovnica, Rejdová, Revúca, Rožňava, Rožňavské Bystré, Štítnik, 

Vlachovo, Vyšná Slaná. Odbory Mladej Matice s právnou subjektivitou: Rožňava, Revúca. 

Pôsobí tu aktívna Oblastná rada MS. Zastúpenie v orgánoch Matice slovenskej: Výbor MS – 1 

x, Dozorný výbor MS – 1 x, Krajská rada MS Košického kraja – 3 x. 

 

Dom Matice slovenskej v Rožňave sa prioritne sústreďuje na aktivizáciu, koordináciu a 

metodickú spoluprácu s Miestnymi odbormi Matice slovenskej, prácu s deťmi a mládežou, 

upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území, 

zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, oživovanie regionálnej a miestnej kultúry, 

oživovanie ľudových tradícií, zachovávanie pamiatky našich rodákov a upevňovanie 

materinského jazyka. Hlavnou úlohou je obohacovať, rozvíjať a šíriť tradičnú ľudovú kultúru 

Slovákov v národnostne zmiešaných oblastiach, prezentácia a podpora slovenskej kultúry v 

zahraničí a vzájomná spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.  

 

Hlavné aktivity a podujatia sa realizovali v časových úsekoch medzi lockdownami. Žijeme v 

núdzovom stave a opatreniach, ktoré nám neumožňujú slobodne sa pohybovať. Ale ani to 

nám nezabránilo organizovať recitačné súťaže a spomienkové podujatia, aj keď inou formou. 

Hviezdoslavov Kubín prebehol ešte normálnou formou, ale nám sa podarilo excelentne 

uskutočniť recitačnú súťaž Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – Dobšinského rozprávky. 

Hľadali sme možnosti ako súťaž uskutočniť. Okolnosti v súčasnej pandemickej situácie nám 

nedávali veľa možností. Doteraz sme sa stretávali v rodisku Pavla Emanuela Dobšinského v 

Slavošovciach, čo momentálne nebolo možné. Začali sme hľadať riešenia. Natočili sme 

víťazov školských kôl a okresná odborná porota hodnotila recitátorov cez videonahrávky. V 

deň narodenia tohto velikána sme si položením venca spomenuli aj na doktora Milana 

Sajenku, ktorý celý svoj život venoval rodnému domu a múzeu P. E. Dobšinskému. V lete sa 

nám podarilo uskutočniť trojdňové podujatie venované P. J. Šafárikovi, malo to veľký ohlas. 

Z regionálnych podujatí by sme spomenuli Vatru zvrchovanosti, Letný festival spevu a tanca, 

Gemerský folklórny festival. Podujatia sa však neuskutočnili v takom rozmere ako inokedy, 
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ale iba ako menšie večerné stretnutia pri folklóre. Nezabudli sme ani na Helenu Mišurdovú v 

Rakovnici, významnú rodáčku, obetavú ošetrovateľku v druhej svetovej vojne. Z lokálnych 

podujatí sa nám podarilo zrealizovať podujatie Traja sokoli. Aj tu sa našiel spôsob, ako sa to 

dá. Matica slovenská, obec Plešivec a OV SZPB Rožňava vyslali svojich zástupcov a pietny 

akt sa uskutočnil v komornom prostredí, ale s úctou a rešpektom. Nezabudli sme si 

pripomenúť nášho slávneho rodáka z Gočova Jura Hronca službami Božími a položením 

vencov na miestnom cintoríne, ako aj na rodnom dome. Vybrali sme aktivity, ktoré sa nám 

napriek neľahkej situácii podarilo zorganizovať, majú národný či matičný charakter a na 

ktorých sme hlavný usporiadateľ, poprípade sa spolupodieľame na organizácii. 

 

Na základe aktívnej činnosti máme veľmi dobrú spoluprácu so samosprávnym krajom, 

obecnými  úradmi  v okrese, mestom Rožňava, Baníckym múzeom, Gemerským osvetovým 

strediskom, Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského, Centrom voľného času, Základnou 

umeleckou školou, základnými a strednými školami, obecnými knižnicami, občianskymi  

združeniami, s Jednotou dôchodcov Slovenska, s Klubom dôchodcov a v neposlednej rade s 

cirkvou, a s každým kto chce podporiť matičnú myšlienku o vzájomnej úcte a rešpekte na  

národnostne zmiešanom území. Počas celého roku sme sa snažili najviac spolupracovať so 

školami, s ktorými máme podpísané memorandum o spolupráci.  

 

Za naše najvýznamnejšie úspechy považujeme prezentovanie slovenského jazyka na 

zmiešanom území formou kultúrneho slova a upevňovanie vzťahov. Cez našu facebookovú 

stránku Gemerskí matičiari prinášame matičiarom krátke prezentácie o našich významných 

národovcoch. V spolupráci s MO MS sme o nich vytvorili aj krásne brožúrky a letáky. 

Systematicky sa staráme o rast členskej základne, vytvárame podmienky na zakladanie a 

rozvíjanie činnosti MO MS, záujmových a vedeckých odborov a odborov Mladej Matice, 

disciplinovane kontrolujeme matričné knihy a tzv. členský fond, snažíme sa o zníženie 

negatívnych názorov na Maticu slovenskú aktívnou a poctivou matičnou prácou Pre mládež a 

mladomatičné hnutie v regióne vytvárame zaujímavé súťaže na sociálnej sieti. 

 

Maticu slovenskú propagujeme už od prvej myšlienky, t. j. pozvánky, plagáty, ako aj na 

každom našom podujatí vystavením banneru a vyvesením matičnej vlajky. Informácie o 

podujatiach zverejňujeme na www.maticaroznava.sk, www.matica.sk, www.majgemer.sk a 

príslušné webové stránky obcí. V rámci sociálnych sietí využívame Facebook a samostatnú 

stránku s názvom Gemerskí matičiari. V predminulom roku sa nám podarilo zabezpečiť 

matičné vlajky pre všetky naše miestne odbory, aby sme išli príkladom pri dodržiavaní 

symboliky. Organizujeme recitačné súťaže, do ktorých zapájame aj školy s vyučovacím 

jazykom maďarským, pripravili sme videoprezentácie pre základné a stredné školy o 

materinskom jazyku. Pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry sme zorganizovali stretnutie 

so zameraním na čítanie a s ním súvisiace interpretovanie umeleckých textov formou on-line. 

Prax nám ukázala, že na krajských kolách v recitačných súťažiach neobsadzujeme popredné 

miesta, musíme a chceme to zmeniť. 

 

Dom Matice slovenskej v Snine / Ing. Jozef Makariv 

 

Dom Matice slovenskej v Snine vznikol v novembri 1997 a do jeho pôsobnosti spadajú 

okresy Snina, Humenné, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Svidník a Stropkov vrátane 

Oblastného pracoviska vo Vranove nad Topľou. 

 

Najaktívnejšie MO MS sú MO MS Belá nad Cirochou, MO MS Dlhé nad Cirochou, MO MS 

Snina, MO MS Humenné a MO MS Zemplínske Hámre. Pri MO MS Zemplínske Hámre 

http://www.maticaroznava.sk/
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pracuje ženská spevácka skupina Hamorčanka a pri Dome MS pracuje Folklórny súbor 

ŠIŇAVA. 

 

V roku 2021 podobne ako v roku 2020 sa Dom MS v Snine zameral na metodickú pomoc 

miestnym odborom Matice slovenskej. Dom sa podieľal v spolupráci s mestom Snina na 

príprave reprezentačného nástenného kalendára na rok 2022 – Snina na dobových pohľadoch 

XIII. – a je tu zámer postupne zostaviť podobný reprezentačný kalendár z histórie Matice 

slovenskej, keďže v roku 2021 sa to nepodarilo. Tento nástenný kalendár je vhodný aj na 

darovanie ako súčasť diplomových ocenení. Začiatkom roka zrealizoval Dom MS pokusne 

hru Matičné pexeso, ktorú by chcel cez matičné pracoviská, ak sa zlepší pandemická situácia, 

aj na celoslovenskej úrovni. Dom MS v rámci svojich hlavných aktivít, aj keď obmedzene, 

pokračoval vo výstavnej činnosti. V spolupráci s MO MS v Snine bola pripravená Výstava 

dobových pohľadov na starú Sninu obohatená o nové retro pohľady, ktorá nadväzovala na 

výstavu v roku 2020. V roku 2021 sa Dom MS podieľal na vyhotovení ďalšej série 

Slávnostných členských preukazov, ktoré dôstojne reprezentujú Maticu slovenskú ako 

najstaršiu národnú ustanovizeň a často ich Miestne odbory Matice slovenskej kupujú svojim 

členom ako vyznamenanie za ich činnosť v odbore.  

 

Počas celého roka Dom MS v Snine dodával tak ako po iné roky bezodplatne Pamätné a 

ďakovné listy pre potreby vedenia Matice slovenskej, ale aj pre potreby Členského ústredia v 

Martine, či Krajskej rady MS Prešovského kraja. Boli vyhotovené aj kvalitné pamätné listy v 

tvrdých doskách pre matičné subjekty z iných regiónov. Tak ako po iné roky aj v tomto roku 

Dom spracoval kvalitné pamätné dosky pre nových zakladajúcich členov Matice slovenskej. 

Ďalším počinom bol kalendár s názvom Belá nad Cirochou na dobových pohľadoch VI. 

vydaný v spolupráci s MO MS Belá nad Cirochou, ktorý je už šiesty v poradí. Tieto dobové 

kalendáre pomáhajú zachovať pamäť o živote našich predkov. Ako spoluorganizátor sa Dom 

MS spolu s Miestnou organizáciou Únie žien Slovenska podieľal na organizovaní už 

tradičného podujatia Ochutnávka tradičných jedál. 

 

Najužšiu spoluprácu má už dlhodobo Dom MS v Snine s Mestom Snina. Za najväčší úspech v 

roku 2021 možno považovať pokračovanie spolupráce na vydávaní HLASU MATICE, keď 

boli graficky spracované a do tlače pripravené dve nové čísla zachytávajúce matičné dianie na 

celom Slovensku, čo napomáha lepšej propagácii matičného hnutia smerom k širšej kultúrnej 

verejnosti a zároveň dáva MO MS a ďalším odborným pracoviskám väčší priestor na 

propagáciu svojej činnosti. Podarilo sa aj získať nových predplatiteľov matičných periodík, čo 

nie len prispieva k propagácií matičnej činnosti, ale aj pomáha Matici získavať finančné 

prostriedky na ďalšiu činnosť. 

 

K rozšíreniu členskej základne v roku 2021 vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu 

došlo len o niekoľko členov, ale nebol založený žiadny nový MO MS nakoľko je tam 

potrebné vycestovať a aj viackrát rokovať. 

 

Mládeži sa Dom MS venuje pomocou vzdelávania cez odborné prednášky venované 

národným témam a dejateľom. Prednášková činnosť sa skvalitnila, lebo sa obohatila aj o 

premietanie. Pred dvoma rokmi bol graficky spracovaný pre vzdelávanie mladej generácie 

panel z histórie Matice slovenskej a v roku 2019 sa vyrobila vzorka na plastovom podklade a 

v ráme o rozmeroch 70 x 100 cm. Ďalej Dom MS dal vyrobiť 12 veľkých nosných rámov z 

drevených hranolov o rozmeroch 100 x 200 cm, ktoré budú slúžiť na vytváranie nosných 

skladačiek pre zavesenie výstavných rámov na výstavy priamo na základných školách, čo je 
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posun smerom bližšie k žiakom na školách. Žiaľ k plánovaným inštaláciám propagačných 

panelov a výstav kvôli obmedzenému prístupu na školy opäť nedošlo. 

 

Keďže Dom MS v Snine pôsobí na jazykovo zmiešanom území kde žije rusínska národnostná 

menšina, orientuje svoju činnosť hlavne na spoluprácu, nakoľko v tomto priestore nie je 

situácia tak vyhrotená ako napríklad na juhu Slovenska. 

 

Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves / Oblastné pracovisko Matice slovenskej 

Poprad / Mgr. Rastislav Zacher, PhD. 

  

Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi vznikol 1. 7. 1990 a sídli v objekte, ktorý je 

majetkom Matice slovenskej. V priamom riadení DMS Spišská Nová Ves (DMS SNV) je aj 

Oblastné pracovisko MS Poprad. DMS SNV sa stará o matičnú činnosť v okresoch Spišská 

Nová Ves, Levoča, Gelnica, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa. Konkrétne iba v okrese 

Spišská Nová Ves je momentálne aktívnych 16 MO MS.  

 

Základná orientácia DMS SNV v roku 2021 aj napriek stále pretrvávajúcim opatreniam v 

súvislosti s pandémiou spočívala predovšetkým v práci s mládežou, samosprávami, v 

spolupráci so školami a všetkými kultúrnymi organizáciami v meste. Pre DMS SNV je tiež 

veľmi prioritná prezentácia tradičnej ľudovej kultúry cez folklórne súbory a skupiny v oblasti, 

organizácia prednáškovej činnosti pre stredoškolákov, ale aj pre učiteľov slovenského jazyka 

a literatúry a histórie. Oboznamuje ich s osobnosťami a udalosťami národnej i regionálnej 

histórie a aktívne ich zapája do matičnej činnosti.  

 

DMS SNV sa snažil aj v roku 2021 o spoluprácu so Slovákmi v zahraničí. V Poľsku už 

prebehli, aj keď to bolo podobne ako v roku 2020, predovšetkým formou online stretnutia s 

možnými partnermi v tejto oblasti (aj formou napr. darovania knižných publikácií).   

 

Rozsiahla bola aj činnosť, ktorá každodenne napĺňa Dom MS. Predovšetkým najmä medzi 

lockdownami, kedy sa mohla verejnosť aspoň v menšom počte stretávať sa v DMS SNV 

stretávali deti z Divadelného štúdia pri Dome MS, v DMS pôsobila spevácka skupina 

Majorán zo SNV, Divadelný súbor Hviezdoslav v DMS nacvičoval v jeho divadelnej sále. V 

DMS SNV pôsobilo aj v roku 2021 aj úspešné divadlo Kontra, ktoré získalo ocenenie 

Najobľúbenejšie divadlo na Slovensku za sezóny 2018 a 2019.  

 

DMS SNV úzko aj v roku 2021 spolupracoval s Kaviarňou Mlynček, ktorá sa úspešne 

etablovala v DMS SNV a je jednou z najnavštevovanejších kaviarní v regióne Spiša. S touto 

kaviarňou a Divadlom Kontra už DMS SNV nadviazal úzku spoluprácu, aj čo sa týka 

kultúrnych podujatí. Ako som sa už zmienil vyššie, žiaľ aj rok 2021 bol pre DMS SNV 

poznačený pandémiou a preto sa v roku 2021 nemohlo zorganizovať toľko významných 

podujatí ako predchádzajúce roky. Napriek pandémii sa DMS SNV podieľal na organizovaní 

a participovaní podujatí a akcií, ako napríklad okresná súťaž v prednese slovenskej povesti 

Šaliansky Maťko (online formou), spomienkové podujatie Malá vojna, ekumenické stretnutie 

pri kríži na Kojšovskej holi, pripomenutie si úmrtia M. R. Štefánika v Poprade, Vatra 

zvrchovanosti v Štrbe, Batizovciach, na Kojšovskej holi, Kostelničákov ornament – výtvarná 

súťaž v Spišskej Starej Vsi a pod.  

 

Základnou prioritou pre DMS SNV bola aj v roku 2021 najmä práca s mládežou, úzka 

spolupráca s Mladou Maticou. Z činnosti napríklad MO MS SNV a OP MS Poprad, s ktorými 

DMS SNV úzko spolupracoval v roku 2021 a pomáhal im pri ich činnosti uvádzam aspoň tie 
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najvýznamnejšie a najaktívnejšie. MO MS Spišská Nová Ves sa svojou bohatou činnosťou 

radí, ako jeden z najaktívnejších MO MS v regióne, úzko a významne spolupracoval s 

príslušným DMS Spišská Nová Ves aj v roku 2021. V roku 2020 si tento MO MS pripomenul 

100. výročie svojho vzniku a DMS SNV 30. výročie svojho založenia. V roku 2021 sa pri 

príležitosti týchto významných výročí konalo na Radnici mesta Spišská Nová Ves slávnostné 

prijatie primátorom mesta Spišská Nová Ves, p. Ing. P. Bečarikom. V spolupráci s DMS SNV 

sa podarilo vydať a vytlačiť monografiu Storočná cesta Miestneho odboru Matice slovenskej 

v Spišskej Novej Vsi. MO MS SNV taktiež participoval na jednotlivých akciách a 

podujatiach. MO MS SNV sa súčasnej dobe zameriava predovšetkým na pripomínanie si 

jednotlivých súčasných a minulých autorov, spisovateľov poézie a prózy. Úzko spolupracuje 

aj s mestom Spišská Nová Ves, Spišskou knižnicou, Galériou umelcov Spiša a kultúrnymi a 

spoločenskými organizáciami v meste SNV. Okrem literárnych popoludní poézie a prózy v 

spolupráci s DMS SNV zorganizoval napr. Zemiakový deň na Spiši, ktorý zanechal u 

verejnosti veľmi pozitívny dojem. Významným podujatím je tiež Deň otvorených dverí v 

DMS Spišská Nová Ves. 

 

DMS SNV aj v roku 2021 taktiež úzko spolupracoval aj s regionálnymi televíziami a 

novinami a Slovenským rozhlasom – rádiom Regina z Košíc, taktiež TV Reduta SNV, TV 

Levoča a pod. DMS SNV veľmi dobre spolupracuje aj s Mestským úradom v Spišskej Novej 

Vsi, kultúrnymi inštitúciami a zariadeniami v meste Spišská Nová Ves (napr. Spišské 

osvetové stredisko, Únia žien Slovenska, Centrum voľného času a iné). Z činnosti DMS SNV 

ešte v krátkosti spomeniem získavanie predplatiteľov SNN, časopisu Slovensko – Národné 

spektrum, Slovenské pohľady a iné. Okrem organizovania podujatí sa aktívne podieľame aj 

na písaní článkov o všetkých aktivitách a činnosti DMS SNV do Slovenských národných 

novín, web Matice slovenskej a pod. 

 

Pevne verím, že sa DMS SNV aj v budúcnosti podarí zorganizovať viaceré významné akcie a 

podujatia, ktoré by tak výraznou mierou dopomohli zviditeľniť najmä činnosť Domu Matice 

slovenskej v Spišskej Novej Vsi. 

 

Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Trenčíne / Žofia Hrančová 

 

Oblastné pracovisko MS v Trenčíne bolo zriadené v roku 2016 a jeho činnosť bola obnovená 

26. 6. 2018. Do pôsobnosti OP MS Trenčín spadajú okresy Nové Mesto n/Váhom, Myjava, 

Trenčín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica. V pôsobnosti OP MS Trenčín pracuje 17 

aktívnych MO MS, a to v obciach Modrová, Kalnica, Nové Mesto n/V., Čachtice, Bošáca,  

Dolné Srnie, Trenčín, Chocholná-Velčice, Trenčianske Stankovce, Svinná, Dubnica n/V., 

Nová Dubnica, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Záriečie, Považská Bystrica a 

Plevník-Drienové. Odbor Mladej Matice pracuje v obci Častkovce. 

 

Činnosť OP MS Trenčín sa zameriava na niekoľko oblastí: 

 Na obnovu spolupráce oblastných/okresných rád MS, členov KR MS a MO MS pri 

organizovaní matičných podujatí v regióne, na koordináciu činnosti MO MS, na 

poskytovanie informácií z ČÚ MS a plnenie si povinností odborov podľa stanov MS. 

Postupne sa obnovuje komunikácia s predsedami MO MS na Považí, až posledné dva 

roky funguje vzájomná výmena informácií a spolupráca OP MS v Trenčíne s MO MS, 

zameriava sa na metodickú pomoc a koordináciu činnosti MO MS na Považí, pri 

spolupráci so samosprávami, školami a ostatnými organizáciami v regióne. 

Zameriavalo sa na obnovenie činnosti neaktívnych MO MS. Boli oslovení predsedovia 

MO MS D. Srnie, MO MS Myjava, MO MS D. Mariková, MO MS Jasenica.  
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 Na aktualizáciu členskej základne, obnovenie činnosti zaniknutých MO MS na Považí, 

čo sa dalo len veľmi obmedzene plniť pre pokračujúce protipandemické opatrenia 

štátu aj tento rok. Poskytovať metodickú pomoc pri digitalizácii matričných kníh MO 

MS. Nepodarilo sa obnoviť činnosť u viacerých zaniknutých MO MS pre neustále 

protipandemické obmedzenia. Dôležité pre obnovenie činnosti MO MS sú osobné 

návštevy, čo nebolo možné posledné dva roky uskutočňovať. 

 Na metodickú pomoc pri zostavovaní a podávaní žiadostí na regionálne projekty, 

niektoré MO MS ešte stále vypracovávajú projekty nedostatočne. Každoročne MS 

prideľuje určité financie na projekty regionálneho a miestneho charakteru pre MO MS. 

Bohužiaľ v roku 2021 z finančných dôvodov MS, vysoké krátenie rozpočtu z MK SR,  

nemohla finančne podporiť projekty miestnej a regionálnej kultúry. Napriek tomu MO 

MS Trenčín vyhlásil a uskutočnil Literárnu súťaž J. Braneckého.  

 Na zabezpečovanie archívu fotodokumentácie v elektronickej podobe z akcií  MO MS 

v regióne, ktorého plnenie sa darí uskutočňovať vďaka metodickej pomoci OP MS.  

Niektoré MO MS o podujatiach informujú len vo svojich miestnych a obecných 

novinách, webstránkach (napr. MO MS Plevník-Drienové, MO MS Záriečie, MO MS 

Modrová, Trenčianske Stankovce atď.). 

 Evidovanie folklórnych súborov na Považí (12 súborov). Mnohé súbory museli zrušiť 

podujatia pre karanténne opatrenia počas roka, niektoré pozastaviť činnosť zo 

zdravotných dôvodov členov. 

 Organizačná pomoc pri príprave KR MS TSK a metodická pomoc pri prípravách MO 

MS na VZ a VČS miestnych odborov a kandidátov na VZ MS v Martine. Účasť na 

zasadnutí KR MS TSK 16. 6. 2021 v Trenčíne, schválenie kandidátov na VZ MS. 

 V roku 2020 sa mal uskutočniť krajský snem MS v Trenčíne 27. 6. 2020, snem pre 

pretrvávajúcu karanténu počas roka sa nekonal a bol presunutý na rok 2021. Avšak pre 

konanie VZ MS v októbri bol krajský snem presunutý na rok 2022. 

 

Z hlavných podujatí OP MS Trenčín, ktoré organizuje v spolupráci s MO MS na Považí sa 

uskutočnila iba celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom 

zhovára“. Plánoval sa uskutočniť divadelný festival Bošácke divadelné dosky, folklórny 

festival Trenčín – Trnava, ruža voňavá a poznávací zájazd do Uhrovca, venovaný A. 

Dubčekovi, pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. 

 

Miestne a regionálne podujatia konané v obvode OP MS Trenčín: 

 4. 5. 2021, pietny akt kladenia vencov k pamätníku M. R. Štefánika v Trenčíne, 

 6. 5. 2021, stretnutie s primátorom mesta Považská Bystrica v Považskej Bystrici, 

 19. 5. 2021, kladenie vencov v Bošáckej doline padlým v II. sv. vojne, 

 3. 6. 2021, vyhodnotenie 28. ročníka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého, 

 8. 6. 2021, neformálne stretnutie matičiarov z okresov Ilava, Púchov, Považská 

Bystrica s predsedom MS v Považskej Bystrici, 

 16. 6. 2021, zasadnutie KR MS,  

 30. 6. 2021, stretnutie s primátorom mesta Nová Dubnica,  

 2.7.2021 účasť na VZ MO MS Kálnica, voľba nového predsedu Ing. Samuela Jelínka 

a členov výboru MO MS, návrh 1 kandidáta do VMS, 

 5. 7. 2021, Výstup na Machnáč pri príležitosti osláv sv. Cyrila a Metoda,  

 21. 7. 2021, III. Sokolský športový memoriál Považskej sokolskej župy Trenčín pri 

príležitosti 141. výročia narodenia M. R. Štefánika,  

 27. 7. 2021 prezentácia knihy Lásky M. R. Štefánika s autorkou Blankou 

Kovarčíkovou. 
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Keďže sa situácia v roku 2021 na Slovensku nezlepšila, bolo veľmi problematické plniť 

mnohé úlohy, podujatia, aktivity. Niektoré sa darilo splniť, ale hneď na začiatku roka, 

niektoré aspoň čiastočne a niektoré sa  museli zrušiť. Vyhlasované opatrenia, ktoré sa zo dňa 

na deň menili a karanténne opatrenia znemožňovali pracovať v teréne, uskutočňovať 

stretnutia, ktoré bolo možné uskutočniť len osobnou účasťou, či konzultáciou.   

 

Oblastné pracovisko vo Veľkom Krtíši – Hrušove / Ján Brloš 

 

Sídlo – Veľký Krtíš, Nemocničná 4,  990 01 Veľký Krtíš a Hrušov č. 526, 991 42 Hrušov. Od 

roku 1994 je zriadené oblastné pracovisko vo V. Krtíši a 14. 2. 1999 sa otvorilo aj v Hrušove. 

Územná pôsobnosť je pre okres Veľký Krtíš, príležitostne oblastné pracovisko poskytuje 

metodickú pomoc pre okresy regiónu Hontu. 

  

Najaktívnejšie MO MS sú MO MS Čelovce, Dolná Strehová, Hrušov, Sucháň, Veľký Krtíš, 

Žihľava, Bušince, Dolné Strháre, OMM Hrušov. Kolektívy pracujúce pri MO MS a úzko 

spolupracujúce s OP MS: Folklórne skupiny – Hrušov, Dolná Strehová, Sucháň, Veľký Krtíš; 

Detské folklórne skupiny – Bušince, Hrušov, Veľký Krtíš, Dolná Strehová; Divadelné súbory 

– Dolná Strehová, Hrušov, Veľký Krtíš, Spevácky zbor Veľký Krtíš.   

 

Predmet činnosti OP MS: História udalostí a osobností – spomienkové aktivity, výstavy, 

semináre k výročiam; Oblasť národopisu – zachovávanie živých i neživých fragmentov, ich  

prezentácia, archivácia, staré roľnícke práce a remeslá, odborné semináre, tvorivé dielne; 

Práca s mládežou – súťaže, besedy, spoznávanie histórie a osobností regiónu, ochotnícke 

divadlo, tvorivé dielne, tradičné remeslá; Edičná činnosť – vydávanie CD a publikácií; 

starostlivosť o Slovákov v zahraničí – kultúrne programy, metodická pomoc. 

 

Celoslovenské podujatia: 

 Deň role, 24. jún 2021 – prezentácia starých roľníckych prác, náradia a strojov v 

autentickom prostredí hrušovských lazov. Z dôvodu opatrení sa uskutočnilo podujatie 

s obmedzeným počtom účastníkov. 

 Hontianska paráda 20. – 21. 8. 2021, festival tradičnej kultúry, roľníckych prác, 

remesiel a ľudovej kuchyne. Zvyčajne rozsiahly festival sa kvôli opatreniam musel 

oklieštiť, ale bola výborná atmosféra. 

 

Podujatia regionálneho charakteru: 

 O cenu Matice, Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev v Bušinciach, 

 S úctou a vďakou – Spomienkové slávnosti pri príležitosti výročia ukončenia 2. 

svetovej vojny 8. 5. 2021 a výročia SNP 29. 8. 2021,  

 Tradičné staviteľstvo – tvorivé dielne v oblasti tradičnej architektúry v Hrušove  28. –

30. 5. 2021, 

 Deti a tradície – tvorivé dielne pre malých muzikantov realizované v Hrušove v 

priebehu mesiaca júl 2021, 

 Čipka v Honte 19. – 23. 7. 2021 – kultúrno-spoločenské národopisné podujatie s 

tvorivou dielňou a výstavou, 

 Jánske ohne – 26. 6. 2021, národopisné podujatie,  

 

Spolupráca s orgánmi štátnej správy je na základe geografickej polohy okresu komplikovaná 

nakoľko najmä v regionálnych orgánoch sú zástupcovia politických strán nesympatizujúcich s 

Maticou slovenskou. Aj napriek tomu sa v niektorých oblastiach dobre spolupracuje. Veľmi 
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dobrá je súčinnosť s kultúrnymi inštitúciami (osveta, knižnica, múzeá a iné), s ktorými 

organizuje OP MS množstvo hodnotných podujatí. Vysoko sa hodnotí spolupráca s mestom 

Veľký Krtíš, ktoré podporuje finančne a inými spôsobmi najmä MO MS, ale aj iné podujatia  

matičného charakteru. Vo väčšine prípadov sú matičným aktivitám naklonené i obecné 

samosprávy najmä v obciach Hrušov, Dolná Strehová, Pôtor (MO MS Žihľava), Sucháň, ale 

aj iné zastupiteľstvá obcí.  

 

Počas roka 2021 sa napriek situácii s pandémiou podarilo uskutočniť niekoľko nových 

významných podujatí, ktoré oslovili širokú verejnosť a prezentovali matičné aktivity. 

Hontiansky keľavník – pobytové tábory pre žiakov základných škôl so zameraním na 

regionálnu históriu, tradičnú ľudovú kultúru duchovnú i materiálnu, na významné udalosti a 

osobnosti regiónu. Z dôvodu obmedzení realizované v rámci jednodňových pobytov Hrušov a 

okolie 19. – 23. 7. a 9. – 13. 8. 2021. Inšpiračný seminár – edukačné podujatie pre kultúrnych 

pracovníkov, folkloristov, osvetárov o možnostiach aktivít v tradičnej ľudovej kultúre, 

Hrušov 23. 7. 2021. Digitalizácia Tradičnej ľudovej kultúry – pilotný projekt lokálnej 

archivácie fragmentov TĽK (fotografie, zvykoslovie, piesne, tance a iné). 

 

Podarilo sa skonsolidovať činnosť 8 aktívnych miestnych odborov v okrese, ktoré i napriek 

tlaku okolia, problémov s členskou základňou a finančným zabezpečením udržali svoju 

funkčnosť. Získavanie resp. rozširovanie členskej základne v regióne je z dôvodu značnej 

migrácie obyvateľstva a v neposlednom rade ekonomickej situácie, ťažko realizovateľné. OP 

sa snaží propagačnými stretnutiami a podujatiami osloviť verejnosť a priblížiť matičné 

aktivity. Matičné aktivity približujeme aj článkami v regionálnej tlači, kultúrnymi podujatiami 

v obciach na jazykovo zmiešanom území, seminármi a výstavami s matičnou tematikou a iné. 

 

Aj napriek situácii s mládežou v okrese sa podarilo atraktívnym spôsobom uskutočniť 

niekoľko mládežníckych aktivít. V rámci turistických podujatí si pripomenuli významné 

osobnosti (A. H. Škultéty, P. Dobšinský, J. Kráľ a i.) a udalosti národného charakteru (SNP, 

výročie vzniku SR a iné). Priestor pre mladých bol pri tvorbe vlastných kultúrnych programov 

napr. v rámci projektu Divadelné návraty formou malých javiskových foriem, v programoch 

na Hontianskej paráde a pod. Pripravili a zrealizovali sa Tvorivé dielne pre deti a mládež na 

tému tradičná kultúra, architektúra  a remeslá. Uskutočnili sa besedy v základných a stredných 

školách. Na semináre a iné aktivity organizované MS sú pozývaní študenti stredných škôl. 

 

Najväčším projektom Oblastného pracoviska MS zameraným na prezentáciu matičných 

tlačovín je Matičná jar s knihou, v rámci ktorej sa v školách, knižniciach a miestnych 

odboroch realizujú výstavy kníh a periodík VMS, besedy s autormi kníh a zástupcami MS. 

Podujatia sa bohužiaľ konali len v minimálnom množstve cez mailovú poštu. Oblastné 

pracovisko MS je nápomocné pro kontrahovaní objednávok a dopravy objednaných tlačovín.  

 

Oblastné pracovisko každoročne pripravuje niekoľko odborných prednášok a seminárov k 

problematike štátneho jazyka najmä v rámci Dní Augusta Horislava Škultétyho. Priamo 

upozorňuje na poškodené alebo nevhodne umiestnené štátne symboly. Hlavným poslaním OP 

MS V. Krtíš – Hrušov nachádzajúceho sa v okrese na národnostne zmiešanom území je 

podpora národného povedomia obyvateľstva. Sú to najmä kultúrne aktivity, literárne, 

spevácke, divadelné prehliadky a súťaže. Presadzovanie práv Slovákov v obciach, kde sú v 

postavení menšiny. Podujatia realizované napr. v D. Strehovej, Bušinciach, V. Krtíši, Hrušove 

sú záchytným bodom i pre obyvateľov z obcí, kde slovenská kultúra nemá priestor na 

prezentáciu.   
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Oblastné pracovisko Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou / Mgr. Miroslav Gešper 

 

Oblastné pracovisko Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou patrí do územnej pôsobnosti 

Domu Matice slovenskej v Snine. Vyvíja bohatú činnosť a je jedným z najdynamickejšie sa 

rozvíjajúcich matičných pracovísk na Slovensku. V súvislosti s matičnou mládežou bolo OP 

MS vo Vranove n/T prínosné v aktivizácii slovenskej mládeže so zameraním na vlastenectvo.  

 

OP MS svojou činnosťou metodicky pomáha 28 MO MS a 5 OMM pri realizácii akcií 

a podujatí. V rámci okresu popri MO MS, ale aj ako kolektívny člen MO MS, pôsobí 18 

folklórnych matičných telies, 2 divadelné telesá a orchester dychovej hudby.  

 

OP MS Vranov nad Topľou pozitívne nadviazalo na skúsenosti z predchádzajúcich rokov a 

zameralo svoje aktivity na tri základné oblasti: 

 podchytenie slovenskej mládeže vo forme realizovania divadelných scénok, 

 udržanie osobitých folklórnych tradícii regiónu, 

 odhaľovanie zabudnutých národných osobností a udalostí s dôrazom na 

Hornozemplínsky región. 

 

V roku 2021 vyvíjalo OP MS v spolupráci s MO a OMM tieto činnosti: 

 76. výročia oslobodenia mesta Michalovce, čestná stráž pri kladení vencov v podaní 

matičiarov z MO MS Hencovce, 

 7. 5. 2021, realizácia online prednášky pre študentov SOŠD vo Vranove nad Topľou, 

pri príležitosti 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, 

 18. – 20. 6. 2021, organizovanie matičného podujatia spojeného s oslavami v Roku 

národnej identity na 13. motožúrke  v Strážskom s medzinárodnou účasťou,  

 zabezpečenie spomienkovej slávnosti vo Veľkej Lodine, pietny akt kladenia vencov, 

čestná stráž pri pamätníku v spolupráci so SZPB, KČP a MO MS Hencovce,  

 24. 7. 2021 – 2. ročník Športového dňa pre rodiny s deťmi v spolupráci s OZ 

Vranovčania vo Vyšnom Kazimíri, zabezpečenie kultúrnej časti a to názornej ukážky 

rekonštrukcie bojov v podaní Hencovského oddielu Gvardija a KVH, zabezpečenie 

prednášky a výstavy výzbroje a výstroje, 

 26. 7. – 6. 8. 2021, Krok do minulosti – zabezpečenie výstavy vojenskej výstroje 

a výzbroje z obdobia 2. svetovej vojny a prednášky o udalostiach z tohto obdobia vo 

vranovskom regióne, 

 8. 8. 2021, zabezpečenie výstavy na 48. ročníku spomienkovej slávnosti „Partizánske 

chodníčky“ pri príležitosti 77. výročia SNP v obci Petrovce,  

 účasť na spomienkovej akcii v Čaklove, venovanej 190. výročiu Východoslovenského 

roľníckeho povstania, 

 28. 8. 2021, organizovanie podujatia pri príležitosti výročia SNP v obci Kamienka, 

rekonštrukcia bojov, kladenie vencov k pamätníku v obci Kamienka a na vrchu Babej, 

pri asistencii dychovej hudby Orchester východňarov, Hencovského oddielu Gvardija, 

MO MS Kamienka, obce a PZ Jazvec, 

 5. 9. 2021, organizovanie matičnej slávnosti venovanej Ľudovým tradíciám na 

Hornom Zemplíne v Sedliskách, súťaž matičiarov a iných družstiev vo varení guľášu a 

prezentácia matičných FS v okrese Vranov nad Topľou v spolupráci s MO MS 

Hencovce, MO MS Sedliská a obcou, 

 24. 10. 2021, organizovanie športovo-turistického podujatia 2. ročník výstupu na 

Vetrovú skalu v spolupráci s MO MS Klenová, 
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 11. 11. 2021, účasť na spomienkovom podujatí vo Veľkrope, slávnostné položenie 

venca k pamätníku na mieste, kde sa nachádza najväčší vojenský cintorín z obdobia 1. 

svetovej vojny, 

 položenie venca k pamätníku na Lipovici, mieste kde sa nachádza pamätník 

partizánskeho zväzku Čapajev. 
 

Oblastné pracovisko Matice slovenskej vo Zvolene / Ondrej Baranec 

 

Oblastné pracovisko MS vo Zvolene počas roka 2021 sídlilo na Lieskovskej ceste 6. 

Kancelária Oblastného pracoviska disponovala priestormi 10 𝑚2 mimo centra mesta s 

lacnejšími nákladmi. V prípade vyššieho počtu účastníkov stretnutia je možné prenajať 

rokovacie priestory výrobného družstva.  V kancelárii OP MS sídlil aj Miestny odbor Matice 

slovenskej vo Zvolene a takisto v ňom aktívne funguje aj odbor Mladej Matice vo Zvolene.  

 

OP MS vo Zvolene bolo pod správou DMS v Banskej Bystrici. Pod OP MS vo Zvolene patria 

MO MS z okresov Zvolen, Detva a Krupina. V danom území pôsobí sedem MO MS a dva 

odbory MM. Sú to MO MS: Zvolen, Zvolenská Slatina, Očová, Detva, Hriňová, Podzámčok a 

Sebechleby. Odbory MM: Jozefa Kozáčka Zvolen, Zvolenská Slatina.  Dlhodobo v aktívnosti 

vedie odbor v Zvolenskej Slatine, Hriňovej, Sebechleboch a Očovej. V roku 2020 prešli pod 

správu oblastnej rady aj okresy Žiar nad Hronom a Žarnovica. OP MS taktiež zabezpečuje 

evidenciu a výrobu matičných ocenení. 

 

Rok 2021 sme začali organizáciou Noci Štúrovej. Keďže bolo stretávanie v tomto čase 

zakázané, vytvorili sme v spolupráci s OMM Zvolen krátke video so zaujímavosťami o 

zahraničných Slovákoch a ich ponímaní osobnosti Ľudovíta Štúra, spojitosti Štúra s mestom 

Zvolen a množstve budov, ulíc, škôl, ktoré sú po našej osobnosti pomenované. Študentka 

EBF UK pri tejto príležitosti zložila báseň k Ľudovítovi Štúrovi a jeho výročiu. Video malo 

vyše sto vzhliadnutí za pár minút po premiére. Druhým podobne organizovaným podujatím 

bola spomienka na Jozefa Cígera Hronského, kde sme si spoločne s podpredsedom MS pietne 

uctili velikána a položili veniec. Vytvorili sme zábery, ktoré neskôr pracovník OP MS Zvolen 

spracoval a vytvorili sme video s kultúrno-zábavným programom. Podujatia sa zúčastnila aj 

neter Hronského. Video malo vyše 170 pozretí. Kvôli opatreniam a obmedzeniam pohybu 

sme museli ostať v okrese. OP MS Zvolen zorganizovalo Otvorenie turistickej sezóny na 

Pustý hrad, keďže vrch Zvolen je mimo okres. Podujatie sa z kapacitných dôvodov vytvorilo 

v dvoch skupinách. Pracovník OP MS vo Zvolene zabezpečoval aj rozvoj Hudobného odboru 

MS a jeho Valné zhromaždenie v júni, pričom sa snažil o propagáciu a rozšírenie členskej 

základne odboru. V najbližšej dobe bolo možné organizovať podujatia až počas letných 

mesiacov, kde pracovník OP MS zabezpečoval organizáciu Vatry zvrchovanosti na 

Kremnických Baniach, odhaľovanie busty A. Dubčekovi v Martine a  Dňa Matice slovenskej 

vo Zvolenskej Slatine s ohňostrojom. Počas 4. augusta OP MS zabezpečilo kultúrny program 

popri odhaľovaní busty vlastným programom. Neskôr v mesiaci august za pomoci SZPB 

Zvolen a Únie vojnových veteránov zorganizoval Cyklojazdu SNP. V septembri sa stihli 

konať dve podujatia: Národný výstup na Pustý hrad a Národný beh na počesť letcov SNP, 

počas ktorých bola propagovaná aj matičná literatúra. Do konca roka sa vedúci OP venoval 

najmä výrobe a evidencii matičných ocenení. 

 

Počas roka 2021 sa konala Oblastná rada v okresoch Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad 

Hronom, Žarnovica a Kremnica 27. augusta 2021. Po dlhšej dobe mohli rokovať viaceré 

miestne odbory zo susedných okresov spoločne. Rok 2021 sa podobne niesol v duchu 

rozvíjania nových väzieb OP MS s organizáciami pôsobiacimi v okresoch. Už začiatkom roka 
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sme sa pripojili k organizácii Osláv SNP a k Pripomienke dňa vojenského letectva v Zolnej. 

Pokračovali sme v organizácii spomienkových podujatí, kde sme nadväzne oslovili 

recitátorov povestí, aby ich predniesli aj na podujatí venovanom narodeniu Jozefa Cígera 

Hronského v online priestore. Ďalšou významnou zmenou boli stretnutia s vedením mesta 

ohľadne organizácie miestnych podujatí s celoslovenským dosahom. Pani primátorka tohto 

roku zaevidovala iniciatívu OP MS a OMM Zvolen, ktorí vypomohli pri viacerých aj 

mestských podujatiach. So Zväzom vojakov Slovenskej republiky sme pokračovali v dobrej 

tradícii organizácie Cyklojazdy SNP, kde som zabezpečoval kultúrny a hudobný program v 

podaní ĽH Hruška z Hrušova.  

 

Počas roka 2021 sa OP MS zasadilo o propagáciu podujatí aj skrz internetové siete, aj z toho 

dôvodu badať nárast nových sledovateľov a odoberateľov stánky OP MS vo Zvolene na 

internetovej stránke Facebook, kde pravidelne zverejňujeme správy z okresov, pridávame 

pozvánky a zdieľame do skupín s rozličným záujmom, no najmä pre Zvolenčanov.  

 

Dom Matice slovenskej v Žiline / Ing. Katarína Kalanková 

 

Dom Matice slovenskej v Žiline ako pracovisko bolo zriadené 1. 1. 1996, kedy vtedajšie 

vedenie mesta Žilina darovalo Matici slovenskej budovu, so sídlom Hollého 1 v Žiline.  Podľa 

dohody mesta Žilina a Matice slovenskej bola budova zriadená za účelom napĺňania 

národných, duchovných a kultúrnych princípov Matice slovenskej ako národnej inštitúcie 

Slovákov. Pod pôsobnosť DMS Žilina spadajú okresy Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, 

Martin a Turčianske Teplice.  

 

V spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, štátnou správou a samosprávou organizuje DMS 

Žilina podujatia, akcie, výstavy a prednášky venované našim dejateľom a svojimi podujatiami 

na úrovni okresnej, krajskej aj celoštátnej oslovuje širokospektrálne rôzne vekové kategórie, 

či už deti, MŠ, ZŠ, SŠ, ale aj našich seniorov, rôzne odborné obce, pedagógov, umelcov za 

účelom napĺňania a zachovávania kultúrnych a národných hodnôt našich predkov. Dom 

Matice slovenskej v Žiline je výrazným zjednocovateľom a informačným centrom pre všetky 

skupiny obyvateľstva.  

 

V pôsobnosti DMS Žilina pracuje 40 MO MS, z ktorých sú niektoré menej aktívne, niektoré 

neaktívne, vzhľadom na poproduktívny vek členov výborov MO MS.  Medzi najaktívnejšie 

MO MS patria Žilina, Lietavská Závadka, Bytčica, Diaková, Martin, Turčianske Teplice, 

Valča, Varín, Vrútky, Sučany, Čadca a Bytčica. V roku 2021 sa nám podarilo obnoviť 

činnosť MO MS Kysucké Nové Mesto a Necpaly. Otvorená komunikácia naďalej prebieha so 

starostkou obce Dražkovce, kde plánujeme odhaliť pamätnú tabuľu Jána Vanoviča, rodáka 

z Dražkoviec. Ďalej prebieha otvorená komunikácia so starostom Blatnice, kde taktiež 

plánujeme založenie MO MS. Vzhľadom na v podstate opäť celoročnú absenciu 

organizovania podujatí a obmedzenia z dôvodu epidemiologickej situácie nebolo možné 

zrealizovať a dotiahnuť založenie MO MS Dražkovce a MO MS Blatnica. Po dohovore s 

predsedom MS JUDr. Mariánom Gešperom chceme iniciovať v prvom kvartáli roka 2022 

tieto stretnutia. Kolektívnymi členmi pracujúcimi pri Dome Matice slovenskej v Žiline sú ZO 

Slovenský zväz diabetikov, Slovenský skauting, MO Živena, Únia žien Slovenska Žilina a 

folklórny súbor Lúčanka. 

 

DMS v spolupráci so samosprávou, školami, kultúrno-osvetovými zariadeniami, seniormi, 

cirkvami, občianskymi združeniami rozvíja a obohacuje kultúrno-spoločenský život, 

výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovo-umeleckú, knižničnú, informačnú, edičnú a 
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osvetovú činnosť. Musíme však skonštatovať, že došlo k stagnácii spolupráce so Žilinským 

samosprávnym krajom. S mestom Žilina je pomerne slušná komunikácia, primátor a poslanci 

národnejšie orientovaní sú nápomocní pri pomoci organizovania matičných podujatí.  Žiadosti 

o granty, ktoré boli zaslané  v roku 2021 ŽSK boli z dôvodu COVID-19 pozastavené. Čo sa 

týka žiadostí MO MS je DMS vždy nápomocný, či už pri vyplňovaní žiadostí alebo pri ich 

vyúčtovaniach. DMS v Žiline orientuje svoju činnosť na folklór, prácu s mládežou – deti MŠ, 

ZŠ a SŠ, rôzne súťaže, pódiové vystúpenia, prednášky o dejateľoch slovenského národa.  

 

V roku 2021 DMS Žilina v spolupráci s MO MS Žilina plánovalo niekoľko desiatok podujatí 

– výstavy, prednášky, besedy, prehliadky školskej a mimoškolskej činnosti zameranej na 

pódiové vystúpenia detí MŠ a ZŠ s akcentom na folklór a tradície sviatkov z rôznych 

regiónov Slovenska, smerujúce k zachovávaniu tradícií našich predkov. Významným 

plánovaným podujatím bola Akadémia k 100. výročiu založenia MO MS Žilina a 25. výročiu 

vzniku DMS Žilina, ktoré sa presunulo na rok 2021. Opatrenia nám opäť zamedzili 

uskutočniť toto podujatie. Preto sme sa rozhodli nafotiť kalendár na rok 2023 ako spomienku 

na založenie DMS a MO MS Žilina. Medzi tradičné akcie a podujatia DMS v spolupráci s 

MO MS Žilina patria Kolovrátok, Šaliansky Maťko, Vansovej Lomnička – v spolupráci s 

Úniou žien Slovenska, Naše talenty – kultúrne aktivity, smerujúce k deťom a mládeži. Od 

roku 2014 sa DMS stal hlavným organizátorom podujatia – súťaže Slávik Slovenska, krajské 

kolo v spolupráci s MŠ SR. Matičné pondelky a Slovenčina moja krásna  – prednášky spojené 

s besedami o dejateľoch slovenského národa, stretnutie jubilantov a podobne.  

 

V roku 2021 DMS Žilina sa podarilo v rámci možností zrealizovať pár podujatí v komornejšej 

atmosfére a to napr. turistický výstup na Rozsutec a na Suchú. V danom období boli 

plánované v rámci kultúrno – spoločenských aktivít DMS Žilina s MO MS Žilina  zájazdy do 

Štátneho archívu v Bytči so študentmi gymnázia zo Žiliny a besedy pre študentov ZŠ a SŠ – 

presunuté na rok 2022. Podarilo sa nám zrealizovať výstavu „Dvaja výnimoční Slováci očami 

histórie – Dvestoročnica narodenia Jozefa Miloslava Hurbana“ a výstava „Život bez 

domova“ z argentínskej pozostalosti Jozefa Cígera Hronského v OC Mirage v spolupráci s 

mestom Žilina. V roku 2021 a v priebehu roku 2022 v spolupráci s detským folklórnym 

súborom Cipovička prebieha fotenie regionálnych krojov z Turca, Považia a Kysúc, ktorý by 

mal byť spracovaný ako nástenný kalendár na rok 2023. Veľmi nám v tomto projekte pomáha 

Šatnica MS. V rámci krajskej úrovne organizuje DMS Žilina krajské kolá súťaží Šaliansky 

Maťko, Slávik Slovenska, Vansovej Lomnička. Významným podujatím DMS Žilina je 

projekt Kolovrátok, pódiové interaktívne vystúpenia detí MŠ v spolupráci so SPV Žilina. 

Uvedené súťaže boli na základe štátnych rozhodnutí zrušené. Aktuálne je vyhlásené krajské 

kolo súťaže Šaliansky Maťko, ktoré by sa malo uskutočniť v marci 2022. Významnou 

súťažou, ktorú DMS organizuje na celoslovenskej úrovni je celoslovenská súťaž Proslavis – 

celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálnych škôl a 

zahraničných škôl, kde každoročne sa do súťaže zapája niekoľko stoviek časopisov zo 

všetkých regiónov Slovenska, ale aj zo zahraničia (Maďarsko, Srbsko). V roku 2021 aj 

napriek tomu, že slávnostné vyhodnotenie súťaže neprebehlo, podarilo sa nám aj napriek 

organizačným ťažkostiam súťaž zrealizovať, súťaž sa vyhodnotila a ceny účastníkom boli 

zaslané poštou.    

      

Dom Matice slovenskej v Žiline sa ako spoluorganizátor podieľa  na rôznych podujatiach  v 

rámci okresu a kraja, ktorými sú Deň matiek v spolupráci s Úniou žien Slovenska, Valčianske 

melódie, Prázdniny bez nudy, Naše talenty, výstavy organizované spolkom Živena a Úniou 

žien Slovenska a iné.  
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Dom Matice slovenskej v Žiline  spolupracuje s orgánmi štátnej správy – MŠ SR, Obvodný 

úrad Žilina a samosprávou – Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina, Krajské kultúrne 

stredisko Žilina, Krajská knižnica Žilina, konzervatórium Žilina, umelecká škola L. Arvaya 

Žilina a obecné úrady v pôsobnosti ŽSK. 

 

V rámci dostupných možností propagujeme akcie a podujatia MS a DMS formou 

zverejňovania mesačných podujatí v mesačníku „Kam do mesta“, Žilinskom večerníku, na 

nástenke DMS Žilina v Krajskej knižnici v Žiline ako aj vo vitríne DMS Žilina na Hlinkovom 

námestí a na nástenke v DMS, webe Matice slovenskej a webe Domu Matice slovenskej. 

Propagácia všetkých podujatí je zverejňovaná na Facebooku DMS Žilina a stránke Matice 

slovenskej. Z každého podujatia sú zasielané mediálne výstupy a fotodokumentácia na 

ústredie Matice slovenskej. Pravidelne prispievame článkami a komentármi do SNN. V čase 

realizácie podujatí a akcií závisiac od typu akcie a podujatia, posielame pozvánky inštitúciám 

štátnej správy a samosprávy, ZŠ, SŠ a inštitúciám v pôsobnosti ŽSK. Snažíme sa v rámci 

možností pri podujatiach rozdávať Národné kalendáre, ktoré DMS nakupuje niekoľko 

desiatok každoročne. Dom Matice slovenskej pri akejkoľvek akcii a podujatí zviditeľňuje 

Maticu slovenskú ako národnú inštitúciu a to aj formou znaku SR a MS na pozvánkach, 

plagátoch, diplomoch a ďakovných listoch.  

 

5.2 Záujmové a vedecké odbory Matice slovenskej 

 

Divadelný odbor Matice slovenskej (DO MS) / Peter Vrlík 

 

Divadelný odbor Matice slovenskej bol obnovený v roku 2012 na riadnom Valnom 

zhromaždení, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši. Zo začiatku pracovalo v tomto 

záujmovom odbore 32 divadelných súborov. Bohužiaľ šesť súborov nezaznamenalo v 

poslednom období žiadnu činnosť a ani nedali o sebe vedieť. Preto tieto divadelné súbory boli 

vyradené z evidencie DO MS. Išlo o súbory MDS Zborov, DS Timrava Lučenec, Divadlo 

mladých Lučenec, DS JURTA Svätý Jur a dva súbory z Vinného. Nakoniec v odbore zostalo 

26 aktívnych divadelných súborov – DS Rozmajrín Bošáca, Dramatický krúžok pri gymnáziu 

Komárno, DS Za Váhom Lipovec, DS Lúky, DS ŠAPO Ploštín, MADOS Liptovský Mikuláš, 

LHTS O4 Liptovský Mikuláš, DS pri MO MS Trenčianske  Stankovce, DS Daxner Tisovec, 

DOS Braxatoris Krupina, DS Zelienka Zvolen, DS T. Vansovej Zvolenská Slatina, DOS 

Podzámčok, SOS Sása, DOS Stožkár Stožok, DS Hnúšťa, DS T. Vansovej Rimavská Píla, 

Divadlo Z.N.A.K. Revúca, Divadlo Alterna Rimavská Sobota, Divadlo Havran Rimavská 

Sobota, BADIDO Rimavská Sobota, DIVOSUD Rimavská Sobota, Divadlo Štefana Kvietika 

Veľký Krtíš, Divadlo Bodka Veľký Krtíš, Divadlo VAMO Žilina a PaTália Tomášov. 

Posledné dva menované súbory vstúpili do nášho odboru počas pandémie. Z uvedeného 

vyplýva, že najviac súborov je zo stredoslovenskej oblasti, štyri súbory sú zo západného 

Slovenska (Bošáca, Trenčianske Stankovce, Lúky a Tomášov). Nepodarilo sa nám pokryť 

východ republiky. Vieme, že tu pracujú pri MO MS divadelné súbory, ale neprejavujú ochotu 

sa zapojiť do činnosti DO MS. V tomto smere očakávame podporu od našich SNN, ktoré by 

mali viac propagovať našu činnosť a dať nášmu odboru väčšiu publicitu. V roku 2019 bol pre 

DO MS veľmi významným. Náš divadelný odbor bol prijatý do Medzinárodnej divadelnej 

organizácie AITA/IATA do slovenskej sekcie.   

 

Rok 2021 sa niesol v znamení pandémie. V tomto roku sme spolupracovali s Mladou Maticou 

na tvorbe programov: Malá vojna v Michalovciach (1. 6.), 160. výročie Memoranda 

slovenského národa v Martine (7. 6.), 190. výročie Východoslovenského roľníckeho 

povstania v Komáranoch (11. 7.), program pre MO MS v Lehote pri Nitre, odhalenie busty 
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Cyrila Daxnera v Bratislave (20. 7.), spomienka na SNP a osobnosť partizánskeho veliteľa 

Ľudovíta Kukureliho (Hermanovce 27. 8., Ondavské Matiašovce 28. 8.). Určitú aktivitu 

vyvíjala Matičná divadelná ochotnícka scéna (MADOS) v Liptovskom Mikuláši. Odohrali 

viac krát úspešnú veselohru Ako župana vítali a vydarený dramatický žart Zbojnícky prepad. 

Musíme skonštatovať, že pandémia značne narušila našu činnosť, ale aj tak sme ešte stihli 

uskutočniť pár podujatí.  

 

Musím vyzdvihnúť aj ďalšie aspekty našej činnosti. Na našej webovej stránke sme uverejnili 

ukážky z niektorých divadelných hier. O ukážky hier bol záujem a niektoré hry, najmä ľudová 

veselohra Počkajte ja Vám ukážem od Petra Vrlíka, sa hrala v Kysuckom Novom Meste a vo 

Vrbove pri Kežmarku. Využívaná je aj naša divadelná knižnica, ktorá sa buduje v Dome MS 

v Liptovskom Mikuláši a ďalších 6 000 titulov je prístupných v Liptovskom kultúrnom 

stredisku, s ktorým máme dohodu o spolupráci. Veľmi dobrá spolupráca je aj s Požičovňou 

kostýmov a krojov v Martine, ktorá je súčasťou MS. Táto požičovňa nám vychádza 

všestranne v ústrety a za mierne poplatky nám požičiava kostýmy. V správe o stave členskej 

základne je analyzovaný vývoj rastu členskej základne, ale aj to, že niektoré súbory buď 

nepracujú alebo nejavia o činnosť v našom  odbore záujem, preto by bolo nanajvýš potrebné, 

aby sa nový výbor so stavom členskej základne začal dôraznejšie zaoberať. Musím ale 

skonštatovať, že DO MS je stále jednou z najväčších divadelných organizácií ochotníkov 

(vyše 300 členov) na Slovensku a to aj vďaka podpore Matice slovenskej, za čo jej patrí naše 

poďakovanie. 

 

Historický odbor Matice slovenskej / PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD., doc. PhDr. 

Ivan Mrva, CSc. 

 

Činnosť v roku 2021 bola obmedzená rôznymi sanitárnymi obmedzeniami v súvislosti 

s COVID-19. Dňa 14. 1. 2021 sa uskutočnilo zasadanie Výboru HO MS, ale vzhľadom na 

obmedzenia vo forme on-line. Výbor nebol uznášaniaschopný. Dňa 30. 6. 2021 sa uskutočnilo 

Valné zhromaždenie HO MS, kde bola vykonaná voľba predsedu, členov Výboru a ďalších 

funkcionárov aj Dozorného výboru. 

 

Pomerne veľa času bolo venované príprave Valného zhromaždenia HO MS zvolaného na 30. 

júna 2021. Z celkového počtu 50 aktívnych členov HO MS sa zišlo 29 členov a tak 

zhromaždenie bolo uznášaniaschopné. Prítomní volili nového predsedu HO MS, keďže  

doterajší predseda prof. Róbert Letz nehodlal pokračovať v ďalšom funkčnom období.  

Prítomní tajnou voľbou zvolili za predsedu HO MS doc. Ivan Mrvu, ktorý získal plný počet  

hlasov. Boli prijímaní noví členovia HO MS, ktorých členstvo schvaľoval Výbor HO MS na 

svojich zasadnutiach. Nový výbor a najmä tajomník Mgr. Pavol Demjanič, PhD., začali 

vykonávať riadnu evidenciu členstva, boli podniknuté kroky na zlepšenie administratívy a 

účtovníctva.  

 

Plánované vedecké podujatia sa pre COVID-19 neuskutočnili. Išlo o nasledujúce návrhy:  

- Konferencia Komunizmus v slovenských dejinách (zodp. Ján Bobák), 

- Seminár Memorandum národa slovenského 1861 – 2021 (zodp. Ivan Mrva). 

 

Vydavateľské aktivity a edičná činnosť: 

 Róbert LETZ, Pavol MAKYNA: Rok 1918 v historickej pamäti Slovenska a strednej 

Európy. VMS 2021. 

 Peter MULÍK: Rok slovenských historických rozhodnutí (Rok 1939). MS 2021. 
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 Natália Petranská Rolková: Matica slovenská a národná otázka v prvej Česko-

Slovenskej republike. MS  2021. 

 Petranský Ivan: Udalosti a osobnosti dejín katolíckej cirkvi na Slovensku v 20. 

Storočí. MS 2020, s. 323. 

 SOKOLOVIČ, Peter: Trnava v rokoch 1938-1948, štúdie a dokumenty. Turany 2021.  

Vydané  spolupráci s Maticou slovenskou. 

 Spolupráca pri príprave periodika Historický zborník č. 1/2021. 

 

Odborné publikácie regionálneho charakteru: 

 Baťáňovská vizitácia farnosti Špačince 1782. Z latinčiny preložil, úvodom a 

slovníkom doplnil I. MRVA, 2021, s. 296. 

 

Prednášky v spolupráci s MO MS: 

 26. 7. 2021 Bratislava, Dom Matice slovenskej Grösslingova. MO MS Bratislava, 

MRVA, I.:  Epidémie na Slovensku v minulosti – Mor a cholera. Prednáška,  

prezentácia a diskusia  

 16. 9. 2021 Trenčín. MRVA, I.: Trianonská mierová zmluva, míľnik v dejinách 

strednej Európy. Miestna organizácia Matice slovenskej a združenie numizmatikov v 

Trenčíne. Prednáška a diskusia 

 11. 11. 2021 Prievidza, Hornonitrianska knižnica, MO MS Prievidza, MRVA, I.: 

Alexander Dubček.  

 

Články v periodikách (výber): 

 

Národný kalendár 2021 (ed. HAVIAR, Štefan). Martin : Matica slovenská, 2020. 284 s. ISBN 

978–80–8128–263–8. 

 Jozef Baďurík: Bašta vedy a kultúry. s. 79-81, 

 Jozef Baďurík: Záhadný Paracelsus. s.196-200, 

 Jozef Baďurík: Betlenove víťazstvá a pády. s.118-121, 

 Martin Lacko: Nezlomený skaut. s. 124-125, 

 Martin Lacko: Utrpenie namiesto písania kníh. s. 164-166, 

 Martin Lacko: Zabudnutý martýr z Ratkoviec. s. 223-224,  

 Marián Tkáč: Otrávený vedno s Bocatiom? s. 98-100, 

 Marián Tkáč: Slovákom dožičili chlieb. s. 156-157,  

 Marián Tkáč: Sokovia. s. 220-222, 

 Marián Tkáč: Púčik, Tunega a Tesár mohli žiť – nebyť Rašľu. s. 233-235,  

 Marián Tkáč: Boj o štátnu suverenitu začal v marci 1991. s. 275-278,  

 Peter Jašek: Pomáhal prenasledovaným kresťanom. s. 154-156, 

 Peter Sokolovič: Cenzúra očami redaktora. s. 184-186, 

 Peter Sokolovič: Život ako dobrodružný román. s. 209-211, 

 Peter Sokolovič: Averzia najvyšších. s. 133-135,  

 Ivan Petranský: Apoštolát pre milovanú vlasť. s. 109-110, 

 Ivan Petranský: Slovenský hlas z večného mesta. s. 187-189, 

 Ivan Mrva: Dobrodruh na kniežacom tróne. Štyristo rokov od narodenia Juraja II. 

Rákociho. s. 85-89,  

 Ivan Mrva Vojna Poliakov s boľševikmi. K storočnici mieru z Rigy. s. 204-208, 

 Ivan Mrva: Važec nebol jediný. Ako oheň ničil naše dediny a mestá v minulosti. s. 

136-143,  
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 Ivan Mrva: Desivé počty obetí nákazy. Prvá veľká cholerová epidémia a 

východoslovenské roľnícke povstanie roku 1831. s. 214-217,  

 Ivan Mrva:  Popustené  putá. Cisár Jozef II. vydal Tolerančný  patent pred 240 rokmi. 

s. 281- 284. 

 

Slovensko – Národné spektrum, odborný časopis Matice slovenskej: 

 Peter Mulík: Hungarus Maďar, Hungaria-Uhorsko-Maďarsko. Slovensko – Národné 

spektrum, 2021, č. 1, s. 60-62. 

 Peter Sokolovič: Zmena názvov ulíc ako prostriedok vyrovnania sa s predchádzajúcim 

režimom po roku 1945 na príklade Trnavy. Slovensko – Národné spektrum, 2021, č. 1, 

s. 55-59. 

 Ivan Mrva: Bratislava a Trnava pred 170 rokmi. Slovensko – Národné spektrum,  

2021, č. 1, s. 72. 

 Ivan Mrva: Ministerský predseda a futbalový reprezentant z Trnavy. Slovensko – 

Národné spektrum, 2021, č. 1, s. 72-73. 

 Ivan Mrva: Fajčenie a fajčiari – zdroj príjmov i objekt prenasledovania. Slovensko – 

Národné spektrum, 2021, č. 2, s. 71-73. 

 Robert Letz: Národné a kresťanské zbližovanie v 50-tych rokoch 19. storočia. 

Slovensko – Národné spektrum, 2021, č. 2, s. 15-24. 

 Ivan Mrva: Trianon, sto rokov od podpisu mierovej zmluvy. Slovensko – Národné 

spektrum, 2021, č. 2, s. 62-66. 

 Ivan Mrva: Čriepky z uhorského snemu, Slovensko – Národné spektrum.  

 Ivan Mrva: Zaujímavosti z histórie fauny na Slovensku. Slovensko – Národné 

spektrum. 2021, č. 2, s. 72 a 75. 

 

Slovenské národné noviny (2021) 

 Ivan Mrva: Krvavá žatva tragického roka 1831. Veľké protiruské povstanie Poliakov 

trvalo takmer celý rok. číslo 24 (5. 12.) s. 10, 

 Ivan Mrva: Slávneho lekára Jána Jesenia-Jesenského popravili v Prahe pred štyristo 

rokmi. číslo 15 (24. 7.) s. 13, 

 Ivan Mrva: Otváral ho cisár a dal mu svoje meno. Bratislavský Starý most dokončili 

pred sto tridsiatimi rokmi. číslo 4 (20. 2.) s. 11. 

 

Iné periodiká: 

 Ivan Mrva: Keď bol 14. marec štátnym sviatkom. Svedectvo. Časopis tabuizovaných 

faktov, ročník 31, č. 3, marec 2021, s. 8.  

 Ivan Mrva, M. Vetrík: Andrej Hlinka, otec slovenského fašizmu? (Polemika). Kultúra, 

ročník XXIV, č. 6. (24. 3. 2021), s. 2,  

 Ivan Mrva: Vyjasní sa vôbec niekedy 4. 5. 1919?  Svedectvo. Časopis tabuizovaných 

faktov, ročník 31, číslo 5, máj 2021 s. 7. ISSN 1338 404 X. 

 Ivan Mrva: Povojnový masaker v Divine. Svedectvo. Časopis tabuizovaných faktov, 

ročník 31, číslo 5, máj 2021, s. 2. ISSN 1338 404 X. 

 Ivan Mrva: Zákon o ochrane štátnych hraníc má 70 rokov. Svedectvo. Časopis 

tabuizovaných faktov, ročník 31, číslo 7-8,  jún-júl 2021, s. 18. ISSN 1338 404 X. 

 Ivan Mrva: Život doktora Jessenia – ukončil pražský kat. Lekárske noviny 2021, 

ročník IV, jún, s. 4-5. 

 Ivan Mrva: Budeme mať niekedy ústredný pamätník pre sedemdesiattisíc mŕtvych 

Slovákov? Svedectvo. Časopis tabuizovaných faktov, ročník 31, číslo 11, november 

2021 s. 7. ISSN: 1338 404 X. 
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Hudobný odbor Matice slovenskej (HuO MS) / prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. 

 

Hudobný odbor pracoval napriek pandemickej situácii aj v roku 2021. Jeho činnosť bola 

oklieštená, no splnil si formálne povinnosti voči ČÚ MS. Bola odoslaná matričná kniha (3. 2. 

2021), zaplatený členský príspevok (3. 2. 2021), zaslaná správa o činnosti odboru za rok 2020 

(17. 3. 2021) a bol vyslaný aj delegát na Valné zhromaždenie Matice slovenskej.  

 

Počas roka konal HuO dve nosné podujatia: 

 5. 6. 2021, Valné zhromaždenie HuO, Banská Bystrica. VZ si zvolilo opätovne za 

predsedu HuO prof. PaedDr. Milana Pazúrika, CSc. Celý priebeh VZ je zachytený v 

zápisnici, ktorá bola odovzdaná na ČÚ MS. 

 2. 10. 2021, festivalová prehliadka speváckych zborov Matice slovenskej v Brezne. 

Túto prehliadku sme plánovali zorganizovať už v roku 2020, ale znemožnili nám to 

protipandemické opatrenia. Tento krát sa konala v rámci 15. ročníka Horehronských 

slávností zborového spevu, ktoré boli 1. 10. 2021. Časti, ktorú organizoval HuO v 

sobotu sa zúčastnili nasledovné zbory: SZ mesta Brezno, Mužský SZ Štiavničan 

z Banskej Štiavnice, Zvolenský SZ, Mládežnícky SZ Vranov nad Topľou, Miešaný SZ 

Kysuca z Čadce. Koncert sa konal v Evanjelickom kostole za spolupráce cirkevného 

zboru ECAV Brezno a ďalšími spoluorganizátormi, ktorí výrazne pomohli zabezpečiť 

priebeh festivalu boli MO MS Brezno a mesto Brezno.  

 

S prispením HuO sa v roku 2021 konali nasledovné akcie: 

 24. 7. 2021, Echo heligónky (prehliadka heligonkárov), Valča, 

 23. – 25. 9. 2021, Gorazdove organové dni Zvolen, Sielnica. 

 

Výbor HuO zasadal v roku 2021 dva krát (21. 5. 2021 a 5. 6. 2021). V budúcnosti chce odbor 

prijať nových členov a založiť si bankový účet. 

 

Jazykový odbor Matice slovenskej (JO MS) / PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. 

 

Hlavným cieľom činnosti odboru bolo účinne pracovať na prehlbovaní poznania 

najdôležitejších etáp vývinu i súčasného stavu nášho národného jazyka a tak prispievať k 

upevňovaniu národného a jazykového povedomia čo najširších vrstiev nášho národa, osobitne 

u príslušníkov jeho mladej a najmladšej generácie. Ide najmä o: 

 popularizáciu výsledkov vedeckého výskumu slovenského jazyka (jeho spisovnej 

formy i nespisovných útvarov), 

 pripomínanie výročí významných udalostí a osobností dejín slovenského jazyka,   

 aktivity zamerané na zvyšovanie úrovne kultúry spisovnej slovenčiny vo verejnom  

jazykovom dorozumievaní. 

 

Činnosť JO MS bola obmedzená pandemickou situáciou na Slovensku (COVID-19). 

Uvádzame činnosti, ktoré boli plánované a schválené ústredím MS a neuskutočnili sa. 

Zároveň uvádzame konferencie a iné aktivity, na ktorých sa členovia JO MS aktívne 

zúčastnili online formou: 

   

 Predsedníčka JO MS PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. vypracovala a podala projekt 

Ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry v regióne Krupina a okolie, ktorého 

cieľom mala byť propagácia Hontu a Novohradu ako vybraných území slovenskej 

národnej histórie. Cieľom projektu mali byť prednášky z oblasti národno-kultúrnej 
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histórie (doc. J. Gallík, FSŠ UKF v Nitre a doc. J. Lomenčík FF UMB Banská 

Bystrica); z oblasti lingvistiky (prof. Ľ. Kralčák FF UKF v Nitre); z oblasti literárnej 

vedy (prof. M. Keruľová, FF UKF v Nitre) – plánovaná exkurzia sa nemohla 

uskutočniť. 

 Členovia JO MS z univerzitných pracovísk sa aktívne zúčastnili (online formou) na 

medzinárodnej konferencii pri príležitosti 30. výročia slovakistiky na Univerzite sv. 

Klimenta Ochridského v Sofii (Bulharsko) – PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., Mgr. 

Mária Rendárová, PhD., Mgr. Renáta Pavlová, PhD. a iní.  

 PaedDr. Mária Hlavatá ako stredoškolská učiteľka sa už dlhé roky venuje propagácii 

JO MS medzi stredoškolskými študentmi v rôznych oblastiach. Každoročne 

organizuje na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre jazykové a duchovné 

sympózium. Zároveň pripravuje študentov na rôzne recitačné súťaže a súťaže v 

tvorivom písaní, napr. Hviezdoslavov Kubín, Slovo bolo u Boha, Čaro slova, 

Šaliansky Maťko atď. Ďalej organizuje exkurzie spojené s jazykovo-kultúrnym 

poznávaním našich dejín a nášho regiónu. 

 

Stav členskej základne Jazykového odboru MS k 31. 12. 2021 je 31 členov. 

 

Mladá Matica (MM) / Bc. Marek Nemec 

 

Špecifický záujmový odbor Mladá Matica združuje svojich členov na území celého 

Slovenska. V roku 2021 pôsobilo na Slovensku 33 odborov MM, v ktorých bolo združených 

666 členov. Podstatná časť roku 2021 bola výrazne poznačená pandémiou spojenou s vírusom 

COVID-19 a jeho mutáciami, vďaka čomu bol poznačený celý spoločenský život a výrazný 

zásah do svojej činnosti mala aj kultúrna obec. Dá sa konštatovať, že dané prenosné ochorenie 

paralyzovalo klasické kultúrne podujatia a celá kultúrna a spoločenská činnosť bola na dlhé 

obdobie niekoľkých mesiacov zastavená. Tento stav neobišiel ani Maticu slovenskú a 

samozrejme aj MM. Napriek tomu mladí matičiari stihli počas niekoľkých mesiacov 

uvoľnených opatrení zorganizovať niekoľko hodnotných podujatí, či už samostatne alebo v 

spolupráci s inými organizáciami. Novým fenoménom tejto doby sa stal on-ine priestor a 

všetky organizácie sa učili pracovať s novou metódou.  

 

Zasadnutia Výboru Mladej Matice a Dozorného výboru Mladej Matice 

 1. zasadnutie sa konalo 29. januára 2021 on-line formou. Išlo o historicky prvé 

zasadnutie takouto formou, ktorá však nebola zapríčinenáé dobrovoľne, ale 

nariadenými opatreniami. Hlavnou témou bolo zhodnotenie predchádzajúceho roka 

2020, príprava na rok 2021, práca v on-line priestore a aktuálne témy v MS. Preberané 

boli aj povinnosti odborov Mladej Matice voči ČÚ MS.  

 2. zasadnutie sa konalo 12. júna 2021 v Martine. Toto zasadnutie bolo súčasťou 

rokovania Rady predsedov OMM. Zaoberalo sa predovšetkým prípravou Valného 

zhromaždenia Matice slovenskej, ale zvlášť bolo venované ataku zo strany niekoľkých 

členov Dozorného výboru MS na čele s predsedom Štefanom Martinkovičom. 

 3. zasadnutie sa konalo 7. septembra 2021 on-line formou. Hlavnou témou bolo Valné 

zhromaždenie Matice slovenskej, zhodnotenie aktivity na sociálnych sieťach a 

uzavretie ataku zo strany DV MS.  

 4. zasadnutie Výboru Mladej Matice sa malo uskutočniť v mesiaci december, bolo aj 

riadne pripravené, no nariadenia v spojitosti so zákazom cestovania a podobne ho 

zrušili. Malo ísť o rozšírené zasadnutie výboru v Gánovciach pri Poprade.  

Viac zasadnutí sa z dôvodu opatrení nepodarilo zorganizovať, avšak členovia medzi sebou 

neustále komunikovali prostredníctvom sociálnych sietí, kde bol vytvorený samostatný chat.  
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Dňa 11. až 13. júna sa konalo v Martine historicky prvé zasadnutie Rady predsedov OMM. 

Napriek tomu, že tento orgán je definovaný v Stanovách Mladej Matice už niekoľko rokov, k 

jeho zasadnutiu prišlo až teraz. Hlavným dôvodom konania rady bolo uznesenie Dozorného 

výboru MS prijaté v mesiaci apríl 2021 a bolo jasným porušením Stanov MS, Zákona o MS, 

ale aj hodnôt Matice slovenskej, čo sa neskoršie aj potvrdilo. Sám Dozorný výbor MS 

s odstupom času svoje pôvodné uznesenie nepodporil a nepredĺžil. Ako uvádza samotná 

zápisnica Dozorného výboru MS, uznesenie bolo zrušené v plnom rozsahu a stratilo účinnosť.  

 

Prevažná časť podujatí bola realizovaná komorne, on-line formou či v režime podľa aktuálne 

platných opatrení. Rok 2021 a mesiace január, február či marec sa mladí matičiari snažili 

pracovať v on-line priestore. Realizovaných bolo niekoľko on-line kvízov, ktorých garantom 

bol predovšetkým Peter Schvantner. V tomto období sme sa snažili v rovnakom priestore 

spraviť aj vedomostné súťaže a žrebovanie správnej odpovede pre zapojených zo strany 

verejnosti. Január začal tradične spomienkou na Ľudovíta Štúra vo Zvolene, pričom podujatie 

bolo on-line formou. V marci sme sa ako členovia Mladej Matice pustili aktívne do práce na 

propagácii Šatnice Matice slovenskej, pričom sme sa podieľali na natočení propagačného 

videa, ktoré bolo zverejnené na sociálnych sieťach. V apríli sa uskutočnila malá spomienka na 

Janka Kráľa a jeho 199. výročie narodenia. Mesiac máj patril spomienke na prvý politický 

program Slovákov, Žiadostí slovenského národa v Liptovskom Mikuláši. Dňa 4. 5. 2021 

uplynulo 102 rokov od tragickej smrti generála M. R. Štefánika, ktorú si členovia Mladej 

Matice pripomenuli pri jeho soche v Bratislave na nábreží Dunaja. V máji sa uskutočnila aj 

spomienka na Juraja Tranovského, spomienka na Andreja Guotha, pri ktorého výročí sme 

realizovali natočenie aj krátkeho poeticko-náučného dokumentu a tichou spomienkou sme si 

uctili aj Deň víťazstva nad fašizmom. Na konci mája si členovia OMM Lučenec pripomenuli 

oslobodenie mesta v roku 1919 a to prechádzkou od pamätníka v mestskom parku k hrobu 

vojaka Jozefa Bednářa, ktorý sa nachádza v mestských lesoch. 

 

Jún patril veľkým oslavám Memoranda národa slovenského, do ktorého programu boli 

scénkou, ale aj účasťou v sprievode zapojení aj mladí matičiari. Deň detí spestrili mladí 

matičiari žiakom zo ZŠ Zalužice okres Michalovce, kde sa konala prednáška s predsedom MS 

Mariánom Gešperom, výstava historických uniforiem a divadelná scénka o udalostiach Malej 

vojny 1939, ktoré sa odohrávali na východnom Slovensku. 190. výročie Východoslovenského 

roľníckeho povstania si mladí matičiari pripomenuli divadelnou scénkou „Kuruci do zbrane“ 

11. 7. 2021 v obci Komárany. Augustové odhalenie busty Alexandra Dubčeka v Martine malo 

v programe aj mladých matičiarov a rovnako sa členovia Mladej Matice zapojili do 

spomienky na Martina Rázusa, pričom mladá matičiarka z Liptova zhudobnila jeho báseň V 

jeseni. SNP a partizánsku skupinu Čapajev si Mladá Matica pripomenula 27. 8. 2021 v 

Hermanovciach nad Topľou dobovou scénkou a kladením vencov k pamätníku SNP. Záver 

leta patril 12. ročníku Fans hokejbalovému turnaju a družstvo Mladej Matice obsadilo 

nepopulárne štvrté miesto. September vo svojom úvode bol v znamení Slovenského dňa kroja 

v Banskej Bystrici. Členovia Mladej Matice sa ho aktívne zúčastnili, pričom priamo na pódiu 

predstavili filmové kroje zo Šatnice Matice slovenskej. Sériu podujatí k 190. výročiu 

Východoslovenského roľníckeho povstania mladí matičiari ukončili odohratím divadelnej 

scénky vo Vranove nad Topľou (10. 9. 2021) a v Haniske pri Prešove (11. 9. 2021). V 

polovičke septembra členovia OMM Zvolen zorganizovali už druhý ročník behu na počesť 

letcov SNP. V mesiaci október sa po štyroch rokoch konalo Valné zhromaždenie Matice 

slovenskej a bolo to znovu v Liptovskom Mikuláši. Členovia Mladej Matice sa ho zúčastnili 

nielen ako delegáti, ale aj ako organizátori počas celého trvania. Počas novembra sa v 

Bratislave slávnostne odhalila pamätná tabuľa Slovákom v česko-slovenskej légiách 1914 – 
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1920, v ktorého programe účinkovali aj mladí matičiari. V mesiaci december sme si pri jeho 

hrobe uctili básnika Milana Rúfusa v jeho rodnej obci Závažná Poruba. Taktiež mladí 

matičiari aktívne spolupracovali pri natáčaní dokumentu o Východoslovenskom roľníckom 

povstaní, keďže v roku 2021 sme si pripomenuli 190. výročie tejto málo známej udalosti. 

Celospoločenská atmosféra spôsobení ochorením COVID-19 a pandemickými opatreniami 

proti jej šíreniu je v tomto období známa. Tieto opatrenia nám nedovolili zorganizovať 

tradičný Národný zraz Mladej Matice. Situácia sa však neustále mení a pevne veríme v návrat 

k tradičným hodnotným podujatiam. 

 

Veľkým posunom a prelomom v činnosti Mladej Matice boli dve aktivity v roku 2021 a to 

natočenie promo videa Mladej Matice s názvom ,,Aj my sme Mladá Matica“, kde sa členovia, 

či už samostatne alebo v kolektívoch, natočili na krátke videá. Ján Seman následne poskladal 

tieto krátke videá do jednotného celku. Nádherné emotívne video oslovilo širokú verejnosť a 

diváci tak vidia reálnych mladých matičiaroch v civilnom živote alebo pri zaujímavej činnosti 

ako folklór, divadlo, turistika, šport a podobne. Druhým prelomom bolo vytvorenie 32-

stranového časopisu Mladá Matica, ktorý je svojou formou, obsahom, grafikou prelomovým a 

doteraz netradičným a jedinečným propagačným materiálom Mladej Matice. 

 

Negatívom v roku 2021 ostane necitlivý zásah do autonómie Mladej Matice zo strany časti 

členov Dozorného výboru MS na čele so Štefanom Martinkovičom. V mesiaci apríl bolo 

prijaté zmätočné uznesenie, ktorým vznikla akási komisia. Dvaja z troch členov komisie 

(Martinkovič, Buleca) pripravili uznesenie, ktoré prekračovalo rámec nielen Stanov MS, ale 

aj Zákona o MS. Všetko prebehlo bez prizvania zástupcov Mladej Matice alebo ich 

informovania. Následne v mesiaci júl sám Dozorný výbor MS toto uznesenie zrušil a tento 

nepochopiteľný a bezprecedentný pokus o zásah do Mladej Matice daným jednotlivcom 

nevyšiel. Ich konanie je závažnejšie v tej súvislosti, že sa jednalo o predvolebné obdobie v 

Matici slovenskej, čo vrhá tieň podozrenia, že išlo o konanie, ktorým chceli ovplyvniť aj 

priebeh a autonómiu Valného zhromaždenia Matice slovenskej. Dvaja hlavní realizátori tohto 

pokusu boli totiž kandidátmi na dve najvyššie jednotlivo volené funkcie v Matici slovenskej.  

 

Valné zhromaždenie Matice slovenskej konané 9. októbra v Liptovskom Mikuláši zvolilo 

funkcionárov Matice slovenskej na nasledujúce štyri roky. Odbory Mladej Matice tu mali 

spolu 17 delegátov, čo je z celkového počtu 307 delegátov, zanedbateľné percento. Do 

orgánov Matice slovenskej a to do Výboru MS boli z radov Mladej Matice zvolení: 

podpredseda MS Bc. Marek Nemec (33 rokov) s 222 hlasmi, tajomník MS RNDr. Ján Seman 

(33 rokov) s 202 hlasmi, stavebný inžinier Ing. Matej Ivanko, PhD. (34 rokov) s 174 hlasmi, 

riaditeľ sekretariátu MS Mgr. Peter Schvantner (28 rokov) s 163 hlasmi, tanečný pedagóg Bc. 

Michal Gnip (31 rokov) s 156 hlasmi, evanjelický kaplán Mgr. Filip Púpala (25 rokov) s 151 

hlasmi, projektový koordinátor Bc. Vladimír Tököly (25 rokov) s 114 hlasmi. Medzi 

nezvolenými kandidátmi ostali administratívny pracovník Mgr. Richard Gajdoš (31 rokov) a 

vedúci krytej plavárne a športových zariadení Tomáš Paprčka (32 rokov). Pokiaľ ide o členov 

Dozorného výboru MS na kandidátke sa nachádzal len jeden člen Mladej Matice a to dátový 

analytik Ing. Jozef Humeník (27 rokov) zvolený s počtom hlasov 165. 

 

Národohospodársky odbor Matice slovenskej (NHO MS) / Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 

 

Národohospodársky odbor Matice slovenskej koncentroval svoju pôsobnosť v súlade s 

programom činnosti na rok 2021 s osobitným zreteľom na prehĺbenie vedecko-výskumnej 

činnosti na štyri problémové okruhy: 

 dlhodobý demografický vývoj Slovenskej republiky, 
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 formovanie komplexného agrosektora a rozvoja vidieka, vodné zdroje a 

vodohospodárska politika, 

 dlhodobá stratégia/doktrína SR a medzinárodné vzťah SR a  

 na aktuálne otázky slovenskej a svetovej ekonomiky a spoločnosti. 

 

V súlade so základným programom NHO MS sme pokračovali v pravidelnom posudzovaní 

aktuálnych otázok rozvoja slovenskej, európskej i svetovej ekonomiky, problémy vývoja 

spoločnosti a osobitne neoregionalizácie medzinárodných vzťahov. Predovšetkým však 

extrémnej migrácie, ktorá prerástla do interkontinentálnych rozmerov. Ohrozuje suverenitu a 

bezpečnosť európskych štátov. Bez náležitej ochrany Schengenského priestoru zo strany EÚ, 

ktorej súčasťou je aj Slovenská republika. 

 

Činnosť odboru sa koncentrovala na kľúčové problémy vzdelania, vedy a výskumu, 

agrosektora a rozvoja vidieka a veľmi negatívne a dlhodobo nedoriešené koncepčné aktívne 

postupy štátu pri degresívnom demografickom vývoji slovenskej populácie, ale aj 

vypracovanie výskumných projektov na tieto problémové okruhy na roky 2020 – 2021. 

 

V oblasti demografického vývoja náš odbor uskutočnil viaceré rokovania s odborníkmi a 

predstaviteľmi Slovenského Štatistického úradu a Výskumného centra demografie a s 

vybranými špecialistami na vytvorenie spoločných riešiteľských tímov, ktorých výsledky 

práce boli a budú prezentované kompetentným štátnym i regionálnym orgánom a prirodzene 

vedeniu zainteresovaných zložiek a členom Matice slovenskej.  

 

Konkrétnou kľúčovou úlohou MS môže byť návrh na prijatie účinných legislatívnych opatrení 

na radikálny zásah proti nadmernému úniku vysokoškolských absolventov, osobitne do 

Česka, kde ročne i podľa zdrojov ČR študuje vyše 40 tisíc študentov zo SR a okolo 84 % z 

nich zostáva v ČR. To vo veľkom rozsahu a na mnohé desaťročia oslabuje genofond 

slovenského národa a počtu obyvateľstva Slovenska. Negatívne dôsledky tejto hrozivej 

všeobecne viac-menej známej tendencie sú bez patričného riešenia zo strany štátnych 

inštitúcií. Preto dané poznatky boli prezentované členmi NHO MS v rámci podujatí MS, v 

printových médiách i v RTVS (Ing. M. Olexa, doc. J. Vlnka, Dr. L. Lysák). 

 

Z radu ďalších poznatkov si seriózne skúmanie zaslúži komplexné riešenie výrazného 

zlepšenia podmienok pre zakladanie i spoločenské ohodnotenie zodpovedných mladých, 

osobitne viacdetných rodín. Prepad v počte živo narodených detí u nás v roku 1989 zo 100 

000 na 56 354 v roku 2021. Daný výsledok pokladáme za katastrofálny a mal by pohnúť 

svedomie zodpovedných bez ohľadu na politickú, či inú príslušnosť.  

 

Prehĺbili sa úvahy o formách aktívnej účasti najmä mladých členov MS na riešení 

problematiky NHO v záujme posilňovania identity a prosperity občanov Slovenska. 

Vyľudňovanie vidieka, najmä východného Slovenska, s neopodstatnenou koncentráciou 

nových pracovných príležitostí v juhozápadných okresoch SR súvisí s problémami 

pracovných príležitostí v priemysle, službách, ale i zaostávania vo využití rezerv v oblasti 

nielen poľnohospodárstva, ale i lesného a vodného hospodárstva či nerastných zdrojov 

neznesie odklad. A rovnako tak v oblasti turizmu, kde sú veľké rezervy a len pomaly sa 

začínajú efektívnejšie využívať krásy a zaujímavosti Slovenska. 

 

Tu sa jednoznačne potvrdzuje nevyhnutnosť vypracovania Dlhodobej stratégie rozvoja SR z 

národno-štátnych pozícií. Opodstatnenosť takého dokumentu plne dosvedčuje nedostatočné 

uplatňovanie najnovších poznatkov historického vývoja slovenského národa a jeho štátnosti 
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pri koncipovaní systémových zmien v koncipovaní vedecko-technického a spoločenského 

rozvoja SR. Vo svojich príspevkoch bola prezentovaná a zdôraznená i na Konferencii 30 

rokov SES-NEZES 29. januára 2020 v príspevkoch predsedu Matice slovenskej JUDr. M. 

Gešpera a historikov Dr. A. Hrnka a Dr. V. Timuru. Za predpokladu personálneho 

dobudovania a dostatočného materiálno-technického riešenia aktivít Národohospodárskeho 

odboru MS môže Matica účinne zvýšiť pozornosť kompetentných vrcholových inštitúcií a 

osobností i odbornej a širokej verejnosti v týchto životne dôležitých problémových okruhov 

SR.  

 

Z celého radu aktivít z oblasti agrosektora bola aktívna účasť NHO na uplatňovaní nami 

iniciovaného a od 1. 7. 2017 platného zákona o ochrane pôdy. Naďalej dochádza k značnému 

úniku pôdy do kompetencie zahraničných subjektov, vývozu drevnej suroviny, ale aj 

nedostatočnému využívaniu vodných zdrojov aj potenciálu slovenského vidieka. K týmto 

otázkam sa na rokovaniach, konferenciách Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a 

Vidieckeho parlamentu v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej komory v Bratislave 

zúčastňovali prof. J. Hraško, doc. J. Binder, Ing. V. Oberhauser, Dr. L. Lysák. 

 

Na rokovaniach odboru aj publikačne významnou mierou úspešne prezentovali v roku 2019 

prof. J. Bača, vzdelanie, demografia a technický rozvoj, doc. J. Binder, vodné zdroje a 

hospodárstvo, prof. J. Hraško, pôda ako nenahraditeľný základ identity, potravinovej 

sebestačnosti a bezpečnosti národa i štátnosti, prof. J. Husár, nedocenená ekonómia v riadení 

štátu, školstvo, agrosektor, Ing. V. Oberhauser, lesné zdroje a efektívnosť ich využitia v 

spolupráci s Vidieckym parlamentom a Technickou univerzitou vo Zvolene a Fórom 

kresťanských iniciatív na tvorbe strategických dokumentov. Veda-výskum, demografia, 

významné osobnosti slovenskej vedy, osobitne A. Stodola 160. výročie narodenia – 

organizátor doc. J. Vlnka.  

 

Významnou mierou k činnosti a výsledkom NHO MS prispievajú prizývaní významní 

odborníci: Ing P. Baco, exminister MP SR, Kľúčové problémové okruhy, východiská, 

koncepcie smerovania  agrosektora, J. Forsthoffer, problémy štruktúry produkcie, obchodu 

potravinových surovín a polotovarov a násobne drahší dovoz finálnych potravín, 

dreva/nábytku. Dpt. A. Matejka, Ing M. Truth, spoločenské, sociálne problémy, E. Vestenický 

problémy a predpoklady koncepčnej a efektívnej obrany štátnosti, územia a obyvateľstva SR. 

 

NHO MS na svojich pravidelných rokovaniach venuje pozornosť aj závažným problémom 

aktuálneho vývoja SR v súčasnom prelomovom období v Európe a v celosvetových reláciách. 

Za škodlivé pokladáme tendencie voči svojbytnosti európskych národov. Rovnako zlyhanie 

Európskej únie pri ochrane základov európskej civilizácie a jej obrany voči organizovanému 

sťahovaniu imigrantov bez ich snahy akceptovať podmienky hostiteľských štátov. Taktiež 

považujeme za zlyhanie EÚ v neopodstatnenej roztrieštenosti slovanských národov. 

 

Členovia NHO MS sa aktívne podieľali o. i. aj na významnej občianskej aktivite 

mimovládnych slovenských organizácií: návrh Vláde a Národnej rade SR na prijatie zákona o 

ochrane štátnosti, jej symbolov, zakladateľov a budovateľov. V týchto súvislostiach i v 

nadväznosti na vlastný poslanecký návrh v NR SR (LL z 90. rokov m. st.) prijať zákon na 

ochranu štátnosti sme podporili návrh Vyhlásenia štyroch proslovenských mimovládnych 

organizácii SES-NEZES, SKS, Vospolnosť a ZPO, na základe ktorých bol na návrh 

podpredsedu SNS Dr. Antona Hrnka poslaneckým klubom SNS predložený a Národnou radou 

SR prijatý významný zákon o ochrane štátnych symbolov Slovenskej republiky. Túto našu 

iniciatívu ocenila Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR a Predseda Národnej rady SR. 
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Celkovú činnosť aj výsledky odboru podobne ako v celej spoločnosti výrazne ovplyvnili 

opatrenia súvisiace s COVID-19. 

 

Nielen Matici, predovšetkým progresívnemu rozvoju Slovenska by prospelo sformovanie 

Národohospodárskeho inštitútu MS. Inštitúcie, ktorá by sa po odbornej stránke (bez 

komerčných a karieristických ambícií, vnútorných i vonkajších neodborných vplyvov) stala 

vedecko-odbornou základňou pre prierezové koncepčné kohézne štúdie, ktoré presahujú záber 

jednotlivých odborných rezortných orgánov a inštitúcií SR. V úspešných štátoch sa uplatňujú 

a aj u nás sú takéto štúdie potrebné a žiadané na všetkých stupňoch riadenia, vrátane 

najvyšších. Tak môže Matica slovenská úspešnejšie dokázať svoju prospešnosť nie len 

slovenskému národu, ale i všetkým s naším národom v zhode žijúcim spoluobčanom. Taktiež 

by tým posilnila sebavedomé vlastenectvo a pozície SR aj v medzinárodných vzťahoch. 

 

Pedagogický odbor Matice slovenskej (PgO MS) / PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. 

 

Dňa 18. 8. 2021 sa konalo v Nitre Valné zhromaždenie Pedagogického odboru Matice 

slovenskej. Na zhromaždení bol zvolení za predsedu PgO MS PaedDr. PhDr. Martin Bodis, 

PhD. a za čestnú predsedníčku bola jednohlasne zvolená PhDr. Libuša Klučková. Do Výboru 

PgO MS boli zvolení PaedDr. Ján Siklienka, ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., Mgr. Jana 

Gešperová. Do Dozorného výboru PgO MS boli zvolení PaedDr. Petra Vágová, Mgr. Marek 

Hanuska a Mgr. Miroslav Gešper. 

 

Podujatia konané hlavne na ZŠ Jána Palárika Majcichov a na LVS Nitra  

 4. 10. 2021 sa uskutočnila dejepisná exkurzia žiakov 9. ročníka ZŠ J. Palárika 

Majcichov do Múzea holokaustu v Seredi za spoluúčasti organizátora predsedu 

Pedagogického odboru MS PaedDr. PhDr. Martina Bodisa, PhD. Okrem pútavej 

prehliadky expozícií múzea bola súčasťou programu aj prednáška Úteky z táborov 

smrti. Išlo o silné chvíle, ktoré poukázali na to, ako priniesli holokaust či rôzne 

diktatúry útrapy a potlačenie základných ľudských práv a slobôd. 

 Celoslovenská súťaž Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, 21. 10. 2021. Veľký úspech 

našej žiačky Olívie Kučerovej zo 4. ročníka, ktorá na porotu zapôsobila a získala 1. 

miesto. Súťaž bola profesionálne pripravená aj vďaka spoluorganizátorovi predsedovi 

Pedagogického odboru MS PaedDr. PhDr. Martinovi Bodisovi, PhD. Túto slovanskú 

tradíciu výroby Svetlonosov si prakticky vyskúšali žiaci ZŠ pri LVS Nitra 31. 10. 

2021 za organizácie a realizácie PaedDr. Jána Siklienku, člena Výboru PgO MS. 

 Svetový deň vojnových veteránov, pripomenutie obetí 1. svetovej vojny, 11. 11. 2021.  

 Deň červených makov si pripomenuli aj žiaci 7. a 9. ročníka pri majcichovskom 

pamätníku obetí 1. svetovej vojny. Vencom a vlastnoručne vyrobenými kvetmi si 

uctili ich pamiatku za účasti pána riaditeľa PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. a 

predsedu Pedagogického odboru MS. 

 Tradíciu liatia olova na sviatok sv. Ondreja 30. 11. 2021 si sprítomnili žiaci ZŠ pri 

LVS Nitra za realizácie PaedDr. Jána Siklienku, člena Výboru PgO MS. 

 Mikuláš 6. 12. 2021 so zvykom obdarovávať deti sladkosťami pripravil a osobne 

zrealizoval vo svojej škole pán riaditeľ PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. a predseda 

PgO MS. Mikuláša tradične sprevádzal čert a anjel. V ZŠ pri LVS Nitra zorganizoval 

príchod Mikuláša PaedDr. Jána Siklienku, člena výboru PgO MS. 

 Deň školy, výročie úmrtia Jána Palárika, 7. 12. 2021. 1. stupeň sa venoval Jánovi 

Palárikovi v rôznych aktivitách, žiaci si pozreli kultúrne pásmo a položili veniec k 

hrobu Jána Palárika. Žiaci 2. stupňa robili pracovný list s úlohami, ktoré žiaci vyplnili 

potom, keď si pozreli divadelnú hru Inkognito. V rámci pandemických opatrení bola 
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sv. omša k výročiu úmrtia J. Palárika prenášaná on-line. Po svätej omši riaditeľ školy 

so správcom farnosti položili veniec pri hrobe Jána Palárika. Celá iniciatíva, príprava a 

realizácia bola na pleciach PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD. a predsedu 

Pedagogického odboru MS. 

 Lucia v ZŠ pri LVS bola osobne stvárnená 13. 12. 2021 PhDr. PaedDr. Martinom 

Bodisom, PhD., predsedom PgO MS a pripravená PaedDr. Jánom Siklienkom, členom 

výboru PgO MS. PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD bol spoluorganizátor príchodu 

Lucie a zvyklostiam spojených s týmto sviatkom v ZŠ J. Palárika Majcichov. 

 Štedrá večera spojená s mnohými zvyklosťami viažucimi sa k tejto udalosti bola 

zrealizovaná 18. 12. 2021 v ZŠ pri LVS Nitra PaedDr. Jánom Siklienkom, členom 

výboru Pedagogického odboru MS. 

 

Športový odbor Matice slovenskej / Mgr. Ľubomír Kleštinec 

 

Športový odbor MS staval plán svojej činnosti na osvedčených viacročných aktivitách, 

ktorých zameranie bolo aktívne zapojiť do svojej činnosti čo najväčšieho počtu mladých ľudí. 

V spolupráci s riaditeľmi Domov MS, Miestnymi odbormi MS, Mladou Maticou mal byť 

Športový odbor organizátor a spoluorganizátor na mnohých podujatiach. 

 

Hlavné športové a pohybové aktivity na rok 2021 boli zamerané na 

 turistické pochody a výstupy,  

 turnaje vo futbale, 

 stolnotenisové turnaje, 

 šírenie spolupráce so Slovákmi v zahraničí, 

 spoluúčasť na tradičnej Vatre zvrchovanosti. 

 

Turistické pochody a výstupy na: Sitno, Kriváň, Drážovce – Gýmeš, Volovec, Stolicu, Oblík 

a Šimonku. Jedinou akciou, na ktorej ŠO MS na regionálnej úrovni participuje je pochod 

Drážovce – Gýmeš, ktorý sa nám počas uvoľnenia opatrení podarilo zrealizovať.   

 

Futbalové a Jadžent turnaje: Futbalový turnaj o pohár predsedu Športového odboru Matice 

slovenskej. Opätovne sa kvôli pandemickým opatreniam uskutočnil iba v Nitre turnajom v 

malom futbale, ako rýchla náhrada turnaja o pohár predsedu MS za účasti štyroch 

nitrianskych mužstiev. 

 

Stolnotenisové turnaje: Satelit stolnotenisových turnajov v NSK pod názvom „Matičná 

stolnotenisová liga“. Žiaľ z plánovaných ôsmich stolnotenisových turnajov s vyvrcholením na 

Mikulášskom turnaji v DMS v Nitre sa uskutočnili iba štyri turnaje. Víťazmi skráteného 

satelitu sa opätovne stali matičiari z Ivanky pri Nitre. Matičnej stolnotenisovej ligy sa 

zúčastňovali matičiari z Janíkoviec, Nitry-Chrenovej, Ivanky pri Nitre, Krškán, Nitry- 

Klokočiny, Diakoviec a Lehoty. Dvoch turnajov sa zúčastnili aj žiaci tréningového 

stolnotenisového centra DMS v Nitre. Organizačne turnaj zabezpečil Športový odbor MS 

spolu s Domom Matice slovenskej v Nitre. S potešením konštatujeme, že opätovne športovú 

a kultúrno-spoločenskú činnosť MO MS aj v neľahkom roku 2021 finančne podporil 

Nitriansky samosprávny kraj. Vďaka tejto podpore je materiálne a technické vybavenie 

podujatí na veľmi dobrej úrovni. 

 

Rozšírenie spolupráce so Slovákmi v zahraničí, iné pohybové aktivity. Dni športu MO MS v 

obci Lehota, podpora športových aktivít MO v Čakajovciach a Janíkovciach, Diakovciach a 
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účasť na Medzinárodnom Jadžent turnaji v Temeríne /Srbsko/ – žiaľ sme sa nemohli zúčastniť 

plánovaného turnaja JADŽENT asociácie v Temeríne.  

  

Spoluúčasť na Vatre Zvrchovanosti. Vďaka arogancii a nepochopiteľnému rozhodnutiu 

spolku Urbáru mestskej časti Nitra-Drážovce sa Vatra zvrchovanosti konala virtuálne na DMS 

v Nitre.   

 

Rok 2021 nám opäť ukázal svoju tienistú stránku. Pandémia COV – 19 negatívnym spôsobom 

ovplyvnila nie iba plánované športové a kultúrno-spoločenské aktivity, ale i spôsob života a 

myslenia jednotlivcov. Nesprávnymi rozhodnutiami sa v republike zastavil život. Na podiv po 

negatívnych skúsenostiach z predchádzajúceho roku sa naša vláda nepoučila ba naopak opäť 

došlo k prerušovaniu vyučovania a zatváraniu škôl. Vládne rozhodnutia pozatvárali všetky 

športoviská, proste hrôza.  

 

Vlastivedný odbor Matice slovenskej (VLO MS) / PhDr. Dáša Daneková 

 

Činnosť Vlastivedného odboru MS prebiehala viac-menej formou individuálnych aktivít,  

zameraná na národnú a ľudovú kultúru, kultúrny život v oblasti vlastivedného bádania, 

študovania rôznych dokumentov, archívnych materiálov a ich prezentáciou publikovaním 

článkov, príspevkov a videí. Výkaz činnosti bol spracovaný na základe informácií od 

jednotlivých členov VLO MS. Pretože činnosti jednotlivých aktivít sú dlhodobejšie ako 

štúdium archívnych materiálov, rôznych dokumentov a pod., niektoré sa prelínajú a hlavne  

vzájomne nadväzujú. 

 

Všetky  činnosti odboru boli zamerané na: 

 vlastivedné bádanie, 

 starostlivosť o kultúrne a prírodné dedičstvo. 

 

Činnosť členov VLO MS Valča, Jaromíra Meriača a Jána Lučana: 

 l60. výročie narodenia MUDr. Jána Čvikotu, príprava a realizácia podujatia, 

 spracovanie návrhu zrealizovania Pamätníka padlým občanov z Valče z 1. sv. vojny, 

 pripomenutie 103. výročia ukončenia 1. sv. vojny, 

 vydanie  knihy Valčianske poviedky, príhody a osobnosti, 

 spracovávanie a dopĺňanie  materiálov do Pamätnej izby obce Valča, 

 zabezpečovanie stavebných úprav miestnosti pre „Národopisnú expozíciu obce 

Valča“, 

 vyhotovenie makety píly na vodný pohon na sútoku Valčianského a Slovianského 

potoka. Píla vyhorela v roku 1896. Maketa bude súčasťou Národopisnej expozície 

obce Valča. 

 

Činnosť člena VLO MS Báhoň Milana Buša: 

 dopĺňanie regionálnych dokumentov, 

 dokončenie aktualizácie údajov a fotodokumentácie o histórii obce Báhoň, 

 zhromažďovanie informácií o priamych účastníkoch odboja v Bratislavskom kraji a 

obce Dolné  Sŕnie, 

 prispievanie do Báhonských novín a Budmerických zvestí, 

 spolupráca v Budmerickej izbičke s kronikárkou MO MS, 

 spolupráca so ZŠ, spoluorganizovanie autobusového zájazdu zameraného na 

spoznávanie histórie SR a Bratislavského kraja, 2. sv. vojna a SNP, 
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 k spomienke k 77. výročiu SNP zhotovenie nástenného tabla s textami a fotografiami 

30 priamych účastníkov odboja z obce Báhoň. 

 

Činnosť členov VLO MS Martin PhDr. Dáša Daneková a Mgr. Adriana Daneková: 

 zhromažďovanie podkladov pre spracovanie libreta a scenára Národopisnej expozície 

obce Valča, vyhotovenie architektonického návrhu expozície, 

 pokračovanie v spracovávaní  príručky pre kronikárov, 

 pokračovanie v spracovávaní miniskrípt pre remeselníkov, 

 príprava podkladov pre spracovanie zhodnotenia realizácie školenia kronikárov miest  

a obcí SR, ako aj MO MS za predchádzajúce obdobia ( od roku 1996), 

 zhromažďovanie podkladov pre spracovanie archívu DOMOVINY v Martine,  

 spracovávanie rozsiahlej knižnice DOMOVINY v Martine (odborná literatúra, 

monografie – knihy, ktoré boli súčasťou knižnice DOMOVINY v Martine z obdobia 

súťaží   kronikárov  – ponuka pre knižnice, SNM, MS), 

 rokovania so starostkou obce Valča a členmi MO MS o realizácii Národopisnej 

expozície obce Valča. 

 

Činnosť člena VLO MS Martin ThLic. Mgr. Viliama Komoru, PhD.: 

 publikačná činnosť v periodikách MS (Slovenské národné noviny, Slovensko – 

národné spektrum, Slovanský obzor, Hlas Matice, web MS), 

 členstvo v redakčných radách MS a iných poradných orgánoch MS, 

 lektorská činnosť. 

           

Činnosť člena VLO MS Príbovce Ľubomíra Žilu: 

 vyhľadávanie a bádanie v archívoch, kronikách, zhromažďovanie archívneho 

materiálu, najmä dokumentovaním, pátraním a zbieraním historických predmetov a 

dokumentov o tzv. trojsúobcí, teda turčianskych obcí Príbovce, Benice a Rakovo, 

 individuálne vlastivedné bádanie a spoznávanie kultúrnych pamätihodností Slovenska, 

 individuálna účasť na rôznych kultúrnych podujatiach, výstavách a vernisážach, 

 individuálna pomoc na organizovaní rôznych kultúrnych alebo vzdelávacích aktivitách 

CZ ECAV Príbovce, ZO Jednoty dôchodcov v Príbovciach, občianskej iniciatívy 

MEMORIAE, 

 administrátorská práca na FB stránkach Memoriae, Pamäť obce Príbovce, ECAV 

Príbovce, Zažnime svetlo a Jednota dôchodcov, 

 osobné vzdelávanie v oblasti vedenia a spracovania obecných kroník, 

 zviditeľňovanie činnosti VlO MS.  

Úlohou projektu „Zažnime svetlo“ je budovanie evanjelickej identity, záchrana, obnova a 

rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky ECAV Príbovce. Vydávanie a šírenie náučných 

materiálov a popularizovať tak výsledky činnosti združenia, čím chceme prispievať k 

zvyšovaniu kultúrneho povedomia verejnosti bez rozdielu veku k zveľadeniu krajiny k trvalo 

udržateľnému rozvoju cestovného ruchu a tým k rozvoju regiónu. Účelom projektu „Vedeli 

ste ....“ je prebúdzame záujmu o históriu a publikačná činnosť za účelom popularizovania 

regionálnej histórie čím sa prispeje k zvyšovaniu kultúrneho povedomia širokej verejnosti.  

CZ ECAV na Slovensku Kremnica v roku 2021 slávil „Jubilejný rok 2021“, 500 rokov od 

založenia zboru, 485. výročie prvej evanjelickej synody, 195. výročie posviacky chrámu 

Božieho, 135. výročie oltárneho obrazu v chráme. Pri tejto príležitosti bola vydaná 

pohľadnica CZ CAV Kremnica pri príležitosti „Jubilejného roku  2021“. 

 

Publikačná činnosť Ľubomíra Žilu: 
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 12. 1. 2021, článok Vedeli ste, že … V Príbovciach sme mali parnú pílu, 

 23. 1. 2021, Príbovce vydali svoje Obecné listy, 

 25. 1. 2021, Príbovce majú po pätnástich rokoch svoju ďalšiu pohľadnicu, 

 31. 3. 2021, bocian v Príbovciach, 

 10. 4. 2021, Dnes sme si hlaholom kostolných zvonov pripomenuli oslobodenie obce 

Príbovce, 

 20. 2. 2021, Počas roka si pripomínali regionálne osobnosti, 

 27. 2. 2021, Vedeli ste, že .... V prvej Gottwaldovej vláde bol aj Príbovčan, 

 1. 5. 2021, Oslava 1. mája v Príbovciach, 

 8. 8. 2021, Vedeli ste, že ... Že v Turci bol plán vybudovať „Vodnú nádrž Príbovce“, 

 27. 8. 2021, Piatok o piatej bol vyhradený v Príbovciach pre milovníkov umenia, 

 28. 8. 2021, V Príbovciach si pripomenuli 77.výročie vypuknutia SNP, 

 1. 10. 2021, Jubilejný rok 2021 v CZ ECAV Kremnica, 

 21. 11. 2021, posvätenie chrámu Príbovce, 

 28. 12. 2021, Nová krstiteľnica v Slovanoch, 

 29. 12. 2021, Cirkevný zbor ECAV Kremnica  vydal pohľadnicu. 

Ľubomír Žila uverejňoval v elektronických médiách www.turieconline.sk, 

www.myturiec.sme.sk, www.ecav.sk, www.matica.sk, www.regiony.sme.sk, www.obecne-

noviny.sk, www.tus.lutheran.sk, Facebook a v printových médiách MY Turčianske noviny, 

Evanjelický posol spod Tatier, Obecné noviny, Slovenské národné noviny a Príbovské listy. 

Musíme však skonštatovať, že redakcie nemajú o všetky články záujem, prípadne ich upravia 

tak, že autor článku je redaktor redakcie a skutočný autor článku je len osoba, ktorá poslala 

námet na článok. Poprípade sa ani neunúvajú dať nejakú spätnú väzbu na článok, aj keď ich o 

to požiadate pri zaslaní článku. 

 

Výtvarný odbor Matice slovenskej / PhDr. Ladislav Skrak 

 

Výtvarný odbor Matice slovenskej uskutočňoval v roku 2021 svoju činnosť na základe 

rámcového plánu činnosti na daný rok, ako aj na základe dlhodobých zámerov a úloh, ktoré 

nám vyplývali zo záverov Valného zhromaždenia Výtvarného odboru MS z 27. júna 2017. 

Dôležitým faktorom práce výtvarného odboru v uplynulom roku bolo predovšetkým 

komplexné hodnotenie práce v medziobdobí, ako aj rokovanie Valného zhromaždenia 

Výtvarného odboru MS dňa 30. júna 2021. Dokumenty tohto vrcholového rokovania 

výtvarného odboru boli prerokované a predložené ČÚ MS v stanovenom termíne. 

 

Valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili JUDr. Marián Gešper, predseda Matice 

slovenskej a PhDr. Martin Fejko, vtedajší riaditeľ ČÚ MS, a to ako aj subjekty kandidujúce na 

funkcie predsedu MS, resp. predsedu Dozorného výboru MS, pričom na tejto pôde bilancovali 

doterajšie výsledky, svoje predstavy a plány k budúcej činnosti MS. V rámci tohto rokovania 

aktív výtvarného odboru požiadal o pomoc a podporu pri plnení svojich záujmov, aby sa 

z oblasti kultúry a umenia výraznejšie presadzovali nominácie na členov Výboru MS zo 

stredu členov a predstaviteľov výtvarného odboru ako aktívneho a činorodého záujmového 

odboru MS. Zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 

 

Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo Výbor Výtvarného odboru MS a potvrdilo 

doterajšie personálne obsadenie v Dozornom výbore Výtvarného odboru MS. V rámci príprav 

a rokovania vzali sme na vedomie žiadosť JUDr. Dušana Rolla o uvoľnenie z funkcie 

podpredsedu zo zdravotných dôvodov, ako aj vyjadrenie doterajšieho predsedu, že síce 

opätovné zvolenie umožňujú platné Stanovy Výtvarného odboru MS, avšak pre budúcnosť 

http://www.myturiec.sme.sk/
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žiada ich zmenu. O uvoľnenie z funkcie hospodára požiadal p. Alexander Molnár. Výbor 

Výtvarného odboru pôsobí v zložení PhDr. Ladislav Skrak (predseda odboru), doc. akad. 

maliar Stanislav Harangozó (podpredseda odboru), akad. maliarka Mária Molčanová (členka 

výboru), PhDr. Emil Semanco (člen výboru), Mgr. Jozef Lenhart (člen výboru) a Jana 

Koštiaľová (členka výboru). Dozorný výbor odboru pracuje v zložení akad. sochár Stanislav 

Mikuš (predseda) a akad. maliarka Zuzana Hložníková.  

 

Výtvarný odbor MS aj v roku 2021 významne napomáhal pôsobeniu a edukačným aktivitám 

stálej expozície „Za slobodu!“, ktorú spolu-koncipoval a ktorá rozvíja svoju činnosť 

v Bratislave v sídle SZPB na Štúrovej ul. 8. Z dlhodobého, resp. programového 

a principiálneho hľadiska aktívne sme v uplynulom roku, resp. v čase významných výročí, 

napomáhali koncipovaniu a rozvíjaniu zámerov a úloh Memoranda o spolupráci MS a SZPB, 

ktoré sa uzatvorilo na pôde MS 20. 6. 2018. Výtvarný odbor MS v záveroch svojho valného 

zhromaždenia osobitne odporúča napomáhať vedeniu MS aktívne riešiť problematiku 

pamiatkovej obnovy objektov vo vlastníctve MS, pričom mieni aj naďalej a konkrétnejšie 

pomáhať riešeniu tohto problému. 

 

Dňa 21. apríla 2021 sa konala za prítomnosti predsedu MS vernisáž výstavy venovanej 100. 

výročiu narodenia akad. maliara Janka Nováka. Nádejný martinský výtvarník zahynul ako 

aktívny účastník Slovenského národného povstania na Martinských holiach dňa 3. októbra 

1944. Pri koncipovaní tejto súbornej výstavy kompletne dokumentujúcej dielo a ohlasy tvorby 

a postojov tohto martýra výtvarníka, napomohli sme tiež príprave súbežnej výstavy na pôde 

Slovenskej národnej knižnice, ktorá vlastní rozsiahlu časť pozostalosti tohto umelca. 

 

Súčasný stav členskej základne je poznamenaný úmrtím nedávnych a súčasných zvolených 

predstaviteľov odboru (pp. D. Roll a S. Mikuš), čo si vyžaduje operatívne kompletizovať 

členskú základňu a jej funkcionársky aktív, aby sa tak ako doposiaľ spĺňali atribúty činnosti 

nášho záujmového odboru z hľadiska počtu členov. 

 

Záujmový odbor Matice slovenskej slovensko-rusínskej vzájomnosti Adolfa Ivanoviča 

Dobrianskeho / PaedDr. Miroslav Kerekanič 

 

ZO MS slovensko-rusínskej vzájomnosti Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho v spolupráci s 

Rusínskym záujmovým združením, Miestnym odborom Matice slovenskej v Humennom, MO 

ROS a mestom Humenné uskutočnili dňa 12. 8. 2021 v Humennom podujatie Odkaz A. I. 

Dobrianskeho pre súčasnosť, ktoré pozostávalo: 

 z valného zhromaždenia  ZO MS slovensko-rusínskej vzájomnosti A. I. Dobrianskeho,         

 konferencie Odkaz A. I. Dobrianskeho pre súčasnosť, 

 spomienky na  Mitr. prot. Mgr. Petra Humeníka. 

 

Lektormi na podujatí boli prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD. a 

Mgr. Radoslav Žgrada, ktorí vo svojich príspevkoch spracovali život a dielo tohto 

významného predstaviteľa slovenského a rusínskeho obrodzovacieho hnutia a 3-násobného 

poslanca Uhorského snemu.  Podujatie svojou návštevou podporili primátor mesta Humenné 

PhDr. Ing. Meričko  a predseda MS JUDr. Marián Gešper.  

 

Na valnom zhromaždení bol zvolený nový výbor záujmového odboru na čele s Vladimírom 

Protivňákom z Medzilaboriec. Ďalšími členmi výboru sa stali PaedDr. Miroslav Kerekanič, 

Mgr. Martin Hajník, Ing. Jozef Humeník a Mgr. Radoslav Žgrada. Taktiež sa prijali noví 

členovia do odboru. Finančne sa na podujatí podieľali vyššie uvedené organizácie. Záujmový 
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odbor MS slovensko-rusínskej vzájomnosti A. I. Dobrianskeho na financovanie podujatia 

použil prostriedky určené na činnosť odboru vo výške 200 €. 

 

Ďalej ZO MS slovensko-rusínskej vzájomnosti A. I. Dobrianskeho participoval aj na ďalších 

rusínsko-slovenských podujatiach v Humennom 

 VII. Rusínsky folklórny festival, 8. 8. 2021 v skanzene Vihorlatského múzea 

Humenné. Účinkovali spevácke skupiny Zornica, Bosoročky, Hačure, Trio Zornica, 

FS Chemlon Humenné, DFS Chemloňáčik, ĽH Sokolej a speváci – Ľudovít Džubák, 

Janka Magurová, Vanda Marinčáková a Ľudmila Kvašná. 

 Koncert Ľudovej hudby Sokolej a jej hostí, 5. 8. 2021 v skanzene Vihorlatského 

múzea v Humennom. 

 Piesne vďaky, 29. 8. 2021, koncertovanie speváckych skupín pred pamätníkmi 

obetiam 2. svetovej vojny v Humennom. 

 Kultúrno-spoločenské podujatie Dožinky v Oddychovej zóne Gaštanka. 

 Chemlonfest pri príležitosti 50. výročia založenia FS Chemlon, 40. výročia vzniku 

DFS Chemloňáčik a 30. výročia ĽH Sokolej – 12. 9. 2021 v amfiteátri mesta 

Humenné. 

 

Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej / Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD. 

 

Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej patrí medzi najaktívnejšie záujmové 

odbory. Od svojho založenia 11. 1. 2013, pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej 

republiky vstupuje do svojho tretieho volebného obdobia. V niektorých pasážach tejto správy 

reflektujeme aj túto skutočnosť, teda už vyše 9-ročné obdobie činnosti nášho ZO MS. Aj na 

rok 2021 sme plánovali podujatia. Mnohé však prekazila pokračujúca pandémia COVID-19. 

 

V roku 2021 sa náš odbor rozšíril o ďalších 8 nových členov. Smutným konštatovaním je, že 

za posledné obdobie sme zaznamenali úmrtia našich členov. Nečakaná správa prišla hneď 

začiatkom roka 2021. Dňa 3. 1. 2021 nás navždy opustila dlhoročná matičiarka a členka 

Výboru ZO regionalistiky MS Anka Knapíková. Česť Tvojej nehynúcej pamiatke, Anka naša! 

K 31. 12. 2021 mal Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej 26 členov, ktorí bývajú 

v piatich krajoch Slovenskej republiky.  

 

Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej sa snaží pripravovať a realizovať svoju 

činnosť tak, aby bola bohatá a užitočná nielen pre jeho členov, ale aj pre všetkých matičiarov, 

či občanov Slovenska. Ako sme už viackrát informovali pri príležitosti 5. výročia vzniku ZO 

regionalistiky bola spracovaná prezentácia k tomuto jubileu. Jej podstatnú časť tvoria 

podujatia, ktoré sme za spomenuté obdobie realizovali. Záujemcovia si ju môžu pozrieť ako 

dokument, ktorý je zverejnený na webe Matice slovenskej. 

 

Nosné podujatia ZO regionalistiky MS v roku 2021 

 Dňa 24. 6. 2021 sa v miestnosti Zväzu Rusínov v Košiciach uskutočnilo volebné 

Valné zhromaždenie Záujmovému odboru regionalistiky Matice slovenskej. 

Zhromaždenie prebehlo vo vrcholiacej letnej horúčave, napriek tomu sa ho zúčastnil 

dostatočný počet členov a bolo uznášaniaschopné. Boli zvolené nové orgány odboru 

na najbližšie štyri roky. Na VZ boli vytýčené hlavné oblasti záujmovej činnosti na 

najbližšie obdobie. Popri etnografii, orientácii najmä na slovenský ornament a 

slovenský folklór, to bude najmä zameranie na militáriu (formovanie slovenského 

vojenstva, ozbrojených zložiek) a martýrov slovenského národa. Všetky náležité 

dokumenty z VZ boli zaslané na ČÚ Matice slovenskej.  
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 Dňa 24. 6. 2021 sa v miestnosti Zväzu Rusínov v Košiciach uskutočnilo aj podujatie 

Veľká vlastenecká vojna „Spomienka pri príležitosti 80. výročia napadnutia ZSSR 

hitlerovským, nacistickým Nemeckom“. Moderoval ho JUDr. Jozef Dieneš, CSc., 

ostrieľaný matičiar. Hlavnú prednášku mal MUDr. Andrej Janco.  

 Dňa 29. 8. 2021 sa v obci Budimír (okres Košice-olie) uskutočnilo „Slávnostné 

odhalenie pamätnej tabule venovanej oslobodeniu obce“. Stará, plechová tabuľa bola 

odstránená pri rekonštrukcii centra obce. Bolo to veľmi vydarené podujatie. Náš ZO 

regionalistiky MS bol jedným z hlavných organizátorov podujatia. Zúčastnila sa ho 

delegácia matičiarov Jozef Dieneš, Štefan Fejko, Anton Meteňko, Marek Meteňko, 

Andrej Andrejčák. Podujatie malo dôstojný rámec. Pri pamätnej tabuli sme položili 

nádherný matičný veniec. Veľkú odozvu malo podujatie najmä v radoch miestnych 

občanov. Publikované bolo v Slovenských národných novinách i na webe Matice 

slovenskej. 

 Dňa 19. 9. 2021 sa v obci Slivník (okres Trebišov) uskutočnilo „Stretnutie pri 

príležitosti finalizácie dokumentov z osláv 75.výročia oslobodenia obce Slivník“. Za 

ZO regionalistiky MS sa ho zúčastnili Jozef Dieneš a Anton Meteňko. JUDr. Jozef 

Dieneš, CSc. poďakoval všetkým za úspešnú organizáciu spomínaného podujatia. 

Predstavil prítomným výstupné dokumenty (tlačenú brožúrku a DVD), mnohým 

odovzdal repliku „Kazaňskej madony“. Svätica je vysoko uctievaná v pravoslávnej 

cirkvi v Rusku. 

 

Ďalšie aktivity ZO regionalistiky MS a jeho členov v roku 2021 

 Na podnet troch členov ZO regionalistiky MS (M. Tomášová, J. M. Bašista, A. 

Meteňko) podal Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej na magistrát mesta 

Košice písomný návrh, aby hrob (na košickom mestskom verejnom cintoríne) 

významnej košickej rodáčky a matičiarky Anny Bašistovej, rod. Cvekovej, bol 

zaradený medzi chránené hroby a stručný profil tejto významnej osobnosti bol 

uvedený v indexe v príslušnom sektore. Odpoveď na list zatiaľ neprišla. Podnetu sa 

preto budeme venovať aj v roku 2022. 

 Na podnet dvoch členov ZO regionalistiky MS (A. Andrejčák, A. Meteňko) podal 

Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej na vedenie MČ Košice-Sídlisko 

Ťahanovce návrh, aby sa v mestskej časti propagoval „Ťahanovský ornament“ 

zaznamenaný v ornamentikách maliara Štefana Leonarda Kostelníčka. Dr. Gabriela 

Čiasnohová pripravila podklady, ktoré boli predložené vedeniu MČ (starosta, 

prednostka). V prvej fáze realizoval Matej Rimai, miestny mládenec, maľby na prvom 

prístrešku MHD. Ďalšie práce znemožnil nástup 2. vlny pandémie. No v roku 2021 

zámer dokončil. Celkom je ornamentom ozdobených 6 prístreškov v MČ Košice-

Sídlisko Ťahanovce. Inšpiráciu v ornamente našiel zhotoviteľ búdky pre zdieľanú 

knižnicu aj v tejto mestskej časti. 

 

Pokračovaniu v realizácii ďalších podujatí a zámerov zabránila následná vlna pandémie 

COVID-19. Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej sa snaží realizovať činnosť 

bohatú a užitočnú nielen pre jeho členov, ale aj pre všetkých matičiarov, či občanov 

Slovenska. Počas predchádzajúcich 9-ich rokov jeho činnosti je možné sa o tom presvedčiť. 
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6 INFORMAČNÉ ÚSTREDIE MATICE SLOVENSKEJ    

 

6.1 Informačné ústredie Matice slovenskej (IÚ MS) / RNDr. Ján Seman 

 

Informačné ústredie Matice slovenskej je útvar pre mediálnu, informačnú, vydavateľskú a 

propagačnú činnosť. Zabezpečuje poskytovanie informácií o činnosti a postojoch Matice 

slovenskej vo vzťahu k matičnému hnutiu a verejnosti. IÚ zabezpečuje prevádzku 

internetových médií, styk s verejnosťou a médiami. Realizuje a koordinuje propagačné a 

reklamné aktivity a zodpovedá za mediálnu tvorbu. V roku 2021 pracovali na IÚ dvaja 

zamestnanci.  

 

V danom roku IÚ na základe uzatvorených memoránd o spolupráci so základnými 

a strednými školami zabezpečovalo pravidelné rozposielanie rôznych matičných periodík 

a propagačných materiálov spolupracujúcim školám. Na základe získaných informácií sa 

zistilo, že s MS prostredníctvom jej oblastných stredísk aktívne spolupracuje takmer 200 

materských, základných a stredných škôl. Cieľom IÚ bolo dosiahnuť čo najväčšiu možnú 

mieru zaangažovanosti aj ostatných škôl a ďalších spoločenských, kultúrnych, pedagogických 

a iných organizácií i inštitúcií formou podpísania vzájomných dohôd, resp. memoránd 

o spolupráci. Touto spoluprácou sa MS rozhodla spolupracovať v oblasti vzdelávania a pri 

rozvoji národnej kultúry, prehlbovať záujem žiakov o slovenské dejiny, národnú literatúru, 

kultúru a osobnosti, prehlbovať vzťah mladej generácie k slovenskej štátnosti a podporovať 

vzájomnú propagáciu aj vlastnými informačnými prostriedkami, či spolupracovať pri 

realizácii spoločných aktivít, podujatí a projektov. Hlavnými formami spolupráce sa stala 

realizácia náučných prednášok a rôznych foriem prezentácií, seminárov, divadelných scénok 

s osobitým dôrazom na aktuálne významné výročia, či poskytovanie kníh a publikácií.  

 

Jednou z požiadaviek matičnej členskej základne, ktorá sa premietla aj do uznesenia Valného 

zhromaždenia MS v roku 2017, bolo začatie vydávania magazínu so zameraním na činnosť 

a život matičnej členskej základne a matičných odborov. MS už v minulosti vydávala tlače 

a periodiká, ktoré sa venovali popularizácii matičnej činnosti, ale i širším kultúrnym, 

umeleckým a literárnym otázkam. Práve na základe týchto požiadaviek vzniklo v MS nové 

periodikum Hlas Matice. Periodikum sa orientuje hlavne na propagáciu aktivít a podujatí 

matičnej členskej základne, osobitne miestnych odborov a prácu matičných ústredných 

pracovísk. Periodikum sa využíva aj ako zdroj informácií o bohatej činnosti matičiarov 

v jednotlivých regiónoch Slovenska. Veľký význam časopisu je aj z dejinného hľadiska, 

keďže zachytáva podujatia MS prostredníctvom pestrej škály ich zamerania. Obsah Hlasu 

Matice tvoria predovšetkým články a fotografie z podujatí realizovaných matičnými odbormi 

doplnené o informačné príspevky zo života Matice, oblastných stredísk MS, slovenských 

dejín a Archívu MS. Magazín obsahuje aj profily a medailóny osobností, rozhovory, diskusie, 

prehľad knižnej a časopiseckej produkcie Matice slovenskej. Hlas Matice má popri 

analógovej (printovej) podobe sprístupnenú na internete aj elektronickú verziu, ktorá 

umožňuje jeho digitálne archivovanie a využívanie na rozličné aktivity. Práve toto 

periodikum úspešné dopĺňa pestrú skladačku ostatných matičných periodík, ktoré sa nemôžu 

až v tak rozsiahlej miere venovať aktivitám členského piliera a činnosti matičiarov 

v regiónoch. Žiaľ, pre štátne opatrenia v súvislosti s prebiehajúcou epidémiou bolo v roku 

2021 vydané len jedno číslo periodika. Magazín je tvorený predovšetkým príspevkami 

z aktivít a podujatí matičných odborov, ktoré však boli spomenutou epidémiou obmedzené na 

minimum. 
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K 1. 1. 2018 mal matičný facebookový účet 5 206 sledovateľov. V takomto stave sme ho na 

IÚ prevzali do svojej správy. Za veľmi krátky čas sa nám podarilo naštartovať jeho chod 

pravidelnými príspevkami, ktoré si každý deň nachádzajú stále nových a nových 

sledovateľov. K 31. 12. 2021 bolo na našom Facebooku prihlásených 8 412 sledovateľov. 

Situácia na platforme YouTube bola obdobná. Počet odberateľov kanálu TV Matica bol za 

obdobie od jeho založenia, teda od 6. 2. 2012 do 1. 1. 2018 na hodnote 670 odberateľov. Po 

prevzatí kanálu sa nám podarilo novými, unikátnymi, odbornými a dosiaľ na slovenskom 

YouTube nespracovanými historickými témami dosiahnuť, že k 31. 12. 2021 mal matičný 

YouTube účet TV Matica už 2 233 odberateľov.  

 

IÚ vytvorilo v roku 2021 desiatky reportáží venovaných matičným akciám, podujatiam a  

národným osobnostiam, zabezpečilo tvorbu krátkych videospotov a promo videí  

a v neposlednom rade pripravilo aj niekoľko historických dokumentov. Z matičných podujatí 

a aktivít sa v tomto roku natočilo pätnásť reportáží a tieto historické dokumenty:  

 Ferdinand Juriga: Slovák, ktorý sa ničoho nebál,  

 Neznámi slovenskí hrdinovia 1914 – 1920,  

 Jozef Cíger Hronský, prvý manažér slovenskej kultúry,  

 Vizionár slovanskej jednoty – Adolf Dobriansky,  

 Štefan Boleslav Roman, uránový kráľ v zápase o slobodu Slovákov,  

 Cesta slovenskou Amerikou v rokoch 1935 a 1936,  

 Tichý génius Pavol Jozef Šafárik,  

 Epidémia alebo tajné sprisahanie? Skutočná pravda o Východoslovenskom roľníckom 

povstaní 1831. 

 

Najväčší ohlas na verejnosti dosiahol najmä dokument venovaný životu a dielu Š. B. Romana, 

ako aj dokument opisujúci vznik, dôvody, príčiny a priebeh Východoslovenského roľníckeho 

povstania. Výrazným počinom bola aj realizácia dokumentu o P. J. Šafárikovi, ktorý MS 

pripravila v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach. Dokument vyvolal značný 

ohlas v odbornej verejnosti a do svojho programového vysielania ho zaradila Slovenská 

televízia. Tieto historické dokumenty sa v rámci informovanosti v zmysle výstupov 

z Kongresu Matíc a inštitúcií slovanských národov postupne prekladajú do ďalších svetových 

jazykov a následne dopĺňajú do našich dokumentov vo forme titulkov. Nižší počet reportáží 

v porovnaní s minulými rokmi bol spôsobený epidemickými opatreniami, ktoré výrazne 

narušili organizáciu mnohých naplánovaných matičných podujatí a teda aj ich prezentáciu 

formou reportáží. 

 

Napriek prijatým epidemickým opatreniam štátu, ktoré výrazne sťažili alebo úplne znemožnili 

organizáciu kultúrnych, vedeckých, osvetových a iných podujatí, sa MS podarilo uskutočniť 

viacero významných podujatí a aktivít, na ktorých participovalo aj IÚ. Za všetko spomenieme 

napr. Kuruci do zbrane – pripomienka 190. výročia Východoslovenského roľníckeho 

povstania, Odhalenie busty Alexandra Dubčeka v matičnej Aleji dejateľov, Rodný list 

Slovenska: 160 rokov Memoranda národa slovenského, propagačné video o Šatnici MS či 

video prehľad matičných podujatí realizovaných v uplynulom roku. 

 

Po úplnom zákaze konania podujatí sa časť matičnej činnosti a propagácie premietla do online 

priestoru. V hodnotenom roku sa výrazne zintenzívnila aj komunikácia s regionálnymi 

médiami, a to s dôrazom na mesto Martin ako sídlo Matice slovenskej. Výsledkom bolo 

pravidelné uverejňovanie reportáží z matičných podujatí v regionálnych televíziách 

a preberanie matičných historických dokumentov do ich vysielania. Ďalšie naplánované 

projekty nemohli byť realizované pre epidemické opatrenia a avizované zníženie dotácie pre 
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MS, ako napríklad putovná výstava moderných grafík slovenských a matičných osobností pre 

oblastné strediská a miestne odbory MS po celom Slovensku, či príprava náučno-

popularizačných banerov o dejinách a súčasnosti MS pre spolupracujúce memorandové školy. 

Zároveň sme pokračovali aj v preklade stručných dejín Matice slovenskej do rôznych 

jazykových mutácií pre účely propagácie inštitúcie či už na matičnom webe alebo 

zahraničných stránkach. Významným počinom bolo v sledovanom roku aj vydanie katalógu 

krojov a kostýmov Šatnice MS, v ktorom sme zmapovali pozoruhodný obsah desaťročia 

budovaného depozitu v Martine a prehľad najpožičiavanejších krojov a kostýmov. 

 

Význam a dôležitosť prezentovania našej činnosti potvrdzuje aj návštevnosť webovej stránky 

MS, ktorá patrí medzi dôležité štatistické ukazovatele. V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

navštívilo matičnú webovú stránku 89 486 používateľov. V roku 2021 IÚ zverejnilo 394 

článkov z činnosti a aktivít organizačných zložiek MS. 

 

6.2 Vydavateľstvo Matice slovenskej (VMS) / Mgr. Igor Sokolík 

 

Vydavateľstvo Matice slovenskej patrí medzi informačné pracoviská MS. Je odborným 

pracoviskom na vydávanie neperiodických a periodických  publikácií a merkantilu, 

hospodáriacim s prideleným rozpočtom z bežného transferu MK SR a s finančnými 

prostriedkami získanými z grantov a od sponzorov. Na začiatku roku 2021 pracovali vo VMS 

4 zamestnanci: riaditeľ Mgr. Stanislav Muntág (na polovičný úväzok), vedúci redakcie Mgr. 

Igor Sokolík (plný úväzok), technická pracovníčka Katarína Sopóciová (plný úväzok), Mgr. 

Daniela Lysá (polovičný úväzok). V priebehu prvých dvoch kalendárnych mesiacov z 

vydavateľstva boli postupne prepustení, resp. dali výpoveď 3 zamestnanci a zostal 1 

pracovník – vedúci redakcie. Vzhľadom na skutočnosť, že nový vedúci vydavateľstva nebol 

poverený a nebola zvolaná ani edičná rada, vedúci redakcie I. Sokolík zabezpečoval vydania 

publikácií, ktoré boli pripravené do edičného návrhu ešte v roku 2020. Žiaľ, pre nedostatok 

finančných prostriedkov boli tieto vydania prenesené do roku 2022. Napriek komplikovanej 

situácii sa po niekoľkých neúspešných predchádzajúcich žiadostiach podarilo získať grant 

z Ministerstva kultúry z programu Opravte si svoj dom a zrealizovať veľký projekt vydania 

publikácie prof. Ing. arch. J. Krivošovej, Slovenská ľudová architektúra. Od októbra 2021 bol 

poverený vedením Vydavateľstva MS vedecký tajomník MS PhDr. Pavol Madura. 

 

V roku 2021 VMS zrealizovalo vydanie 6 neperiodických publikácií (s rozsahom cca 2 300 

norm. rkp. s.), 2 nepravých periodík (cca norm. 900 rkp. s.) a 4 periodík (cca 600 norm. rkp. 

s.). 

 

Vlastné knižné vydania 

1. GEŠPER, Marián – PAVELCOVÁ, Zuzana. Kongres matíc a inštitúcií slovanských 

národov (Pamätnica 4. kongresu slovanských matíc). Martin : Matica slovenská, 2020. 

358 s. ISBN 978–80–8128–251–5. 

2. VRLÍK, Peter – MIŠÁK, Peter. Rozprávky spod slovanskej lipy. Martin : Matica 

slovenská, 2021. 152 s. ISBN 978–80–8128–081–8 (druhé vydanie). 

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

v historických, historiografických, biografických a bibliografických poznámkach. 

Martin : Matica slovenská, 2021. 316 s. ISBN 978–80–8128–275–1. 

4. CHOVANEC, Jaroslav – ČERVEŇANSKÝ Jaroslav. Názory Ľudovíta Štúra na štát 

a právo. Martin : Matica slovenská, 2021. 315 s. ISBN 978–80–8128–272–0 (druhé 

vydanie). 
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5. KRIVOŠOVÁ, Janka. Slovenská ľudová architektúra. Martin : Matica slovenská, 

2021. 320 s. ISBN 978–80–8128–282–9 (druhé, prepracované a rozšírené vydanie). 

6. CHOVANEC, Jaroslav. Ústavné právo a Ústava Slovenskej republiky. Martin : Matica 

slovenská, 2021. 496 s. ISBN 978–80–8128–283–6. 

 

Nepravé periodiká 

1. PAVELCOVÁ, Zuzana (ed.). Slováci v zahraničí 38. Martin : Matica slovenská, 2021. 

228 s. ISSN 0081-0061. 

2. MULÍK, Peter (ed.). Historický zborník. Vedecký časopis o slovenských národných 

dejinách. Martin : Matica slovenská, roč. 31, 2021. ISSN 1335-8723. – 2 čísla  

 

Periodiká 

1. Slovensko – Národné spektrum. Odborný časopis Matice slovenskej. Roč. 43, 2021. ISSN 

0231-7303. – 2 čísla  
2. Kultúra slova. Vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. 

Roč. 55, 2021. ISSN 0023-5202. – 6 čísel 

3. Hlas Matice. Štvrťročník Matice slovenskej v Turčianskom Sv. Martine vydávaný 

v spolupráci s matičnými pracoviskami. Roč. 4, 2021. ISSN 2585-9927. – 1 číslo 

4. Slovanský obzor. Informačný spravodajca Matice slovenskej pre slovanský svet a 

slovenské zahraničie. (internetový občasník). Roč. 2, ISSN 2729-9570. – 2 čísla  

 

Merkantilné tlačoviny (v spolupráci s inými pracoviskami MS) 

 MADURA, Pavol (ed.). Národné výročia 2022. Mesačný nástenný kalendár Matice 

slovenskej. Martin : Matica slovenská, 2021. 13 s. ISBN 978–80–8128-278-2. 

 MADURA, Pavol (ed.). Národné výročia 2022. Týždenný stolový kalendár Matice 

slovenskej. Martin : Matica slovenská, 2021. 54 s. ISBN 978–80–8128–277–5.  

 Nástenný kalendár 2022. Rok odkazu štúrovcov (formát A1 a A3) (zost. P. Madura). 

 Vreckový skladací kalendár 2022. Rok odkazu štúrovcov (zost. P. Madura). 

 Katalóg krojov a kostýmov (zost. J. Seman), 42 strán. 

 Ponukové letáky produkcie Matice slovenskej a pozvánky na rôzne podujatia MS. 

 Materiály na Snem Matice slovenskej.  

 

Podujatia  

 prezentácia a beseda s autorom jednej publikácie z produkcie MS: Jarná škola fantázie  

v rámci Slovenskej jari 2021. Peter Vrlík a Peter Mišák. Rozprávky spod slovanskej 

lipy, pre žiakov 4. a 5. ročníka – 17.6.2021 

 

Ocenenia 

 Prémia Literárneho fondu za vydanie roka 2020 v kategórii spoločenské a humanitné 

vedy: PETRANSKÝ, Ivan A. Udalosti a osobnosti dejín katolíckej cirkvi na Slovensku 

v 20. storočí. Martin : Matica slovenská, 2020. 323 s. ISBN 978–80–8128–256–0. 

 Spolok Slovenských spisovateľov – Prémia v rámci Ceny Alexandra Matušku za 

esejistiku a literárnu vedu: PERNÝ, Lukáš. Utopisti. Vizionári sveta budúcnosti. 

Dejiny utopizmu a utópií. Martin : Matica slovenská, 2020. 390 s. ISBN 978–80–

8128–257–7.    

  

Ďalšie aktivity  

 Participácia na propagácii vydaní v médiách, osobitne v periodikách MS, a na 

odbytových akciách v spolupráci s Vydavateľstvom Matice slovenskej, s. r. o. (Jar 

s knihou, Vianočný darček 2021) 
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 Posudzovanie došlých rukopisov a edičných námetov, korešpondencia 

 Vyhľadávanie finančných zdrojov na financovanie edičných projektov (žiadosti o 

granty, dotácie, sponzorské príspevky a pod.) a zabezpečovanie ich vyúčtovania 

 

6.3 Slovenské národné noviny (SNN) / Mgr. Maroš Smolec 

 

Slovenské národné noviny v roku 2021 vychádzali ako dvojtýždenník. V redakcii naďalej 

pôsobil na pozícii šéfredaktora M. Smolec, zástupcu šéfredaktora E. Semanco, hlavného 

grafika A. Račkovič, jazykovej korektorky A. Fričová a administratívnej pracovníčky Ľ. 

Rišiaňová. V oblasti aktualít, publicistiky a komentárov sú redaktormi hlavne I. Brožík, R. 

Michelko, Ľ. Števko, M. Mindár. V oblasti zahraničnej politiky D. Kerný a M. Jarinkovič. 

O kultúre prispievajú M. Mitošinka, D. Mikolaj, A. Sláviková, M. Polák. Zdravotníctvo 

dodáva E. Sisková. Reportáže a väčšie publicistické materiály M. Pius, J. Šimkulič, I. Válek, 

M. Časnocha, M. Kenda, R. Slezák a ďalší spolupracovníci. Uvedené mená však tvoria akúsi 

kostru redakčného života.  

 

Slovenské národné noviny sa v roku 2021 začali tlačiť priamo v Neografii, a. s. v Martine. 

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov – zníženia štátnej účelovej dotácie zo strany 

Ministerstva kultúry SR boli nútené prejsť na dvojtýždennú periodicitu s rozsahom 16 strán. 

Cena čísla sa upravila na 0,80 €, s ročným predplatným 20 €. V roku 2021 vyšlo 26 čísel 

SNN. Súčasťou novín sa stala príloha Rodina a škola, ktorá vyšla 4-krát. Vedúcim prílohy bol 

Ľubomír Pajtinka. SNN v roku 2021 zaštítili aj vydávanie samostatnej štvorstranovej prílohy 

Orol tatranský, ktorý vyšiel 12-krát v rámci novín. Hlavným redaktorom bol Július Lomenčík. 

Od začiatku roka bol náklad 4 500 kusov, číslo 20/2021 vyšlo v náklade 5 000 ks z dôvodu 

konania Valného zhromaždenia MS v Liptovskom Mikuláši. Každé dva týždne sa 

aktualizovala databáza, pridávali sa noví odberatelia a upravovalo sa odhlasovanie 

odberateľov. Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 sa prihlásilo 304 nových odberateľov, odhlášok 

bolo 123, z toho 37 odberateľov zomrelo. SNN sa dostávajú k čitateľom prostredníctvom 

predplatiteľov priamo cez MS, predplatiteľov Slovenskej pošty, cez stánky Mediaprint-Kapy, 

predajne Svojeť v Bratislave. 

 

Z adresára Matica slovenská Slovensko sme k 31. 12. 2021 posielali 2 383 kusov (+ 20 ks 

povinná rezerva). V tom je 1 857 ks platený odber, 100 ks sa posiela zdarma (povinné 

výtlačky, ministerstvá) a 426 kusov sa posiela na MO MS cez ČÚ zdarma na základe 

zaplatených členských príspevkov, ktoré boli za rok 2021 zaplatené vo výške 6 776,10 € a 

OMM 140,50 €. Do zahraničia posielame 14 ks. Slovenská pošta kupuje 138 – 140 ks (128 ks 

+ 10 ks povinná rezerva). Mediaprint-Kapa ponúka vo svojich stánkoch a v obchodných 

reťazcoch momentálne 1 350 ks. Z tohto množstva sa predá okolo 700 kusov, ostatné je 

remitenda. Taktiež tento predaj bol ovplyvnený epidémiou. Na sekretariát MS do Bratislavy 

chodí zvyčajne 150 kusov SNN, z toho sa predá v predajni v Liga Pasáži SVOJEŤ 20 – 28 ks, 

ostatné ostávajú pre potreby Bratislavy. Do Martina prichádzalo kuriérom od 400 do 450 ks 

SNN. Používajú sa pre potreby sekretariátu MS 100 – 150 ks, pre Členské ústredie 100 – 150 

ks, pre Archív MS 10 – 20 ks, Dom Jozefa Cígera Hronského 20 – 25 ks, Vydavateľstvo MS, 

s. r. o. (S. Muntág) 5 ks, ostávajúce 150 – 200 ks pre potreby IÚ, redakcie SNN a pre potreby 

celej Matice na akcie. 

 

Príjmy od predplatiteľov za rok 2021 boli 30 490 €. V priebehu januára sa ešte malá suma do 

príjmov doúčtuje. Odberatelia mali ročné, polročné, trištvrte ročné, štvrťročné a rôzne 

predplatné. K odberu SNN sa môžu prihlásiť od ktoréhokoľvek čísla. Taktiež rôzne ukončujú 
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odber. Príjmy z predajne SVOJEŤ boli 217 €. Predajňa bola často zatvorená pre epidémiu 

a predaj značne poklesol. Ako odmena za predaj ostáva na základe zmluvy 0,30 € za kus. 

 

Príjem zo Slovenskej pošty za rok 2021 bol 711,46 €, (za SNN č. 4 – 25/2021, za č. 26 bude 

doúčtovaný v roku 2022). Zisk za č. 1 – 3/2021 ostal VMS, s. r. o. (v sume 94,60 €). Sú to 

zmluvné ceny. Príjem z Mediaprint-Kapy (stánky, reťazce) bol  4 921 € (za SNN č. 4 – 

22/2021, za č. 23 – 26/2021 v sume 1044,88 € bude doúčtovaný v roku 2022). Zisk za SNN č. 

1 – 3/2021 (v sume 771,82 €) ostáva VMS, s. r. o. Sú to zmluvné ceny. Faktúry za tlač SNN 

č. 1 – 3/2021 platilo VMS, s. r. o., predstavujú sumu 4 162,14 €. Matica refundovala 

Vydavateľstvu za tlač SNN sumu vo výške 2 012,45 €. Od SNN číslo 4/2021 platí MS tlač 

priamo Neografii (SNN č. 4 – 26/2021 faktúry za tlač  32 382,65 €). 

 

6.4 Slovenské pohľady 

 

Slovenské pohľady (na literatúru, umenie a vedu) sú najstarším slovenským literárnym 

časopisom. Riadi ich redakčná rada vymenovaná predsedom Matice slovenskej po 

prerokovaní v Predsedníctve MS. Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorého na základe 

výberového konania vymenúva predseda Matice slovenskej. 

 

Do marca roku 2021 pracovala redakcia v zložení: Bystrík Šikula, šéfredaktor, Štefan Haviar, 

zástupca šéfredaktora, Ingrid Skalická, redaktorka, Radoslav Žgrada, redaktor a sekretár 

redakcie. V marci sa skončila pracovná zmluva Štefanovi Haviarovi, ktorý sa pred odchodom 

do dôchodku ešte podieľal na zložení dvojčísla 3 – 4. Radoslav Žgrada, ktorý prešiel v MS na 

inú pracovnú pozíciu, sa rovnako podieľal na zložení toho istého dvojčísla. Od dvojčísla 5-6 

pracujú v redakcii už iba šéfredaktor Bystrík Šikula a redaktorka Ingrid Skalická. Časopis 

vychádzal v dvojmesačnej periodicite až do septembra a októbra, od čísla 11 a 12 Pohľady 

opäť vychádzajú ako mesačník. Stalo sa tak vďaka sponzorským darom od autorskej 

a čitateľskej základne, vďaka podpore MS, predsedu NR SR a najmä spoločnosti Niké.  

 

Veľa príspevkov bolo v roku 2021 venovaných záchrane časopisu po tom, čo ministerka 

kultúry skrátila Matici rozpočet, tematické okruhy sa však nezmenili: veda, mladá literatúra, 

kultúrno-spoločenské dianie v slovenských regiónoch a literatúra zahraničných Slovákov. 

Medzi významné udalosti v živote Slovenských pohľadov možno zaradiť 175. výročie 

založenia časopisu a 140. výročie jeho obnovenia. Veľa priestoru Pohľady venovali najmä 

krajanom z Vojvodiny, slovanskej a inej zahraničnej literatúre. K ťažiskovým príspevkom 

patril seriál Dalimíra Hajka Stopy v (mojej) duši, retrorozhovory z archívu Ľuby Šajdovej, 

články venované slovenskej exilovej literatúre, výročiu SC PEN, výročiam osobností (aj v 

spolupráci s Poľským kultúrnym strediskom). Keďže Slovenské pohľady v roku 2021 

bojovali hlavne o svoje prežitie, neudelili na konci roka výročné ceny. 

 

6.5 Hlas Matice / RNDr. Ján Seman 

 

Hlas Matice je matičné periodikum, ktoré sa orientuje predovšetkým na propagáciu aktivít 

a podujatí matičnej členskej základne, osobite miestnych odborov a práce matičných 

ústredných pracovísk. Konečným čitateľom sa stávajú prevažne matičiari v regiónoch. 

Periodikum sa využíva aj ako zdroj informácií o bohatej činnosti matičiarov v regiónoch 

smerom k verejnosti. Veľký význam periodika je aj z dejinného hľadiska, keďže zachytáva 

mnohovrstvové podujatia MS v jednotlivých regiónoch Slovenska. Redakčná rada v roku 

2021 mala 12 členov, menovite: JUDr. Marián Gešper, Mgr. Marek Hanuska, Bc. Marek 

Nemec, Mgr. Martin Hajník, PhDr. Martin Fejko, ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., PhDr. 
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Pavol Madura, Ing. Jozef Makariv, JUDr. Štefan Martinkovič, Mgr. Veronika Grznárová, doc. 

PaedDr. Pavol Parenička CSc. a RNDr. Ján Seman. Šéfredaktorom bol Bc. Marek Nemec, 

grafické spracovanie mal na starosti Ing. Jozef Makariv a výber obsahu, či samotné 

zostavovanie pripadá na RNDr. Jána Semana.  

 

Dňa 16. novembra 2021 bola redakčná rada zmenená a aktuálne sa skladá z 12 členov 

menovite:  JUDr. Marián Gešper, Mgr. Marek Hanuska, Bc. Marek Nemec, Mgr. Martin 

Hajník, PhDr. Martin Fejko, ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., PhDr. Pavol Madura, Ing. 

Jozef Makariv, Mgr. Peter Schvantner, Mgr. Veronika Grznárová, doc. PaedDr. Pavol 

Parenička CSc. a RNDr. Ján Seman.  Novým šéfredaktorom sa stal a aktuálne túto funkciu 

zastáva RNDr. Ján Seman. Obsah Hlasu Matice tvoria predovšetkým články a fotografie z 

akcií a podujatí realizovaných miestnymi odbormi MS doplnené o informácie a články zo 

života MS, členského hnutia, oblastných stredísk, záujmových a vedeckých odborov, či 

odborov Mladej Matice, z matičných dejín, profily a medailóny osobností, rozhovory, 

diskusie až po prehľad knižných vydaní a noviniek z matičného Vydavateľstva. Hlavnú 

ťarchu práce pri zostavovaní periodika nesie tajomník pre informačnú a mediálnu oblasť 

RNDr. Ján Seman v spolupráci s grafickým zostavovateľom Ing. Jozefom Makarivom a s 

metodickou súčinnosťou predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera. Výber príspevkov je v tomto 

prípade dôležitý, aby boli rovnomerne zastúpené všetky regióny Slovenska, čo je náročné 

vzhľadom na rôzny počet podujatí a publikovaných informácií.  

 

V roku 2021 sa podarilo vydať len jedno číslo Hlasu Matice. Jedným z najvážnejších dôvodov 

bol výrazne menší počet matičných podujatí zapríčinený pretrvávajúcou epidémiou a s ňou 

spojenými opatreniami. Hlas Matice, ktorý vyšiel v roku 2021, pozostáva zo 40 strán 

a obsahuje 144 fotografií a 72 článkov.  
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7 HOSPODÁRENIE MATICE SLOVENSKEJ  

 

7.1 Finančno-ekonomický útvar Matice slovenskej (FEÚ MS) / Ing. Jaroslav Gustiňák 

 

Personálne zabezpečenie Finančno-ekonomického útvaru MS – riaditeľ FEÚ Ing. Jaroslav 

Gustiňák; zamestnanci: Ing. Mária Sokolíková, Petra Mazancová, Marta Schmidtová a 

Zuzana Pevná. 

 

Finančno-ekonomický útvar MS v roku 2021 v zmysle svojho štatútu zabezpečoval vedenie 

kompletnej účtovnej a mzdovej agendy Matice slovenskej, vrátane štatistických zisťovaní, 

prehľadov a ročného zúčtovania zdravotného poistenia. V rámci programu na podporu 

projektov miestnej a regionálnej kultúry FEÚ MS spracovával administráciu interných 

dokladov ku všetkým podporeným projektom a kontrolu vyúčtovania týchto projektov. 

Pracovníci finančného oddelenia zabezpečovali inventarizáciu majetku, záväzkov 

a pohľadávok MS ako členovia jednotlivých komisií, ale aj prípravu podkladov a dokladov a 

ich konzultáciu pri vyhotovovaní zápisov čiastkových komisií.  

 

Začiatkom roka FEÚ dokončil prípravu rozpočtu na rok 2021 a rozpis dotácie MK SR. Do 

termínu 15. 3. 2021 bolo vykonané vyúčtovanie dotácie MK SR za rok 2020 a vyúčtovanie 

všetkých dotácií z grantov MK SR za rok 2020. V 1. štvrťroku 2021 boli použité finančné 

prostriedky na dočerpanie dotácie MK SR 2020.  

 

V priebehu 1. štvrťroka 2021 boli postupne vykonávané prípravné práce zavŕšené účtovnou 

závierkou a podaním daňového priznania MS za rok 2020 k 31. 3. 2021 a následne bola 

spracovaná Správa o činnosti a hospodárení MS za rok 2020 a predložená na najbližšom VMS 

spolu s podkladmi a návrhom na odporučenie na schválenie účtovnej závierky 2020 pre 

Dozorný výbor MS a návrhu na schválenie účtovnej závierky a vysporiadanie hospodárskeho 

výsledku Matice slovenskej za rok 2020.  

 

Na základe podkladov jednotlivých redakcií útvar spracoval autorské honoráre všetkých 

periodík MS a neperiodických titulov, realizoval platby za autorské honoráre, odvody do 

fondov. Zabezpečoval čerpanie grantov v súlade so zmluvami, čerpanie účelovej dotácie zo 

ŠR podľa rozpisu a podľa jednotlivých pracovísk priebežne spracovával čerpanie rozpočtu. 

Realizoval dotácie na výdavky pre oblastné pracoviská MS, na základe podkladov z ČÚ MS 

realizoval platby z účtu Koruna Matici, nového účtu Koruna Matici a mesačne ich predkladal 

predsedovi DV MS, viedol odbyt knižných titulov, spracovával cestovné príkazy.  

 

Napriek skutočnosti, že útvar v priebehu roka pracoval v zložitých personálnych 

podmienkach, podarilo sa splniť úspešné čerpanie rozpočtu a dotácie do konca roka 2021. 

Základné úlohy FEÚ a úlohy najmä ekonomickej stabilizácie MS sa vo veľkej miere podarilo 

realizovať a tým vytvoriť predpoklady pre pokračovanie a ich úspešné zvládnutie aj 

v nasledujúcom roku. 

 

7.1 Technicko-investičný útvar Matice slovenskej (TIÚ MS) / PaedDr. Branislav Kohút 

 

Technicko-investičný útvar plní úlohy v oblasti správy hmotného a nehmotného majetku, 

inventarizácie, obnovy nehnuteľného majetku Matice slovenskej, zabezpečenia prevádzky a 

chodu pracovísk a osobitných činností. Vo svojej konkrétnej činnosti sa riadi štatútom, ktorý 

vydáva predseda Matice slovenskej. Na jeho čele je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva 

predseda Matice slovenskej po prerokovaní so správcom.  
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Chod pracoviska zabezpečovalo osem zamestnancov: riaditeľ TIÚ PaedDr. Branislav Kohút, 

Elena Dancziová (technický pracovník), Ing. Peter Chovan (IT pracovník), Slávka 

Ostrihoňová (referent do 30.04.2021), Marcela Hrdinová (referent podateľne, PO a BOZP), 

Ján Hatara (domovník, vodič, údržbár), Serafína Jandurová (vrátnik/upratovačka), Bc. Zuzana 

Hýroššová (upratovačka do 31.03.2021). 

 

Činnosť TIÚ v roku 2021: 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie – elektroinštalácia DMS Lučenec (900,- €) 

a bleskozvod (672,- €) 

 Výmena okien a dverí v DMS Lučenec (5800,46 €) 

 Oprava podstenia – DMS Lučenec (312,78 €) 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie OP MS Štúrovo (630,- €) 

 Výmena okien a dverí v OP MS Štúrovo (9642,55 €) 

 Sťahovanie kníh z Exilovej knižnice DMS Žilina do Archívu MS Martin 

 Zabezpečenie výroby podstavca a busty Alexandra Dubčeka a Štefana Boleslava 

Romana (2 podstavce 2700,- €, busta Dubčeka 3570,- €, busta Š.B.Romana 

spolufinancovanie vo výške 1900,- €) 

 Výroba a upevnenie pamätnej tabule Vranov nad Topľou a upevnenie (574,- €) 

 Stavebné opravy priestorov, soc. zariadenie, kancelária SPS Martin, kuchynka odpad, 

II. budova MS (1 400,- €) 

 Klampiarske práce DMS Lučenec (800,- €) 

 Kanalizačná oprava, havarijný stav - II. budova MS (505,40 €) 

 Prečistenie kanalizačnej trasy PKaK (85,- €) 

 Kominárske práce, OP Štúrovo (284,40 €) 

 Knižný sklad MS - príjem a výdaj publikácií 

 Výdaj a distribúcia rúšok a respirátorov zamestnancom MS  

 Školenie referentských vodičov  

 Zabezpečenie BOZP, PO, CO a pracovnej zdravotnej služby 

 Pranie a mangľovanie bielizne pre RZ MS Santovka  

 Vypracovanie nájomných zmlúv, dodatkov, evidencia zmlúv 

 Spravovanie  poistných zmlúv na nehnuteľný majetok a motorové vozidlá 

 Zabezpečenie verejného obstarávania 

 Vypracovanie Interného príkazu správcu MS č. SPS - 1/2020 k vykonaniu riadnej 

inventarizácie majetku a záväzkov    

 Školiteľstvo na dvojdňovej porade riaditeľov DMS v Martine (VO, zmluvy) 

 Vedenie drobného hnuteľného majetku, ako aj investičného majetku organizácie 

 Komunikácia so stavebným úradom, katastrálnym úradom, realitnou kanceláriou, 

poisťovňami – riešenie poistných udalostí 

 Nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov a tonerov a PC-techniky 

 Servis a prevádzka mobilných telefónov, internetu a kamerového systému 

 Zabezpečenie upratovania – II. budova MS, Krajanské múzeum, Beňuškovský dom 

Martin, Grösslingová 23 Bratislava 

 Evidencia odoslanej a došlej pošty, podateľňa inštitúcie 

 Zabezpečenie informačnej služby vrátnice (od októbra prostredníctvom ÚPSVaR) 

 Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru 

 Starostlivosť o vozový park organizácie, evidencia služobných ciest  

 Zabezpečenie vydaných opatrení v súvislosti s ochorením COVID -19 (sledovanie 
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vyhlášok, zabezpečenie oznamov, dezinfekcia WC a budovy atď.) 

 Technické zabezpečenie Valného zhromaždenia MS v Lipt. Mikuláši 

 Zabezpečenie testovania zamestnancov antigénovými testami na COVID-19 

 Súčinnosť pri výkone vládneho auditu (september – december 2021) 

 

7.2 Šatnica Matice slovenskej / Alena Hrušková 

 

Šatnica – Požičovňa krojov a kostýmov v súčasnom období spravuje a ponúka zákazníkom do 

1 800 ženských, mužských a detských kompletov ľudových krojov z vyše 40 regiónov 

Slovenska, viac ako 900 dámskych a pánskych kostýmov, 300 karnevalových kostýmov pre 

ženy a mužov, 500 detských karnevalových kostýmov, rôzne rekvizity a doplnky a 300 

najrôznejších parochní a brád a 1 043 scenárov. 

 

Na základe prijatých celoštátnych opatrení v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu bola 

požičovňa kostýmov a krojov v obmedzenom režime a v mesiaci marec a apríl zatvorená. 

V marci a apríli sme šili kostýmy pre MS  na podujatie „ROĽNÍCKE POVSTANIE“. Šili sme 

plátenné košele a nohavice, vyšívali zástavu pre dobrovoľníkov. Nasledujúce mesiace sme 

opravovali zemanské a štúrovské kabáty.  

 

Vernisáž výstavy zo zbierok Šatnice Matice slovenskej sa v rámci programu 59. ročníka 

Jánošíkových dní v Terchovej uskutočnila od 30. júla do 1. augusta v priestoroch Relaxačno-

informačného centra Terchovec. Vystavovali sme kroje z Terchovej, Oščadnice, Važca, 

Liptovských Sliačov, Dolného Liptova, Turca, Polomky, Orešian, Piešťan, Myslavy, Šariša 

a Jakubovian. Výstava mala názov „ĽUDOVÉ KROJE ZO ŠATNICE“. 

 

V priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici sa 1. septembra konal SLOVENSKÝ DEŇ 

KROJA. Vystavovali sme kroje, ktoré boli použité vo filmoch a televíznych inscenáciách 

v Slovenskej televízii. Vystavovali sme kroje z hier Ženský zákon, Škriatok, Dobrodružstvo 

pri obžinkoch, Kamenný chodníček a Kubo. Vystavené kroje – Polomka, Detva, Šariš, 

Moravské Lieskové, Fačkov a Čataj.  

 

Počas uvoľnenia epidemických opatrení sme požičiavali kroje len pre súkromné osoby. 

Požičiavali sme hlavne na svadby. Firemné akcie neboli povolené. Na konci roka bol záujem 

o Mikulášov, anjelov a čertov. Od 29. novembra do 31. decembra sa pre núdzový stav Šatnica 

pre verejnosť znovu zatvorila. Počas nariadenej práce z domu, tzv. home office, sme vyšívali 

košele a opravovali zápästky.  

 

O služby Požičovne kostýmov a krojov bol aj napriek zlej epidemickej situácii záujem, snažili  

sme sa vyhovieť každému zákazníkovi. Tržby v roku 2021 v sume 7 382,10 € boli v plnej 

výške odovzdané MS, v zmysle zákona sme účtovali cez registračnú pokladňu.  
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8 PRIDRUŽENÉ SUBJEKTY MATICE SLOVENSKEJ    
 

Nografia, a. s. / Ing. Ján Račko, generálny riaditeľ 

 

Riadiace orgány akciovej spoločnosti v roku 2021: 

 

Dozorná rada: JUDr. Marián Gešper – predseda, JUDr. Štefan Martinkovič  – podpredseda 

do 3.8.2021, Ing. Ján Kristeľ – člen od 4.8.2021, podpredseda od 3.11.2021, Alena 

Švabčíková – členka. 

 

Predstavenstvo: Mgr. Marek Hanuska – člen do 31.1.2021, predseda od 1.2.2021, Mgr. 

Stanislav Muntág – predseda do 31.1.2021, člen do 3.11.2021, Mgr. Maroš Smolec  – 

podpredseda, Bc. Marek Nemec – člen, Ing. Ján Račko  – člen, Ing. Peter Sunega – člen do 

15.1.2021, Bc. Vlastimil Uhlár – člen od 1.2.2021, PhDr. Martin Fejko – člen od 4.11.2021 

 

Manažment: Ing. Ján Račko – generálny riaditeľ, Ing. Peter Temniak – obchodný riaditeľ do 

31.1.2021, Ing. Ján Kristeľ – finančný riaditeľ od 1.1.2021, Ing. Nina Seemann – obchodná 

riaditeľka od 1.4.2021, Gabriel Kothaj – výrobný riaditeľ od 1.5.2021 

 

V účtovnom období nastalo viacero zmien v orgánoch spoločnosti aj na pozíciách 

vrcholového manažmentu. Počas celého obdobia bol generálnym riaditeľom Ing. Ján Račko a 

predsedom dozornej rady JUDr. Marián Gešper. Na poste predsedu predstavenstva nastala 

výmena, Mgr. Stanislava Muntága nahradil od februára Mgr. Marek Hanuska.  

 

Spoločnosť dosiahla výnosy z hospodárskej činnosti 39 592 417 eur. Z toho tržby z predaja 

vlastných výrobkov tvorili 36 586 205 eur. Hospodársky výsledok po zdanení bol -220 254 

eur (strata). Po pripočítaní tohto výsledku k neuhradenej strate z minulých rokov je 

kumulovaný výsledok hospodárenia - 2 169 676 eur (strata). Príčiny by sa dali do dvoch 

bodov. Prvým je rast cien papiera a lepenky. Druhým dôvodom sú vysoké osobné náklady. 

Investície do majetku boli v sume 974 000 eur. Ďalších 1 161 802 eur boli náklady na údržbu 

majetku. 

 

Do roku 2021 vstúpil významne obmenený manažment spoločnosti s jasnými zámermi. 

Jednak zlepšiť efektivitu výroby a produktivitu cez realizované nové investície a zmeny 

v organizácii práce. A zároveň benefitovať z postupného oživenia trhu po pandemickom šoku 

v roku 2020 vyššou realizáciu našich produktov. Konečným cieľom bolo, aby už samotný 

hlavný predmet činnosti spoločnosti – polygrafická výroba – bol ziskový. Veľký dôraz sa 

kládol na udržateľnosť tohto cieľa. Tieto zámery však boli čoskoro konfrontované s tvrdou 

realitou. 

 

Pokračoval negatívny dopad celosvetovej  pandémie COVID-19 na našu spoločnosť, čelili 

sme silnej druhej vlne pandémie. Od začiatku roku sme boli svedkami rastu cien papiera 

a lepenky, ale aj iných komodít, ktorý akceleroval v poslednom štvrťroku. Okrem rekordne 

vysokých cien vstupov sme začali pociťovať aj ich nedostatok na trhu a podstatne dlhšie 

dodacie lehoty.  

 

Plánovali sme dosiahnuť objem výnosov z hlavnej činnosti vo výške 35 755 tis. € a pridanú 

hodnotu 9 921 tis. €. Plánované výnosy z hlavnej činnosti sme prekročili o 3,7% a dosiahli 

sme 37 080 tis. €, ale dosiahnutá pridaná hodnota 9 079 tis. € je síce oproti minulému roku 

vyššia o 128 tis. €, ale o 8,5% nižšia, ako sme si naplánovali. Dôvodom je rast priamych 
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nákladov o 8,7% oproti plánu. Najväčšia položka priamych nákladov, spotreba papiera 

a lepenky, prekročila plán o 4,1% a skutočnosť minulého roka o 7,6%. Tento cenový nárast sa 

aj napriek snahe nepodarilo v takom krátkom čase premietnuť do realizačných cien.  

 

Ďalšou položkou, ktorá významne, o 11 % prekročila plán a o 10 % minuloročnú skutočnosť,  

sú osobné náklady vrátane nákladov na externú pracovnú silu. Treba však povedať, že v roku 

2020 mali všetci zamestnanci spoločnosti na 6 mesiacov znížený pracovný úväzok o 20%. 

Dôležitú úlohu v raste osobných nákladov zohrala aj produktová skladba našich tržieb v roku 

2021, keďže sme predali o 16 % viac tvrdých väzieb, čo vo finančnom vyjadrení znamenalo 

prekročenie plánovaného objemu až o 24%. Ide o produkty s vyšším podielom a potrebou 

pracovnej sily. Inak však rast tvrdých väzieb v našej produkcii môžeme hodnotiť pozitívne, 

pretože odráža oživený dopyt po produkcii s vyššou pridanou hodnotou a do budúcnosti 

predstavuje potenciál a smer, ktorým sa chceme systémovo a technologicky rozvíjať.    

 

Napriek tomu, že tržby za predaj odpadu dosiahli sumu 1 518 tis. eur, čo je oproti plánu nárast 

o 68,7%, spoločnosti sa nepodarilo dosiahnuť zisk. Hospodársky výsledok po zdanení za rok 

2021 je strata  vo výške -220 tis. eur čo sa nedá hodnotiť inak ako negatívne.  

 

Pozitívne však môžeme hodnotiť trend v prevádzkovom hospodárskom výsledku bez predaja 

HIM, ktorý bol o 199 tis. eur vyšší ako v roku 2020. Rovnako pozitívny trend nastal vo 

finančnej oblasti, kde finančné náklady klesli oproti skutočnosti v roku 2020 o 96 tis. eur, čo 

súvisí s pokračujúcim znižovaním úverovej zadlženosti. Spoločnosť v roku 2021 aj významne 

investovala, keď obstarala hmotný a nehmotný investičný majetok v sume 974 tis. eur, z toho 

852 tis. eur malo podobu finančného lízingu. Prínos týchto investícii sa v roku 2021 ešte 

neprejavil v plnej miere. 

 

Rovnako ako v roku 2020 využili štátnu pomoc na udržanie zamestnanosti. Na základe 

uzatvorenej dohody s Úradom práce,  sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí finančného 

príspevku podľa Opatrenia č. 3B v rámci projektu Prvá pomoc sme požiadali o príspevok. Bol 

nám priznaný za mesiace  január, február, apríl a jún. Celkový výška príspevku v roku rok 

2021 dosiahla 545 tis. eur.  

 

Z obchodnej činnosti je zrejmé, že pre spoločnosť majú veľký význam knihy s tvrdou väzbou 

V7-9 s podielom 39,8 % na celkovom predaji. Absolútna väčšina (74,06 %) produkcie 

smeruje na nemecky a anglicky hovoriaci trh. Obchod je kľúčový pri prenášaní rastu ceny 

vstupných materiálov do konečnej ceny pre zákazníka. Nákup materiálov prebiehal bez 

zmeny oproti minulosti a okrem nárastu cien vstupných materiálov v druhej polovici roka 

zaznamenal vo štvrtom kvartáli aj ich nedostupnosť. Objem obstaraného papiera a lepenky 

bol 25 270 t v celkovej hodnote 18 380 000 eur (727,34 €/t).  

 

V oblasti ľudských zdrojov bol priemerný evidovaný počet zamestnancov 428. Do 

pracovného pomeru pristúpilo 47 zamestnancov, z toho dve absolventky učebného odboru 

polygraf, a z evidenčného stavu bolo vyradených 52 zamestnancov. Zaznamenaných bolo 7 

registrovaných pracovných úrazov. Zo sociálneho fondu bolo použitých 61 000 eur v rámci 

sociálnej politiky zamestnávateľa. 

 

Oblasť výroby je hodnotená predovšetkým stratami z reklamácií. Hodnota externých 

reklamácií dosiahla 0,22 % z obratu. Pri internej nekvalite to bolo 0,51 %. Spoločnosť si 

udržala viacero ISO noriem a certifikátov. 
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Podrobné informácie sú zachytené vo Výročnej správe spoločnosti za rok 2021. 

 

Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. / Ing. Mária Zjavková 

 

Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. (VMS) je 100% dcérskou spoločnosťou Matice 

slovenskej založenou v roku 2004. 

 

Konatelia: Mária Zjavková, Stanislav Muntág, Viliam Komora, Ing. Ján Kristeľ 

Dozorná rada: Martin Hajník (predseda), Jaroslav Chovanec (podpredseda), Martin Gallík, 

Andrej Mečiar 

 

Činnosť a predbežné výsledky hospodárenia za rok 2021: 

Výnosy celkom: 733 485 € 

Výsledok hospodárenia po zdanení: 15 865 € 

Počet nových knižných vydaní: 12 

 

VMS realizuje vlastnú vydavateľskú činnosť i propagáciu a predaj vydaní MS na knižnom 

trhu, prevádzkuje internetový obchod www.vydavatel.sk a kníhkupectvo na M. R. Štefánika 

25/A v Martine. Až do januára 2021 sa podieľalo aj na spoluvydávaní a odbyte Slovenských 

národných novín, čím znižovalo nákladovosť ich vydávania. Za predaj knižných vydaní MS 

v roku 2021 vytvorilo Matici slovenskej tržbu necelých 22 tisíc €.  

 

Z významných vydaní VMS v roku 2021 treba vyzdvihnúť Čestná stráž prezidenta Slovenskej 

republiky, Neuveriteľné dobrodružstvá grófa Beňovského v spolupráci s Trnavským 

samosprávnym krajom a dva tituly pre CVTI, kde odkúpili celý náklad. Do portfólia detskej 

literatúry pribudli Kde pršia dáždniky a Najkrajšie slovenské povesti, ktoré ďalej dotvárajú 

unikátnu knižnú sériu Povesťová mapa Slovenska. 

 

VMS dosiahlo za rok 2021 podľa predbežných výsledkov tržby viac ako 733 tis. € s celkovým 

kladným výsledkom hospodárenia (ziskom) vo výške zaokrúhlene 16 tis. €. Pod kladný 

výsledok sa podpísali úsporné opatrenia, ktoré vydavateľstvo postupne implementovalo od 

mája 2020 a ktoré sa zakladali najmä na lepšej automatizácii procesov, úspore personálnych 

nákladov (vrátane zníženia počtu zamestnancov a dôslednejšieho prerozdelenia práce), 

cielenej edičnej politike a zlepšení odbytu vlastných vydaní i získavania externých finančných 

zdrojov na edičné projekty. 

 

Inštitút vzdelávania Matice slovenskej (IV MS) / Mgr. Pavol Mihál 

 

Inštitút vzdelávania Matice slovenskej, n. o., bol založený Zakladacou listinou dňa 12. apríla 

2011 a na základe rozhodnutia Obvodného úradu Bratislava zapísaný dňa 21. apríla 2011 do 

registra neziskových organizácii pod číslom registrácie OVVS-13295/342/2011-NO. Inštitút 

vzdelávania Matice slovenskej, n. o. je samostatná právnická osoba – nezisková organizácia, 

ktorej jediným zakladateľom je Matica slovenská.  

 

Orgánmi IV MS, n. o. sú správna rada, riaditeľ a revízor. Vnútorný systém pôsobenia inštitútu 

je riadený štatútom a internými aktami riadenia. Členov správnej rady navrhuje zakladateľ. 

Členov správnej rady volí a odvoláva Správna rada. Dňa 10. marca 2021 správna rada na 

návrh zakladateľa potvrdila v orgánoch neziskovej organizácie pôvodné zloženie orgánov  

neziskovej organizácie. Orgány neziskovej organizácie v roku 2021 pôsobili v tomto zložení: 

ThLic. Mgr. Viliam Komora. PhD. – predseda správnej rady, Mgr. Marek Hanuska – člen, 

http://www.vydavatel.sk/
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PhDr. Libuša Klučková – člen. Revízor – Ing. Jaroslav Gustiňák. Riaditeľ neziskovej 

organizácie – Mgr. Pavol Mihál. 

 

V zmysle zakladacej listiny, štatútu inštitútu a jeho príloh, ako nezisková organizácia 

poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a 

prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt: organizuje semináre, školenia, kurzy, 

prezentácie v súlade s cieľmi a programom Matice slovenskej, so zameraním na rozvoj 

národného kultúrneho dedičstva; organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, súťaže, výstavy 

s vyššie uvedeným zameraním; spolupracuje s ďalšími subjektmi aj na medzinárodnej úrovni 

a rozvíja túto spoluprácu.  

 

V prvých kvartáloch roka sa Inštitút vzdelávania zameral na propagáciu, prezentáciu a aktívny 

prístup k získaniu podielovej dane od rôznych subjektov, teda darcov. Vzdelávacie podujatia 

či kultúrno-spoločenské podujatia sme sa snažili v rámci silnejúcej pandémie rozložiť 

rovnobežne vo všetkých kvartáloch roka 2021 prihliadnuc na dodržiavanie uznesení vlády SR 

a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. V priebehu roka 2021 zorganizoval IV MS 

viacero kultúrno-spoločenských podujatí v spolupráci s viacerými subjektmi MS.  

 

V tomto, ako aj v ostatných rokoch, sme začali spoluprácu so subjektmi Matice slovenskej z 

celého územia Slovenskej republiky. Môžeme spomenúť spoluprácu s MO MS Zvolenská 

Slatina, Veľké Lovce, Holíč, Želiezovce, Polichno, Rimavská Sobota, Vrádište, Veľká Paka, 

Zvolen, Brezno. V rámci spolupráce s MO MS sme podporili a rozvíjali telesnú kultúru 

podporou viacerých podujatí – Cesta za Štefánikovými hviezdami, Deň sídliska – otvorenie 

nového športového areálu na TŠ J. Alexyho na Sekieri, tradičný výstupu na Veľký Rozsutec – 

Malá Fatra a iné podujatia zamerané na telesnú kultúru. V spolupráci sme zorganizovali 

podujatia s názvom Vianoce s Maticou, Rok Timravy a 20. výročie vzniku MO MS v 

Polichne, Deň ľudových tradícií v Rimavskej Sobote, Exkurziu po stopách významných 

osobností slovenského národa, Pamätný deň Matice slovenskej vo Zvolenskej Slatine, 

Matičné podujatie v Brezne, Sto rokov od vzniku Matice slovenskej v Holíči. Podporili sme 

vydanie publikácie Pohroma zo 8. júla 1947, Radovan Ondruš, analógový denník 2020 – 2021 

a podujatie Knihomole 3. ročník či putovanie za kultúrou. 

 

Opis základného imania: 

 počiatočný stav k 1. 1. 2021: 1 072,68 €, 

 zmeny (prírastky/úbytky) v priebehu hodnoteného obdobia:  857,96 €, 

 konečný zostatok k 31. 12. 2021: 214,72 €, 

 poskytnuté príspevky 2% z dane: 6 232,37 €, 

 náklady na správu, resp. činnosť predstavovali čiastku: 531,02 €. 

 

V hodnotenom období IV MS, n. o. neprijal iné príspevky. Riaditeľ IV MS, n. o. nepoberá 

žiadnu mzdu, ani inú odmenu. Revízor preveril hospodárenie neziskovej organizácie a nemá 

pripomienky.   

 

Metod, s. r. o. / Mgr. Marek Hanuska 

 

IČO: 17 327 555, sídlo: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin 

Konateľ: Mgr. Marek Hanuska do 31.12.2021. Od 1.1.2022 je konateľom Lukáš Havlík. 

Počet zamestnancov: 0. Pracoval iba konateľ bez nároku na odmenu. 
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Spoločnosť v roku 2021 pokračovala vo svojej činnosti, ktorá spočíva najmä v prevádzkovaní 

nehnuteľností Neografie, a. s., ktoré má v nájme. Na podnikanie naďalej nepriaznivo pôsobili 

obmedzenia v súvislosti s pandémiou. Napriek tomu Metod, s. r. o. dokázal platiť svoje 

záväzky, údržbu nehnuteľností, ako aj ďalšie nevyhnutné výdavky. Začali sme aj s postupnou 

obnovou izieb na chate na Stráňach, kde sa zakúpili dve manželské postele (i7 a i1), tri 

jednolôžkové postele (i4 a podkrovie), umývačka riadu a niektoré izby boli aj vymaľované. 

Čo sa týka chaty na Holiach, podarilo sa nám od súkromných osôb získať pôžičku na jej 

čiastočnú rekonštrukciu. Výška pôžičky od šiestich fyzických osôb je 14 820 €, z čoho bolo 

k 31.12.2021 plnených 13 740 €. Tieto pôžičky bude musieť Metod, s. r. o. splatiť 1. 9. 2025. 

Z tejto pôžičky sa v roku 2021 rekonštruovala chata na Holiach v sume 6 607 €. Išlo 

o čiastočný náter strechy (dokončený v júni 2022, v júni 2022 bola natretá aj fasáda chaty), 

výmenu postelí v podkrovných izbách za manželské postele z masívu. V týchto izbách boli 

vymenené aj koberce. Na celej chate boli vymenené okná za plastové a vchodové dvere za 

hliníkové. Vybudoval sa aj chodníček popri chate. Neografia nám tieto prostriedky refunduje 

znížením nájmu na Stráňach z 300 € na 12 € a na Holiach zo 68,40 € na 1,20 €. Tento znížený 

nájom by mal trvať až kým sa zľavou z nájmu nenaplní suma 14 820 €. Znížený nájom sme 

začali platiť od júna 2021. Mesačne sa takto ušetrí 355,20 €. Takže znížený nájom by sa mal 

platiť 42 mesiacov (suma 14 918,40 €), t. j. do novembra 2024. Začiatkom roku 2022 sa 

situácia s chatou na Holiach zmenila (bola dlhodobo daná do podnájmu fyzickej osobe) 

a preto sa zvyšná časť pôžičky od fyzických osôb použije na opravu chaty na Stráňach.  

 

Zvyšná časť pôžičky voči MS bola splatená. Príjmy spoločnosti boli z predaja tovaru, ale 

najmä z predaja ubytovacích služieb.  

 

V tabuľke sa nachádza vývoj finančného majetku spoločnosti na začiatku a konci roka 2021. 
Mesiac Stav pokladňa + hotovosť Pohľadávky Záväzky 

1.1.2021 3 156,83 € 0 1 500 € 

31.12.2021 3 820,34 € – vlastné zdroje 

7 132,28 € – zostatok z pôžičky od FO 

10 952,62 € spolu 

0 0 

 

Účtovníctvo spoločnosti spracováva externá firma. Z účtovnej závierky za rok 2021 vyplýva, 

že výnosy boli 14 005 € (v roku 2020 – 15 292 €) a náklady 17 000 € (v roku 2020 – 14 986 

€). Výsledok hospodárenia (strata) po zdanení je – 2 995 €. Strata sa pripočíta 

k neuhradenej strate z minulých rokov vo výške – 14 870 €. Krátkodobé záväzky 

k 31.12.2021 boli vo výške 1 109 €. Z toho boli nedoplatky za energie v nehnuteľnostiach 1 

024 €, ktoré boli uhradené v januári 2022. 
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9 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ MATICE SLOVENSKEJ / Mgr. Maroš Smolec, Ing. 

Jaroslav Gustiňák 

 

Matica slovenská v roku 2021 pokračovala vo svojej činnosti a hospodárení s cieľom 

prispôsobiť svoje výdavky aktuálnym možnostiam príjmov, čo bola náročná úloha najmä 

v oblasti získavania príjmov na pokrytie všetkých plánovaných činností najmä z dôvodu 

pandemických opatrení, ktoré znemožnili a obmedzili viaceré príjmy. Hlavný zdroj príjmov 

pre činnosť MS – dotácia Ministerstva kultúry SR – bola pre rok 2021 znížená o 22,9 % 

z 1 744 000,- € na 1 344 600,- € oproti roku 2020, t. j. o 399 400,- €, čo výrazne negatívne 

ovplyvnilo rozsah činnosti MS v roku 2021 spolu s nutnosťou aj personálneho zoštíhlenia 

inštitúcie. Okrem hlavného zdroja príjmov MS je získavanie finančných prostriedkov do 

rozpočtu MS z rôznych zdrojov dôležitým činiteľom, ktorý ovplyvňuje rámec jej činnosti. 

Efektívne hospodárenie je následne nutnou podmienkou pre dodržanie plánovaných 

celoročných aktivít celoročnej činnosti. Hospodársky výsledok za rok 2020, strata vo výške 

90 840,10 €, bol po prerokovaní navrhnutý pre odporúčanie Dozorného výboru MS 

a schválenie Výboru Matice slovenskej zaúčtovať na nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov.  

 

Účtovná závierka Matice slovenskej 2021 

                                     Výsledok hospodárenia 2021 (v €)           Rok 2020 

Náklady:     1 651 396,81    1 993 195,22   

Výnosy:     1 539 313,23    1 910 677,56    

Výsledok hospodárenia po zdanení:    -118 162,17          -90 840,10  

 

Hospodársky výsledok -118 162,17 € (pred zdanením -112 083,58 €) je výsledkom 

ekonomických možností a hospodárenia Matice slovenskej vo významnej miere závislé od 

hospodárenia dcérskej spoločnosti Neografie, a. s., resp. ročných dividend, ktoré MS od nej 

dostáva v prípade priaznivých ekonomických rokov. Od roku 2019 z ekonomických dôvodov 

Neografia, a. s., nevyplatila Matici slovenskej žiadne dividendy, čo obmedzuje rozsah jej 

činnosti a má negatívny vplyv na hospodársky výsledok inštitúcie. Kumulovaná strata – 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (do 31. 12. 2020) je na úrovni -907 

006,46 €. 

 

MS je verejnoprávna inštitúcia, ktorej hlavná činnosť nie je zameraná na tvorbu zisku, teda 

pozitívneho hospodárskeho výsledku. Podstatnú časť príjmov MS tvorí účelová dotácia MK 

SR a ďalšie menšie dotačné zdroje, ktorú musí vyčerpať a nemôže z týchto zdrojov tvoriť 

zisk. Ten môže tvoriť len zo svojich vlastných, neštátnych zdrojov, ktorých však nemá 

dostatok a aj tie vynakladať do nezárobkovej činnosti, ako napr. podpora MO MS po celom 

Slovensku. Optimálny vyrovnaný hospodársky výsledok v súčasnom období je možné 

dosiahnuť práve vyplácaním vyšších hodnôt dividend od svojich dcérskych spoločností, čo je 

v súčasnosti u všetkých týchto subjektov problematické. 

 

Majetok 

Súvaha 2021 dokumentuje, že výrazné posuny oproti roku 2020 nenastali ani v neobežnom 

ani v obežnom majetku MS. Neobežný majetok bol vo výške 2 567 204,04 € (v roku 2020 

2 698 242,29 €). Rozdiel je viac menej z dôvodu odpisovania a vyraďovania majetku. 

V rámci obežného majetku rovnako nedošlo k významným zmenám oproti roku 2020. 

V závierke sú Ostatné záväzky na úrovni 33 324,13 € – čo sú záväzky – súčtový účet pre 

Fond Dolanovej, preddavky pre honoráre a predpisy pre mzdy. Krátkodobé záväzky 
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z obchodného styku vo výške 20 563,44 € boli vysporiadané v januári 2022 prevažne 

úhradami faktúr. Podľa skutočnosti teda MS nemá žiadne nesplatené záväzky.  

 

Výnosy 

Výnosy v Tržbách za vlastné výrobky sa oproti minulému roku výraznejšie nezmenili a sú vo 

výške 75 956,60 € (74 616,40 € v 2020). Pozitívne je však, že boli stabilizované s miernym 

nárastom po ich poklese o 18,7 % z roku 2019. Výnosy boli hlavne z predaja kníh a periodík 

a tiež z tržieb Požičovne kostýmov a krojov MS ( Pkak), ktoré boli však opäť podpriemerné.  

Pandemické opatrenia  počas roka  zásadne obmedzili možnosti vyšších tržieb, a to najmä pri  

Pkak, ktorá nemohla verejnosti poskytovať služby významnú časť roka. Čo sa týka knižných 

publikácií a ostatných periodík, je potrebné dosahovať vyššie výnosy ako tomu bolo pred 

rokom 2017, kedy v niektorých rokoch dosahovali výnosy za vlastné výrobky viac ako 100 

tisíc €. To možno zabezpečiť vydávaním takých knižných titulov, kde možno zabezpečiť 

vyššie tržby z predaja. V súčasnosti skladba novovydávaných knižných titulov nezabezpečuje 

dostatočný príjem z ich predaja. Ich tematické či úzke odborné zameranie a tiež slabá 

prezentácia spôsobuje vytváranie nepredaných skladových zásob (okrem výnimiek), ktoré by 

predajom vo vyššej miere zabezpečili neštátne príjmy pre MS. 

 

Náklady 

V porovnaní s rokom 2020 sa znížili celkové mzdové náklady o 156 503 € z 913 275 € na 

celkovú sumu 756 772 €, čo popri zákonných úpravách miezd (zvýšenie minimálnej mzdy) 

bolo výsledkom nutných ekonomických opatrení, najmä personálnych zmien a výraznejšieho 

zoštíhlenia stavu zamestnancov MS kvôli skutočnosti výrazného zníženia dotácie MK SR. 

 

Veľký rozsah nehnuteľného majetku MS pri súčasných nízkych príjmoch a rozpočte MS 

naďalej neumožňuje v dostatočnej miere investovať a modernizovať tento majetok, s čím 

v mnohých prípadoch súvisí aj problematickosť pri využívaní tohto majetku, energetickej 

úspore či vhodnosti na prenájom pre zvýšenie vlastných príjmov. Súčasný technický stav 

nehnuteľností budov v majetku MS už vyžaduje v mnohých prípadoch nutnosť potreby 

vynakladať viac finančných prostriedkov na potrebné údržby a opravy. V roku 2021 MS 

v rámci svojich obmedzených finančných možností pokračovala v komplexnom  posudzovaní 

potrieb aspoň nevyhnutných opráv svojich nehnuteľností a použila na tento účel viac ako 

31 501 € – oproti viac ako 43 tisíc € v minulom roku. 

 

Rozpočet MS 2020 bol schválený a následne zmenený po zmenách – dvoch rozpočtových 

opatreniach Výborom Matice slovenskej na svojich zasadnutiach. Počas roka boli prijaté 

viaceré opatrenia za účelom optimalizácie výdavkov rozpočtu a ich efektívne nakladanie. 

Celkové krátkodobé záväzky boli k 31. 12. 2021 vo výške 55 177,12 €. 

 

Príjmy a výdavky rozpočtu 2021 

 Plán v € Skutočnosť  v € Rozdiel 

Prostriedky zo ŠR spolu 1 407 870 1 407 870 0 

z toho účelová dotácia 1 344 600 1 344 600 0 

účelové dotácie - grantové 0 0 0 

Dočerpanie účelovej dotácie 

MK SR z roku 2020 

52 670 52 670 0 

Iné dotácie 10 600 10 600 0 

Neštátne zdroje spolu 157 853 171 306 13 453 
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vlastné príjmy 99 019 113 069 14 050 

dividendy VMS, s.r.o. 6 000 6 000 0 

Dividendy Neografie, a.s. 0 0 0 

Splátka pôžičky METOD, s.r.o. 1 500 1 500 0 

príspevky FO a PO 26 000 28 724 2 724 

pohľadávky 10 000 8 416 -1 584 

príjmy z prenájmov 15 334 13 597 -1 737 

Príjmy spolu 1 565 723 1 579 176 13 453 

Výdavky spolu 1 565 723   

 Schodok -/prebytok rozpočtu 

+ 

                       0                

 

 

Vlastné príjmy :  

Tržby a predaje Plán v € Skutočnosť 

v € 

Rozdiel v € 

Predaj knižných publikácií 23 000 26 150 3 150 

Slovenské národné noviny 34 000 38 490 4 490 

Reklamná inzercia v SNN 20 000 20 000 0 

Slovenské pohľady 6 200 5 895 -305 

časopis Slovensko - národné 

spektrum 

3 500 3 288 -212 

merkantil 200 600 400 

Predaj časopisu Kultúra slova 1 500 1 443 -57 

Výpožičky Požičovne kostýmov a 

krojov 

6 000 7 432 1 432 

Ubytovacie služby zar. Santovka 1 619 1 619 0 

Iné príjmy (úroky, poistné udalosti, 

ÚPSVaR,...) 

3 000 1 692 -1 308 

Podiel nákladov na časopis Kultúra 

slova z Jazykovedného ústavu Ľ. 

Štúra SAV 

- 1 660 1 660 

Reklamná inzercia v Sl.  pohľadoch  4 800 4 800 

Celkom  99  019 113 069 14 050 

     

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v hotovosti  k 1. 1. 2021: 

Stav na bankových účtoch: 95 375,54 € 

Stav hotovosti na pokladniciach: 5 238,46 € 

Celkom stav (bankové účty a hotovosť) k 1. 1. 2021: 100 614,00 €          

 

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a  v hotovosti  k 31. 12. 2021: 

Stav na bankových účtoch: 66 505,99 € 

Stav hotovosti na pokladniciach: 5 922,88 € 

Celkom stav (bankové účty a hotovosť) k 31. 12. 2021: 72 428,87 € 

 

Príjmová časť rozpočtu 

Štátne prostriedky – na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu MK 

SR na rok 2021 č. MK-95/2020/M, Dodatok č.1 MK-89/2021/M o poskytnutí finančných 
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prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2021  boli prvé prostriedky z dotácie 

na účet Matice zaslané už vo februári 2021. Dovtedy Matica slovenská hospodárila 

s neštátnymi prostriedkami, ktoré mala k dispozícii z predchádzajúceho roka a do 31. 3. 2021 

aj s prostriedkami nedočerpanej účelovej dotácie MK SR z r. 2020 vo výške 52 670,- €.  

Účelová dotácia zo ŠR bola poskytnutá v celkovej výške 1 344 600 € a bola rozpísaná do 

nákladových položiek spolu deviatich projektov. V októbri 2021 Matica slovenská požiadala 

MK SR o zmenu rozpisu poskytnutej dotácie vzhľadom na potrebnú úpravu rozpočtu 

v zmysle aktuálneho vývoja skutočných potrieb na činnosť MS. Napriek viacerým 

rokovaniam s MK SR od počiatku roka 2021 nebolo možné zo strany MK SR vyhovieť  

požiadavke Matice slovenskej o navýšenie dotácie aspoň o 150 000,- € a bolo nutné celú 

činnosť MS aj vrátane personálneho zoštíhlenia vykonávať za výrazne obmedzených 

podmienok limitovaných finančným obmedzením dotácie, ale aj súbežným poklesom príjmov 

vplyvom pandemických opatrení. Čerpaná účelová dotácia MK SR z r. 2020 bola vyúčtovaná 

v termíne dňa 15. 3. 2021.  

 

Vlastné príjmy:  

Vplyvom obmedzení v rámci pandemickej situácie boli pôvodné plány vlastných príjmov 

postupne podľa vývoja situácie znižované, keďže nebol predpoklad, že sa naplnia. Napriek 

tomu niektoré príjmové kapitoly neboli ani potom naplnené. Pozitívne však je, že po 

viacerých zníženiach odhadu plánu príjmov boli celkové vlastné príjmy oproti plánu nakoniec 

vyššie o 14 050,- €, čím však celkové vlastné príjmy ani tak nedosiahli úroveň výšky 

z minulých rokov pred vznikom pandémie. 

 

Novorozbiehajúci sa časopis Slovensko – národné spektrum po kladných ohlasoch po prvých 

vydaných číslach a rastúcim predajom v roku 2020 zaznamenal do konca roka 2021 vyšší 

príjem než 2020, avšak tento nárast sa oproti predošlému roku už spomalil a nedosiahol 

odhadovanú plánovanú hodnotu 

 

V roku 2020 získala  Matica slovenská dotácie a príspevky na projekty: 

 

Dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja: 

1 100,- € – dotácia na vyhotovenie a osadenie busty A. Dubčeka a jej slávnostné odhalenie 

v parku Sv. Cyrila a Metoda Martine. Projekt bol zrealizovaný, vyčerpaný a riadne 

vyúčtovaný. 

 

Účelová dotácia MK SR: 

9 500,- € na vydanie knižnej publikácie J. Krivošová: Slovenská ľudová architektúra. Projekt 

bol zrealizovaný, vyčerpaný a riadne vyúčtovaný. 

 

Z Fondu na podporu umenia SR, či Úradu vlády SR MS v roku 2020 nezískala žiadne 

účelové dotácie. 

 

Výdavková časť rozpočtu 

V roku 2021 boli dočerpané finančné prostriedky účelovej dotácie z r. 2020 do 31. 3. 2021 vo 

výške 52 669,51 €. Finančné prostriedky účelovej dotácie na r. 2021 vo výške 1 344 600,- € 

boli k 31. 12. 2021 vyčerpané vo výške 1 314 621,- €. Nedočerpaná časť dotácie r. 2021 vo 

výške 29 979,28 € bola naplánovaná do rozpočtu MS r. 2022 na dočerpanie do 31. 3. 2022 

v zmysle zmluvných podmienok. Účelová dotácia r. 2021 bola rozpísaná do týchto projektov: 

- Manažment ľudských zdrojov a činnosť Dozorného výboru MS a Valné 

zhromaždenie MS – projekt zahŕňal činnosti vedenia MS a personalistiky, činnosť 
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Dozorného výboru Matice slovenskej ako kontrolného orgánu MS a tiež činnosti 

spojené s organizáciou Valného zhromaždenia MS uskutočneného 9. 10. 2021 

v Liptovskom Mikuláši. Výška príspevku z dotácie: 132 074,- €. Finančné 

prostriedky dotácie boli k 31. 12. 2021 čerpané vo výške 132 022,16 €. 

 

- Vydavateľské aktivity Matice slovenskej – projekt zahŕňal edičné aktivity MS – 

vydávanie pôvodnej slovenskej literárnej tvorby, náklady spojené s vydaním 

periodík Slovenské národné noviny, Slovenské pohľady, Slovensko – Národné 

spektrum (v súlade s úlohami, ktoré boli MS zverené štátom). Výška príspevku: 248 

321,- €. Čerpané finančné prostriedky dotácie k 31. 12. 2021: 248 143,04 €. 

 

- Finančné vzťahy a technická prevádzka – projekt financoval časť nákladov 

Finančno-ekonomického útvaru MS a Technicko-investičného útvaru MS, ktoré 

zabezpečujú finančnú prevádzku jednotlivých pracovísk a napomáhajú tak plneniu 

úloh MS. Výška príspevku: 323 191,- €. Čerpané finančné prostriedky k 31. 12. 

2021: 299 374,19 €. 

 

- Veda a výskum Matice slovenskej – projekt zahŕňal náklady spojené s činnosťou 

Slovenského literárneho ústavu MS a Slovenského historického ústavu MS, 

vedeckých pracovísk pre základný slovakistický výskum a Krajanského múzea MS. 

Náklady boli viazané na bežnú prevádzku, realizáciu súvisiacich podujatí  

a projektov, a vydanie publikácií. Výška príspevku: 67 305,- €.  Čerpané finančné 

prostriedky k 31. 12. 2021: 67 266,89 € 

 

- Požičovňa kostýmov a krojov – zachovávanie, prezentácia a podpora tradičnej 

ľudovej kultúry, zachovávanie tradícií a zvykov, vzdelávanie ochotníckych 

divadelných súborov, matičných folklórnych súborov. Výška príspevku: 37 872,- €. 

Finančné prostriedky dotácie boli vyčerpané k 31. 12. 2021 vo výške 37 518,63 €. 

 

- Informačné ústredie MS ako organizačné a koordinačné, výkonné a metodické 

ústredie pre mediálnu, informačnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť MS. Projekt 

zahŕňal náklady spojené so zabezpečením dokumentácie matičných aktivít, vedením 

internetovej stránky, propagáciou, denným monitoringom a výrobou krátkych videí. 

Výška príspevku: 42 156,- €. Finančné prostriedky dotácie boli k 31. 12. 2021 

čerpané vo výške 41 760,04 €. 

 

- Archív Matice slovenskej ako špecializovaný verejný archív v súlade so zákonom 

o MS vykonával všetky druhy odborných archívnych činností ako je získavanie, 

preberanie, evidencia, spracovávanie, sprístupňovanie a ochrana archívnych 

dokumentov, predarchívna starostlivosť a činnosť bádateľne. Výška príspevku: 

41 672,- €. Finančné prostriedky dotácie boli vyčerpané k 31. 12. 2021 vo výške 

41 592,43 €. 

 

- Aktivity Členského ústredia a oblastných stredísk MS a Strediska národnostných 

vzťahov Matice slovenskej – v súlade so zákonom o MS plnia oblastné strediská 

v koordinácii s ČÚ MS úlohy v oblasti starostlivosti o členskú základňu, 

spracovanie podkladov na financovanie výdavkov z fondu Korunového účtu 

a interných grantov na podporu regionálnej kultúry. Projekt financoval časť 

prevádzkových nákladov oblastných stredísk a časť ich aktivít. Výška príspevku: 
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449 009,- €. Finančné prostriedky dotácie boli k 31. 12. 2021 čerpané vo výške 

443 956,22 €. 

 

- Hlavné aktivity roka 2021 – projekt podporil náklady spojené s realizáciou 

celomatičných podujatí a podujatí a projektov  nadregionálneho významu. Výška 

príspevku: 3 000,- €. Finančné prostriedky dotácie boli k 31. 12. 2021 vyčerpané vo 

výške 2 987,12 €. 

 

Celkové podrobné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MK SR na rok 2021 je uvedené 

v prílohe č. 2 – Vyúčtovanie účel. dotácie MK SR 2021. 

 

Čerpanie rozpočtu MS 2021 

Rozpočtované výdavky rozpočtu MS v roku 2021 dosiahli výšku čerpania spolu 1 566 026,- 

€. Výdavková časť rozpočtu bola plánovaná vo výške 1 565 722,- €. Napriek pomerne 

vyrovnanému celkovému čerpaniu rozpočtu 2021 (čerpanie 100,02%) s celkovým schodkom 

304,- € vznikli pri čerpaní niektorých jednotlivých kapitol prečerpania, ktoré však boli 

kompenzované nedočerpanými kapitolami. Pandemické opatrenia pomerne veľkého rozsahu 

zo strany vlády SR výrazne ovplyvnili čerpanie väčšiny plánovaných nákladov rozpočtu 

a napriek úpravám rozpočtu v priebehu roka nebolo možné v niektorých nákladových 

kapitolách s väčšou presnosťou stanoviť rozpočtový odhad pre celkové ročné výdavky 2021. 

Možno konštatovať, že v jednotlivých nákladových kapitolách vzhľadom na potreby 

jednotlivých útvarov, ale aj negatívny vývoj v príjmoch rozpočtu, bol rozpočet stanovený na 

minimálnu potrebnú úroveň s ambíciou dosiahnuť čo najlepší výsledok pri postupnej 

optimalizácii rozpočtu MS. Dosiahnutý výsledok čerpania rozpočtu je výsledok úsporných 

opatrení ako aj optimalizácie niektorých nákladov. Osobitné úsporné opatrenia sa taktiež 

realizovali za účelom nedočerpávania rozpočtu niektorých nákladov, aby sa následne preniesli 

ako nedočerpaná časť dotácie MK SR na začiatok roka 2021, kde mohli byť v rámci rozpočtu 

nasledujúceho roka čerpané a tak bolo možné zmierniť obrovský rozpočtový deficit roka 2021 

po znížení dotácie MK SR o takmer 400 tisíc. €. Celkove takto nedočerpané finančné 

prostriedky dotácie MK SR za rok 2020 boli vo výške 52 669,51 € a prenesené do rozpočtu 

a čerpania na rok 2021. Vyššie čerpanie nákladov bolo v kapitolách – spotreba materiálu  

131,57 %, cestovné 113,94 %, iné ostatné náklady 122,19 %, naopak nižšie čerpanie bolo 

v kapitolách  energie 92,44 %, čo je pozitívny vývoj v časoch rastúcich nákladov na energie, 

náklady na reprezentáciu 94,14 %. 

 

Mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie ako rozpočtová kapitola s najvyššou sumou 

(1 034 833,- €), ktorá tvorí 66,09 % celého rozpočtu MS sa podarilo čerpať v plánovaných 

hraniciach rozpočtu pri celkových výdavkoch 1 016 669,- €. Tento výsledok bol však za cenu 

personálneho zníženia zamestnancov a dodatočných nákladov (odstupné, odchodné a i.) 

spojených s ukončením pracovných pomerov zo strany MS, čo zvýšilo čerpanie kapitoly 

zákonné sociálne náklady z plánovaných 7 393,- € na 24 101,- €.   

 

Celkové čerpanie voči rozpočtu výdavkov ako aj čerpanie po jednotlivých rozpočtových 

kapitolách je v prílohe č. 1 – čerpanie rozpočtu za rok 2021.  

 

Zhodnotenie čerpania nákladov v jednotlivých rozpočtových kapitolách 

 

Valné zhromaždenie MS – celkové čerpanie kapitoly 8 429,- € bolo nižšie než plán 9 000,- 

€. Tieto náklady pokrývajú výdavky na organizáciu a uskutočnenie VZ MS v Liptovskom 

Mikuláši. 
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Sekretariát predsedu a správcu MS, Vedné ústredie MS, Výbor MS, Predsedníctvo MS 

– celkové čerpanie kapitoly 141 298,- € bolo vyššie než plán 109 608,- €. Vyššie čerpanie 

bolo najmä v položkách spotrebný materiál 2 384,- € (1500,- €), cestovné 2 552,- € (1 800,- 

€), ostatné služby 11 566,- € (8 200,- €). Vyššie čerpanie rozpočtu je sčasti výsledkom 

nízkych rozpočtov iných útvarov a kapitol, pričom niektoré výdavky na činnosť súvisiace 

s činnosťou konkrétneho útvaru, ale aj sekretariátu neboli účtované pre malý rozpočet tohto 

útvaru na jeho náklady, ale do nákladov Sekretariátu predsedu a správcu. Čiastočne vyššie 

čerpanie súvisí aj s prípravou počas roka na Valné zhromaždenie MS. 

 

Dozorný výbor MS – celkové čerpanie kapitoly 53 191,- € bolo nižšie než plán 58 827,- €. 

Jednotlivé  položky rozpočtu sú viac-menej dodržané. 

 

Slovenský literárny ústav MS – čerpanie tejto kapitoly zahŕňa náklady spojené s aktivitami 

ústavu a celkovo za kapitolu došlo k mierne nižšiemu čerpaniu. Rozpočet: 20 071,- €, 

čerpanie: 19 452,- €. 

 

Slovenský historický ústav MS – rozpočet ústavu bol plánovaný vo výške 33 108,- € 

pričom  čerpané výdavky boli 27 910,- € 

 

Stredisko národnostných vzťahov MS – v návrhu rozpočtu ústavu bolo premietnuté  

najnevyhnutnejšie pokrytie bežných nákladov, v súlade s tým sa realizovalo aj jeho čerpanie 

22 228,-€, čo bolo mierne nad plánovaným rozpočtom výdavkov vo výške 21 004,- €. 

 

Krajanské múzeum MS – v spotrebnom materiáli je premietnuté zakúpenie archívnych 

potrieb pre potreby spracovávania fondov KM MS, položka služby predstavuje viazanie 

zahraničných časopisov z fondových zbierok. Celkovo došlo k čerpaniu 21 274,- € oproti 

plánu 20 104,- € 

 

Archív MS – rozpočet zahŕňal bežné náklady spojené so spracovaním fondov MS, ďalej 

náklady spojené s reštaurovaním fondov. Položka spotreba materiálu zahŕňa zakúpenie 

knižných titulov do príručky. Nižšie čerpanie bolo spôsobené nižším čerpaním mzdových 

nákladov kvôli dlhodobej PN. Útvar celkovo čerpal rozpočet v súlade s plánom – rozpočet: 43 

295,- €, čerpanie: 40 811,- €. 

 

Slovenské národné noviny – skutočné čerpanie kapitoly bolo mierne nižšie. Nižšie čerpanie 

bolo najmä z dôvodu rozpočtového plánovania vyšších cien služieb poštovného, ktoré sa nám 

však podarilo dojednať v priaznivejších nižších cenách a tiež nižšie čerpanie autorských 

honorárov a tlače. Celkový rozpočet: 150 969,- €, skutočné čerpanie: 141 505,- €.  

 

Slovenské pohľady – celkovo rozpočet tejto kapitoly bol čerpaný v súlade s plánom. Celkový 

plán: 70 300,- €, skutočnosť: 70 364,- €.  

 

Vydavateľstvo MS a ďalšie periodiká – celkovo je čerpanie kapitoly nižšie než plán. Nižšie 

čerpanie miezd, vyššie čerpanie služieb – autorské honoráre a tlače. Rozpočet: 71 798,- €, 

skutočné čerpanie: 70 302,- €.  

 

Členské ústredie MS – čerpanie kapitoly je vo výške 48 911,- €, zatiaľ čo rozpočet bol 48 

052,- €. Čerpanie mierne vyššie než rámec rozpočtu, viacmenej však v súlade s ním. 
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Oblastné strediská MS – čerpanie kapitoly Oblastné strediská MS zahŕňa prevádzkové 

náklady uhrádzané na základe nájomných zmlúv centrálne, ďalej čerpanie dotácií na výdavky 

a čerpanie dotácií, ktoré domy MS získali na základe podaných grantov. Čerpanie položky 

daň z nehnuteľností predstavuje platby realizované v domoch, pokiaľ je daň z nehnuteľností 

hradená centrálne, premieta sa do čerpania TIÚ MS. Dotácie na výdavky boli poskytnuté tak 

ako boli plánované spolu. Nižšie čerpanie je spôsobené najmä zníženým čerpaním energií 

počas obmedzenia prevádzky MS a DMS ( práca na doma – home office). Rozpočet kapitoly: 

412 741,- €, skutočné čerpanie: 382 901,- €.  

 

Informačné ústredie MS – rozpočet kapitoly okrem bežných nákladov súvisiacich s chodom 

pracoviska zahŕňal v službách denný monitoring (Slovakia Online). Rovnako z rozpočtu IÚ 

MS bola zabezpečovaná výroba krátkych videofilmov TV Matica. Vyššie čerpanie rozpočtu 

bolo spôsobené najmä vyšším čerpaním služieb, čiastočne v súvislosti s prípravou VZ MS. 

Rozpočet: 46 566,- €. Čerpanie rozpočtu 49 998,- €.  

 

Finančno-ekonomický útvar MS a správca – čerpanie rozpočtu útvaru bolo realizované 

v zmysle jeho činnosti v súlade s rozpočtom s mierne nižším čerpaním. Rozpočet 114 558,- €, 

čerpanie 108 053,- €. 

 

Technicko-investičný útvar MS – táto kapitola zahŕňa náklady samotného pracoviska, ale 

zastrešuje aj náklady na prevádzku všetkých pracovísk okrem oblastných stredísk. V položke 

spotreba materiálu boli rozpočtované náklady na PHM pre všetky pracoviská 4 000,- €. 

Celkové čerpanie plánovaných rozpočtovaných nákladov 237 048,- € bolo v skutočnej výške 

271 801,- €. Položka spotreba energií zahŕňa platby za všetky médiá – elektrická energia, 

voda, para, plyn všetkých nehnuteľností s umiestnenými pracoviskami (II. budova MS, 

Matičný dom, Dom J. C. Hronského, Neografia C, pracoviská v Bratislave) a RZ Santovka, 

Štúrovo, kruhový objazd v Komárne. Zvýšená spotreba materiálu v rámci spoločných 

nákladov, energií  a mzdové náklady. 

 

Požičovňa kostýmov a krojov mala v rámci úsporných opatrení v minulých obdobiach nízky 

rozpočet na nevyhnutné potreby jej prevádzky a dochádzalo k jeho prečerpávaniu. Po 

úpravách navýšenia rozpočtu bola celkovo táto kapitola mierne navýšená, čo na stanovené 

aktivity postačovalo, avšak opäť s mierne vyšším čerpaním oproti plánu. Čerpanie rozpočtu 

bolo 40 082,- €. Rozpočet: 40 927,- €. 

 

Hlavné aktivity (Ostatné kultúrne aktivity MS) – rozpočet na služby projektu hlavných 

aktivít bol po úprave rozpočtu vplyvom pandemických opatrení, ale aj výrazným znížením 

dotácie MK SR plánovaný len na 10 000,- €. Čerpaný však bol  vo výške 11 559,- €. Finančné 

prostriedky z tejto kapitoly boli použité na projekty významných výročí osobností a udalostí 

slovenských dejín.  

 

Grant podpory regionálnych aktivít MO a ZO – rozpočet nebol plánovaný kvôli 

nedostatku finančných prostriedkov. Napriek tomu z rozpočtu MS boli zazmluvnené 

a uhradené projekty za 2 670,- €. Ďalšie obdobné projekty boli uhradené z rozpočtu 

korunového účtu.   

 

Odbor Mladej Matice – v rámci podpory činnosti Odboru Mladej Matice bola rozpočtovaná 

suma 1 700,- € čerpaná vo výške 1 652,- € 
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Príspevky na rekreačné poukazy – v zmysle zákona poskytla Matica slovenská 

zamestnancom preplatenie časti nákladov na rekreáciu vo výške 3 428,- €, ktoré boli 

v rovnakej výške rozpočtované. 

 

Dcérske spoločnosti MS: 

 

Neografia, a.s. – hospodárila v roku 2021 so stratou  -220 254,-  € po zdanení. Matici 

slovenskej v roku 2021 spoločnosť za rok 2020 nevyplatila žiadne dividendy. V roku 2019 

poskytla Matici slovenskej pôžičku 80 000,- €, ktorá nie je k 31. 12. 2021 splatená a v roku 

2021 tak ako aj v predošlých obdobiach od jej poskytnutia boli splácané z nej len zmluvne 

dohodnuté úroky vo výške 1 600,- €. 

 

Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. – hospodárilo v roku 2021 so ziskom 15 867,- € 

po zdanení. Matici slovenskej spoločnosť v roku 2021 vyplatila dividendy vo výške 6 000,- €.  

 

Metod, s. r. o. – dcérska spoločnosť Metod, s. r. o., v roku 2021 okrem predaja propagačných 

predmetov s matičnými témami prevádzkovala nehnuteľnosti Neografie, a. s. – chata 

Neografia v Martine v mestskej časti Stráne a chaty Neografie, a. s., na Martinských holiach, 

ktoré si spoločnosť zobrala do dlhodobého nájmu z Neografie. V roku 2019 bola spoločnosti 

poskytnutá zo strany MS pôžička 3 000,- € na vyrovnanie všetkých starých záväzkov a rozbeh 

nových aktivít. V roku 2021 v zmysle zmluvnej dohody splatila spoločnosť Matici 

zostávajúcu časť z tejto pôžičky vo výške  1 500,- € čím bola pôžička splatená. Metod, s. r. o., 

v r. 2021 hospodáril so stratou  2 995,- € po zdanení. 

 

Záver:  

Rok 2021 v Matici slovenskej bol rokom, kedy Matica slovenská pokračovala vo svojej 

činnosti pri vysokom poklese zdrojov príjmov, čo bolo spôsobené najmä znížením dotácie 

MK SR na bežné výdavky a tiež vplyvom pandemických opatrení a z nich vyplývajúcich 

obmedzení zo strany štátu, ktoré výrazne zasiahli do ekonomiky Matice slovenskej najmä 

v oblasti poklesu vlastných príjmov. Možnosti ďalšieho pôsobenia a činnosti MS sú do veľkej 

miery závislé od budúcej štátnej podpory ako aj príjmov z Neografie, a. s. Významné príjmy 

zabezpečuje aj činnosť Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o. a Požičovňa kostýmov 

a krojov MS. Obmedzenie finančnej podpory dotáciou zo strany MK SR v roku 2021 

vyvolalo ďalšie radikálne ekonomické a personálne opatrenia, ktoré bolo nutné začať 

realizovať už ku koncu roka 2020. Riešením je však hľadanie a získavanie ďalších 

významnejších zdrojov financovania svojej činnosti v podobe grantov a príspevkov zo 

samospráv, či iných inštitúcií a subjektov a samozrejme snaha a argumentácia výsledkov 

svojej činnosti voči spoločnosti, štátu a MK SR, aby štát v ďalších obdobiach prehodnotil 

výšku dotácie pre MS a navyšoval ju s ohľadom na rastúce náklady tovarov a služieb, 

minimálnych miezd a inflácie. Aby si Matica slovenská udržala ekonomickú stabilitu je nutné 

v ďalších obdobiach prispôsobiť svoju činnosť, rozsah majetku, jeho údržby, ale i personálne 

kapacity svojim ekonomickým možnostiam. 
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10 ZÁVER  

 

Matica slovenská vyhlásila rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka. V roku 2021 uplynulo sté 

výročie narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských politikov, vrcholného 

predstaviteľa obrodného procesu v ČSSR a zároveň čestného člena Matice slovenskej. 

Alexander Dubček nebol len reformným politikom, ale v socialistickom Československu 

predstavoval aj slovenskú politickú líniu. Dôkazom toho boli jeho významné štátnické 

návštevy Matice slovenskej v Martine. V roku 1963 si ako prvý tajomník ÚV KSS uctil 

ustanovizeň osobnou návštevou pri príležitosti stého výročia založenia Matice slovenskej. 

V roku 1968 už vo funkcii prvého tajomníka strany v Prahe privítal delegáciu MS na čele so 

správcom MS Jánom Martákom, od ktorej prijal čestné členstvo MS. Do našej ustanovizne 

zavítal opäť v roku 1992 ako predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR. Osobnosť 

Alexandra Dubčeka sme si uctili odhalením busty pred sídelnou budovou MS v Martine, ako 

aj ďalšími odbornými aj spoločenskými podujatiami.  

 

Rok 2021 bol pre Maticu slovenskú aj rokom volebným. V poradí jedenáste Valné 

zhromaždenie Matice slovenskej sa konalo 9. 10. 2021 v Liptovskom Mikuláši. Za predsedu 

MS bol opätovne zvolený Marián Gešper, predsedom Dozorného výboru sa stal Martin Fejko. 

Zhromaždenie si zvolilo nový dvadsaťosem členný Výbor a päť členný Dozorný výbor MS. 

Na VZ MS bolo pozvaných 390 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Na zhromaždenie prišlo 

307 delegátov s hlasom rozhodujúcim, čo je 78,70 % účasť.  

 

Do konania VZ MS sa uskutočnili dve zasadnutia Výboru MS a štyri zasadnutia 

Predsedníctva. Po VZ sa konalo po jednom zasadnutí Výboru MS a Predsedníctva MS. 

Z dôvodu  platných pandemických opatrení sa konali častejšie hlasovania formou per rollam. 

 

V roku 2021 udelila Matica slovenská celkovo 52 ocenení. V I. kategórii bolo udelených 25 

cien. Z toho mimoriadnych cien bolo odovzdaných 6. Zlatých cien bolo odovzdaných 5, 

strieborných 7 a bronzových 7. V II. kategórii cien predsedu MS bolo udelených 5 krížov 

predsedu MS a 22 pamätných listov predsedu MS.  

 

Medzi Hlavné aktivity Matice slovenskej patrili spomienkové podujatie 160. výročie 

Memoranda národa slovenského 7. 6. 2021 v Martine, zasadnutie Rady predsedov odborov 

Mladej Matice  11. až 13. 6. 2021 v Martine, odhalenie pamätníka Východoslovenského 

roľníckeho povstania z roku 1831 konané 11. 7. 2021 v Komáranoch, slávnostné podujatie 

Cyril Daxner – hrdina a národovec spojené s odhalením jeho busty 20. 7. 2021 

v Bratislave, vernisáž výstavy Cesta slovenskou Amerikou 22. 7. 2021 v Bratislave, odhalenie 

busty Alexandra Dubčeka 4. 8. 2021 v Martine, Pamätný deň Matice slovenskej 4. 8. 2021 vo 

Zvolenskej Slatine, spomienkové podujatie Kuruci, do zbrane! spojené s odhalením pamätnej 

tabule pri príležitosti 190. výročia Východoslovenského roľníckeho povstania 10. až 11. 9. 

2021 vo Vranove nad Topľou a Haniske pri Prešove, odhalenie busty Štefanovi Boleslavovi 

Romanovi 4. 10. 2021 v Martine, Valné zhromaždenie Matice slovenskej 9. 10. 2021 

v Liptovskom Mikuláši, odhalenie pamätnej tabule slovenským legionárom v česko-

slovenských légiách 11. 11. 2021 v Bratislave.  

 

Vedné ústredie MS a jeho vedecké pracoviská podľa zákona a v rámci svojich zdrojov 

a možností 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.  
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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.  

 

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.  

 

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. V roku 2021 vyšli dve čísla časopisu. Zamestnanci VÚ MS zabezpečili pravidelné 

vydávanie matičných periodických titulov. V mesačnej periodicite vychádzal Orol tatranský – 

príloha Slovenských národných novín pre 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.  

 

Ďalším priekopníckym počinom je zámer vybudovania reprezentatívnej špecializovanej 

inštitučnej knižnice – Bibliotéky Matice slovenskej. 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 MS venoval zvýšenú pozornosť v oblasti sprístupňovania archívnych dokumentov 

fotografickým zbierkam. Za obdobie rokov 2004 až 2021 sa podarilo zhromaždiť digitálne 

fotografie z 207 podujatí. 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 81 podujatí s roztriedením a spracovaním popisov 

k fotografiám z rokov 2018 – 2021 obsahuje celkom 706 fotografií s popismi.   

 

Registratúrne stredisko pristúpilo k skartácii registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty 

A z rokov 1990 – 2008. Skartovalo sa 19 bm, t. j. 158 archívnych škatúľ a 17 šanónov, čo 

spolu predstavovalo 652,85 kg.  
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KM uviedlo panelovú výstavu Cesta slovenskou Amerikou na vernisáži v Bratislave, 

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. V oblasti vedy KM zostavilo 38. ročník 

zborníka Slováci v zahraničí. Začiatkom roka KM dokončilo práce na viacjazyčnej 

reprezentačnej publikácii Kongres matíc a inštitúcií slovanských národov. 

 

Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. Lukáš Krajčír zostavil zborník Rok 1919 a Slovensko. Sondy do 

kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností ako výstup z vedeckej konferencie. 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. 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.  

 

Členské ústredie v zmysle Stanov MS registrovalo k 31. 12. 2021 celkom 26 640 členov, tzn. 

v miestnych, záujmových, vedeckých odboroch, v odboroch Mladej Matice,  individuálnych 

členov, zakladajúcich a kolektívnych členov. ČÚ MS eviduje 775 MO MS, z toho 482 

aktívnych a 70 MO MS v osobitnej evidencii, 33 Odborov Mladej Matice a 13 ostatných 

aktívnych záujmových a vedeckých odborov. V roku 2021 nebol žiadny MO MS, ZO a VO, 

OMM zrušený. Jeden ZO bol preradený do neaktívnych a jeden VO bol preradený 

z neaktívnych do aktívnych. Kolektívnych členov pri MS je 19 a individuálnych členov 

registrovaných priamo ČÚ MS, ktorí nie sú členmi v žiadnom odbore MS je 94. 

Zakladajúcich členov bolo 84. Zahraničné MO MS 2, členov 64. Členské ústredie v roku 2021 

koordinovalo a metodicky usmerňovalo dvadsať domov a päť oblastných pracovísk MS.  

 

Oblastné strediská plánovali v roku 2021 uskutočniť 442 podujatí, z čoho sa im podarilo 

uskutočniť iba 209 podujatí, čo je 47,29 % z plánovaných podujatí. Nízky počet 

uskutočnených podujatí súvisí s protipandemickými opatreniami a nútenými personálnymi 

zmenami pre nedostatok finančných zdrojov.   

 

Tradičné matičné podujatia organizujú MO MS v spolupráci s domami a oblastnými 

pracoviskami. Ide najmä o tieto podujatia, ktoré sa cyklicky každoročne opakujú: Šaliansky 

Maťko J. C. Hronského, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Materinská 

moja reč, Štúrovo pero, Mladé pero, Škultétyho rečňovanky, Ranená breza, Rozprávkové 

vretienko, Rázusovie Vrbica, Gorazdov literárny Prešov, Literárne Šurany, Kellnerova 

Poloma, Literárny Kežmarok, Proslavis Žilina, Ó, matky mojej reč je krásota (Michalovce), 

Pribinove poklady, Kráľove Šahy, Cena A. Chudobu, Gorazdov Močenok, Račiansky 

jahodový kvet, Znej, rómska pieseň (Šarišské Michaľany), Slávik Slovenska v Rožňave, 

Kytička domovine (Prešov), Hviezdoslavov Stropkov, Spievajže si, spievaj vo Fiľakove, 

Šuriansky zlatý slávik, Hľadáme talenty Oščadnice, Zemplín špiva a hutori (Humenné), 

Matičná galéria Slovensko – moja vlasť v Snine, Poznaj svoje mesto, Študentské kultúrne a 

športové hry Topoľčany, Kostelničákov ornament, Veľkonočné a vianočné ozdoby a ďalšie 

podujatia a súťaže organizované v spolupráci s materskými a základnými školami. Mnohé 

podujatia sa počas rokov vyprofilovali a stali sa nielen tradičnými, ale aj reprezentačnými 
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podujatiami MS: Hontianska paráda Hrušov, Návraty – splav zemplínskych riek, Dni A. H. 

Škultétyho vo Veľkom Krtíši, Letný festival Vlachovo, Rejdová, Šaffova ostroha v Dlhom 

Klčove, Kantiléna Karola Duchoňa, Východoslovenské roľnícke povstanie vo Vranove n. T., 

Kojšovská heligónka a iné. Žiaľ, mnohé zo spomenutých podujatí sa v roku 2021 nemohli 

uskutočniť.  

 

IÚ vytvorilo v roku 2021 desiatky reportáží venovaných matičným akciám, podujatiam a  

národným osobnostiam, zabezpečilo tvorbu krátkych videospotov a promo videí  

a v neposlednom rade pripravilo aj niekoľko historických dokumentov. Z matičných podujatí 

a aktivít sa v tomto roku natočilo pätnásť reportáží a tieto historické dokumenty: Ferdinand 

Juriga: Slovák, ktorý sa ničoho nebál; Neznámi slovenskí hrdinovia 1914 – 1920; Jozef Cíger 

Hronský, prvý manažér slovenskej kultúry; Vizionár slovanskej jednoty – Adolf Dobriansky; 

Štefan Boleslav Roman, uránový kráľ v zápase o slobodu Slovákov; Cesta slovenskou 

Amerikou v rokoch 1935 a 1936; Tichý génius Pavol Jozef Šafárik; Epidémia alebo tajné 

sprisahanie? Skutočná pravda o Východoslovenskom roľníckom povstaní 1831. 

 

Význam a dôležitosť prezentovania našej činnosti potvrdzuje aj návštevnosť webovej stránky 

MS, ktorá patrí medzi dôležité štatistické ukazovatele. V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

navštívilo matičnú webovú stránku 89 486 používateľov. V roku 2021 IÚ zverejnilo 394 

článkov z činnosti a aktivít organizačných zložiek MS. 

 

K 31. 12. 2021 bolo na našom Facebooku prihlásených 8 412 sledovateľov. Novými, 

unikátnymi, odbornými a dosiaľ na slovenskom YouTube nespracovanými historickými 

témami sa nám podarilo dosiahnuť, že k 31. 12. 2021 mal matičný YouTube účet TV Matica 

už 2 233 odberateľov.  

 

Vydavateľstvo MS zrealizovalo vydanie 6 neperiodických publikácií (s rozsahom cca 2 300 

norm. rkp. s.), 2 nepravých periodík (cca norm. 900 rkp. s.) a 4 periodík (cca 600 norm. rkp. 

s.) a v spolupráci s inými pracoviskami MS merkantilné tlačoviny (kalendáre, katalóg krojom 

a kostýmov). Za matičné knižné tituly sme získali dve ocenenia: Prémiu Literárneho fondu za 

vydanie roka 2020 v kategórii spoločenské a humanitné vedy (PETRANSKÝ, Ivan A. 

Udalosti a osobnosti dejín katolíckej cirkvi na Slovensku v 20. storočí. Martin : Matica 

slovenská, 2020. 323 s. ISBN 978–80–8128–256–0) a Spolok Slovenských spisovateľov – 

Prémia v rámci Ceny Alexandra Matušku za esejistiku a literárnu vedu (PERNÝ, Lukáš. 

Utopisti. Vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utopizmu a utópií. Martin : Matica slovenská, 

2020. 390 s. ISBN 978–80–8128–257–7).    

  

Rok 2021 v Matici slovenskej bol rokom, kedy Matica slovenská pokračovala vo svojej 

činnosti pri vysokom poklese zdrojov príjmov, čo bolo spôsobené najmä znížením dotácie 

MK SR na bežné výdavky a tiež vplyvom pandemických opatrení a z nich vyplývajúcich 

obmedzení zo strany štátu, ktoré výrazne zasiahli do ekonomiky Matice slovenskej najmä 

v oblasti poklesu vlastných príjmov. Možnosti ďalšieho pôsobenia a činnosti MS sú do veľkej 

miery závislé od budúcej štátnej podpory ako aj príjmov z Neografie, a. s. Významné príjmy 

zabezpečuje aj činnosť Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o. a Požičovňa kostýmov 

a krojov MS. Obmedzenie finančnej podpory dotáciou zo strany MK SR v roku 2021 

vyvolalo ďalšie radikálne ekonomické a personálne opatrenia, ktoré bolo nutné začať 

realizovať už ku koncu roka 2020. Riešením je však hľadanie a získavanie ďalších 

významnejších zdrojov financovania svojej činnosti v podobe grantov a príspevkov zo 

samospráv, či iných inštitúcií a subjektov a samozrejme snaha a argumentácia výsledkov 

svojej činnosti voči spoločnosti, štátu a MK SR, aby štát v ďalších obdobiach prehodnotil 
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výšku dotácie pre MS a navyšoval ju s ohľadom na rastúce náklady tovarov a služieb, 

minimálnych miezd a inflácie. Aby si Matica slovenská udržala ekonomickú stabilitu je nutné 

v ďalších obdobiach prispôsobiť svoju činnosť, rozsah majetku, jeho údržby, ale i personálne 

kapacity svojim ekonomickým možnostiam. 

 

Matica slovenská aj v roku 2021 bojovala o prežitie pod útokom niektorých štátnych orgánov 

a neoliberálnych médií. Situácia bola o to ťažšia, že znovu v roku 2021 pandémia a opatrenia 

štátu veľmi zúžili pole pôsobnosti Matice slovenskej vo vzťahu k verejnosti a realizácii 

podujatí i kultúrnych aktivít.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


