
Každý moderný eu-
rópsky národ zažil v 20.
storočí svoje svetlé oka-
mihy, ale i dni, mesiace
a roky temna. Náš národ
si taktiež prešiel aj svo-
jimi tŕnistými cestami.
Jednou z nich bola ne-
pochybne Viedenská ar-
bitráž a jej ťaživé dô-
sledky nielen pre Slo-
vensko, ale i na vzájom-
né slovensko-maďarské

vzťahy. Duch týchto vzťahov bol nepochybne poznačený už násilnou a brutál-
nou maďarizáciou Slovenska po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1867.
Jej vyústením bolo rozhodnutie slovenskej politickej reprezentácie doma i v za-
hraničí na konci 1. svetovej vojny v roku 1918 opustiť štátny rámec Uhorského
kráľovstva a vytvoriť spolu s Čechmi nový, demokratický česko-slovenský štát.
Vznikom Česko-Slovenska v dňoch 28. a 30. októbra 1918 sa Slováci navždy
odpútali od Uhorska. 

Skúsenosť Slovákov s rakúsko-uhorskou monarchiou a s jej dualizmom,
keď boli vydaní napospas maďarským vládnucim kruhom, bola natoľko nega-
tívna, že žiadny, reálne rozmýšľajúci slovenský politik nikdy po roku 1918 ne-
pomyslel na akékoľvek obnovenie vzťahu v rámci štátu s Maďarmi. Česko-Slo-
vensko prinieslo Slovákom veľa pozitív. Bol odstránený priamy národnostný
útlak. Slovenčina sa zaviedla do všetkých druhov škôl, vrátane vysokých, ako
úradný jazyk. Začala sa naplno rozvíjať slovenská kultúra vo všetkých oblas-
tiach života, cez tlač, divadlá, osvetu, spolky, združenia. Bolo zavedené všeo-
becné, rovné a tajné volebné právo, čo maďarskí politici v Uhorsku odmietali
zaviesť, lebo sa obávali, že by ostatné národy nadobudli v uhorskom parlamente
väčšinu. Spojenie Slovenska so všestranne rozvinutým Českom vytváralo po-
zitívne stimuly, najmä pre rozvoj slovenskej vzdelanosti, osvety, ale i všeobecnej
organizovanosti slovenského života. 

Samozrejme, ako sa čoskoro ukázalo, aj vplyvní českí politici sa mylne, a
veru v roku 1918 vzhľadom na rozvinutosť slovenského života aj dosť naivne
domnievali, že Slováci sú akási vetva odlúčeného, a teraz spojeného českoslo-
venského národa. Táto umelá, neživá a škodlivá fikcia politického čechoslova-
kizmu sa prejavovala počas celej existencie republiky, a to nielen tým, že pô-
vodne vzniknuté a na všetkých medzinárodných zmluvách kodifikované Čes-
ko-Slovensko sa na základe ústavy prijatej 29. februára 1920 stalo Českoslo-
venskom bez pomlčky, ale i jednoznačnou supremáciou českých elít nad Slo-
venskom v ekonomickej, kultúrnej, školskej a iných oblastiach. Československo
bolo centralizovaným, unitárnym štátom, kde Slovákom nebola priznaná sľu-
bovaná autonómia ešte Tomášom G. Masarykom v máji roku 1918 medzi ame-
rickými Slovákmi. To robilo z Československa z hľadiska vnútornej spojitosti
a pevnosti potencionálne krehký štát pre akúkoľvek budúcu možnú medziná-
rodnú krízu. 

A tá sa stala reálnou hrozbou po nástupe Adolfa Hitlera k moci v Nemecku
v roku 1933. Hitler sa nikdy netajil svojím odporom k versailleskému mierové-
mu systému vybudovanému víťaznými dohodovými mocnosťami, najmä Fran-
cúzskom po 1. svetovej vojne. Jeho odporcom však bolo aj Maďarsko, ktoré tú-
žilo po revízií hraníc na úkor Československa, Rumunska a Juhoslávie ako ná-
stupníckych štátoch po habsburskej monarchii. Diktátorský, autoritatívny režim
Miklóša Horthyho od roku 1920 všetky neriešené problémy maďarskej spoloč-
nosti zakrýval odôvodnením, že Maďari sa budú mať dobre len vtedy, pokiaľ
obnovia svoje hranice spred roku 1918. Všetko späť sa stalo ústredným motí-
vom maďarskej revizionistickej politiky voči susedom Maďarska. Situácia po-
tom, ako sa nacisti zmocnili vlády nad Nemeckom, nahrávala aj Maďarom. Zá-
padné mocnosti, ktorých podstata existencie vychádzala z politiky liberálnej
demokracie, vyhodnotili absolútne nesprávne samotné základy nacizmu v Ne-
mecku. Politici, najmä vo Veľkej Británii, s čestnými výnimkami ako bol napr.
sir Winston Churchill, ale i väčšina politikov vo Francúzsku nepochopili, že na-
cizmus je systém v zásadnom rozpore s princípmi ľudskosti, humanity a libe-
rálnej demokracie. Od nástupu nacistov v roku 1933 v Nemecku k moci Veľká

Británia a Francúzsko neprezieravo a zbabelo kolaborovali s nacistickým Ne-
meckom cez politiku ústupkov (appeasementu). Ponechali Nemecko bezbreho
zbrojiť, nezasiahli pri obsadení Sárska, nezasiahli pri remilitarizácii Porýnia,
nezakročili ani pri anšluse Rakúska. 

Vyvrcholením obmedzenej, neprezieravej a hlúpej politiky ústupkov zo stra-
ny Veľkej Británie a Francúzska bola ich asistencia Nemecku a Taliansku pri
okyptení Československa o Sudety, v ktorých žila početná nemecká menšina.
V Mníchovskej dohode podpísanej jej aktérmi dňa 30. septembra 1938 bola
okrem povinnosti odstúpenia Sudet zakonponovaná i povinnosť Československa
do 3 mesiacov vyriešiť aj územné požiadavky Maďarska vo vzťahu k južnému
Slovensku. Keďže v Česko-Slovensku medzičasom pretlačili hlinkovci cez Ži-
linskú dohodu dňa 5. októbra 1938 autonómiou Slovenskej krajiny, rokovaní v
Komárne s maďarskou stranou sa zúčastnili slovenskí politici na čele s Dr. Jo-
zefom Tisom. Ocitli sa však v extrémnej časovej tiesni a nemohli sa na rokova-
nia náležite pripraviť. Na rozdiel od maďarskej delegácie, ktorá prišla do Ko-
márna s jasnými požiadavkami: plebiscit na Slovensku a Podkarpatskej Rusi,
vytvorenie novej slovensko-maďarskej hranice na základe etnického princípu
vychádzajúceho zo sčítania ľudu z roku 1910, pričom nová hranica mala v mno-
hých oblastiach zahŕňať aj čisto slovenské alebo prevažne slovenské obce a úze-
mia. Slovenská delegácia sa odmietla o plebiscite vôbec baviť. Navrhla rôzne
menšie ústupky, ako odstúpenie miest Šiah a Slovenského Nového Mesta. Ne-
skôr aj Žitného ostrova. S týmto sa však Maďari neuspokojili. Rokovania viedli
tak, aby neboli úspešné, a aby sa konečné rozhodnutie o novej česko-slovens-
ko-maďarskej hranici predložilo mocnostiam na arbitrážne rozhodnutie. Na tejto
medzinárodnej arbitráži sa napriek naliehaniu česko-slovenského ministra za-
hraničia Františka Chvalkovského Veľká Británia a Francúzsko odmietli vôbec
zúčastniť. Tým úplne jasne prenechali akékoľvek medzinárodno-právne rozho-
dovanie v strednej Európe výlučne v rukách nacistického Nemecka. Arbitrážne
rokovania za účasti Nemecka, Talianska, Česko-Slovenska a Maďarska sa usku-
točnili na zámku Belvedér vo Viedni. Samozrejme, o novej hranici rozhodli zá-
stupcovia Nemecka (Ribbentrop, Göring) a Talianska (Ciano). Delegácie Čes-
ko-Slovenska a Maďarska si prišli arbitrážne rozhodnutie len vypočuť. Pre Čes-
ko-Slovensko to bol po Mníchovskej dohode ďalší tvrdý úder. Okrem Bratisla-
vy, ktorá zostala súčasťou Slovenska, vyšli zástupcovia Nemecka a Talianska v
ústrety Maďarsku. Česko-Slovensko stratilo územie na línii Senec-Galanta-Ša-
ľa-Nové Zámky-Vráble-Levice-Lučenec-Rimavská Sobota-Jelšava-Rožňava-
Košice-Michaľany-Veľké Kapušany-Užhorod-Mukačevo. Spolu išlo o územie
s rozlohou 11 927 km² s viac než miliónom obyvateľov, z ktorých bolo viac ako
200 tisíc Slovákov. 

Po okupácii južného Slovenska Maďarskom začala obdoba krutej asimilácie
tam žijúcich Slovákov tak, ako sa uskutočňovala v Uhorsku pred rokom 1918.
Tisícky Slovákov museli utiecť pred represáliami Honvédov zo dňa na deň na
Slovensko. Ďalšie tisícky boli vypovedané maďarskými úradmi v krátkom čase
po obsadení. Išlo hlavne o slovenskú inteligenciu. Učiteľov, úradníkov, kultúr-
nych pracovníkov, kňazov. Ale i bežných robotníkov a roľníkov, ktorí sa hrdo
hlásili k svojej slovenskej príslušnosti. A streľba na Vianoce 1938 do Slovákov
spievajúcich pred kostolom v Šuranoch tak kruto pripomenula obdobnú situáciu
z roku 1907 v Černovej. Slovensko-maďarské vzťahy sa nevídane rozjatrili.
Brutálnosť Horthyho režimu sa zakódovala do myslí Slovákov žijúcich na oku-
povanom južnom Slovensku. Presídleniu časti Maďarov po 2. svetovej vojne
na základe nariadení SNR a povojnových dohôd do Maďarska sa preto nemožno
vôbec čudovať. Kto zasial vietor, ten žal búrku. Bolo len nevyhnutným aktom
spravodlivosti medzinárodného práva, že na Parížskej mierovej konferencii v
roku 1947 bola Viedenská arbitráž z roku 1938 vyhlásená za nulitnú, teda za
právne neplatnú od svojho počiatku. To bol skutočný triumf spravodlivosti. 

My, Slováci, si však musíme pripomenúť aj toto neblahé 80. výročie Vie-
denskej arbitráže zo dňa 2. novembra 1938. Pre našu historickú pamäť. Aby
sme nezabudli. Aby sme chápali poučenie plynúce z dejín, že zlu sa treba po-
staviť. Na začiatku. Aby neprerástlo do nekontrolovateľných rozmerov, ktoré
je potom možné poraziť len za cenu mnohých obetí. 2. svetová vojna je toho
jasným, smutným a výstražným mementom. Aj s miliónmi padlých a zavraž-
dených. Nezabudli ste ani vy, Angličania a Francúzi alebo iní Mocní tohto sve-
ta?! 

(Zdroj Wikipedia) JUDr. Pavol Boroň 
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Spoznávajme dejiny, aby sme vedeli, že sme boli,

lebo nikto nemôže vedieť všetko. 

(J.Bíly) 

VIEDENSKÁ ARBITRÁŽ



Dr. Jozef ŠKULTÉTY

165. výročie narodenia doživotného
správcu Matice slovenskej, sloven-
ského národného dejateľa, právnika,
historika, literárneho kritika, spisova-
teľa, jazykovedca, novinára, preklada-
teľa.

Jozef Škultéty sa narodil 25.11.1853
v obci Potok v rodine majstra kožušníka.

Po ľudovej škole začal navštevovať najskôr maďarské gymnázium
v Rimavskej Sobote, potom prvé slovenské evanjelické gymnázium
v Revúcej, preparendu (maturitu) absolvoval v Kláštore pod Znie-
vom a začal učiť najskôr v Sučanoch a potom vo Vrútkach. Stal sa
školským inšpektorom v Rimavskej Sobote a v roku 1879 úradní-
kom v banke Slávia v Martine. V roku 1885 spolu so S. H. Vajan-
ským navštívil Rusko, v roku 1887 pripravil v Martine výstavu slo-
venských výšiviek, v roku 1902 zastupoval slovenských novinárov
na Slovenskom kongrese v Ľubľane. Od študentských čias sa ve-
noval literárnej tvorbe a zverejňoval svoje príspevky v Národných
novinách a v časopisoch Svit, Dennica, Orol, Slovenský hlásnik,
Dunaj, v almanachu Napred, v časopise Muzeálnej slovenskej spo-
ločnosti, v Letopise MS, Zborníku MS a Slovenských pohľadoch,
v ktorých sa neskoršie stal aj vydavateľom. Škultéty bol od prvo-
počiatku človekom vzácnych povahových čŕt a čistého charakteru,
bol mimoriadne pracovitý a postupne sa stal stelesnením 70. rokov
dlhej epochy slovenského národného života. Bol živým spojivom
štúrovského pokolenia s generáciou našej inteligencie štyridsiatich
rokov 20. storočia a pracoval za každých okolností života neohro-
zene na slovenskej budúcnosti. Burcoval nádejných literátov slo-
vami: „Tvorte umelci slovenskí! Vynášajte na svetlo krásy svojho
kraja, originálne typy a ducha svojho národa... Ak v dielach opravdu
umeleckých zvečníte svoj národ, nechže sa potom medzičasom
stane čokoľvek, prídu ľudia za vašimi tvorbami a s nimi vyhrabú,
vynesú na svetlo celý národ slovenský.“

Sloboda národa, rozvoj jazyka, literatúry a kultúry boli preňho
ideály, za ktoré bol ochotný znášať väzenie i strádanie. V máji 1918
zverejnil text Mikulášskej rezolúcie spísaný Vavrom Šrobárom, ale
zmenil v nej formuláciu a namiesto „uhorskej vetvy česko- sloven-
ského kmeňa“ uviedol slovo „Slováci“. Nezúčastnil sa ani martin-
ského deklaračného zhromaždenia, ako povedal „českého podni-
ku“ a jeho spory so Šrobárom a Hodžom spôsobili, že nebol vyme-

novaný za člena slovenského klubu pražského parlamentu, ale je-
ho rozsiahla erudícia v oblasti slovenskej histórie a slovensko-ma-
ďarských vzťahov bola dôvodom, aby sa zúčastnil v marci 1919
parížskej mierovej konferencie. V roku 1919 bol zvolený za doži-
votného správcu Matice slovenskej, v roku 1921 sa stal profesorom
na FF UK a Karlová univerzita mu udelila čestný titul Dr. h. c. Z ním
vytvorených diel sa patrí spomenúť: Dejiny slovenskej literatúry,
Stodvadsaťpäť rokov zo slovenského života, Cudzie slová v slo-
venčine, O Slovákoch, Plody pravdy národnej, Vôňa domoviny, Zá-
stava veje, Nehaňte ľud môj, Veniec slovenských národných pies-
ní, O bývalom Uhorsku, Ešte raz o bývalom hornom Uhorsku. Ďalej
to boli edičné práce o významných spisovateľoch P. O. Hviezdo-
slavovi, J. Kollárovi, P. J. Šafárikovi, A. Sládkovičovi, J. Hollom, J.
Bottovi, M. Kukučínovi, S. Chalupkovi, preklady ruských spisova-
teľov N. V. Gogola, I. S. Turgeneva, L. N. Tolstého, A. P. Čechova
a ďalších. 

Škultéty vo svojom presvedčení vo vzťahu k literatúre a osobit-
ne voči literatúre slovenskej povedal: „Čo dokáže sa v literatúre, to
nevezme ním nikto a to nás pozdvihne. Národ, ktorý má literatúru,
nezanikne, takému bude pomáhať celý vzdelaný svet.“ V tomto
smere, a nielen v tom, bol symbolom slovenskosti a veľkým učite-
ľom slovenských pokolení najmä preto, lebo bol vyslovene tvorivým
typom človeka, ktorý mal vysoké nároky na seba i na tých, ktorých
do literatúry uvádzal. Chránil slovenčinu pred cudzími vplyvmi. Na
pôde Matice slovenskej sa postavil proti návrhom Václava Vážne-
ho, ktorý presadzoval zblíženie slovenčiny s češtinou. Svojou re-
zolútnosťou obhajoval samobytnosť nášho národa a jeho spisovnej
reči, a veril, že príde doba, keď Slováci budú tvorcami svojho osu-
du. Verne slúžil svojmu národu, národným ideám, uplatňoval po-
žiadavky čistoty a správnosti materinskej reči, dával dôraz na ja-
zykovú správnosť a žiadal písať tak, aby celý spôsob nášho vyja-
drovania bol národný – slovenský. Za svoje národné presvedčenie
a neohrozené postoje vo veciach slovenského národa bol 6 krát
väznený vo Vacove, Banskej Bystrici a Martine. Umrel 19.1.1948
a je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine. Jozef Kútik Šmá-
lov pri rozlúčke s „baťkom Škultétym“ napísal: „Jozef Škultéty bol
nielen strážcom ohňa plápolajúceho v rodnom kozube, nielen do-
zorcom pri výmene stráži a zárukou organického rozvíjania tradič-
ne tajomného prúdu mŕtvych a živých slovenských pokolení v čase,
ale aj predbojovníkom budúcnosti, akoby sa v ňom bolo zhromaž-
dilo, čo sa doteraz vzácneho nazbieralo v obrobenej prsti našej du-
chovnosti pod lúčmi našej národnej vzdelanosti.“

J. M. Hurban 

OHLASY K NÁRODU 
Ak neukážeme niečo veľkého teraz,
stratíme storočie a kliatba zaľahne na hroby naše.
S mŕtvou národnosťou národ je umretý.
Keď ona obživne i on k Sláve letí a sláva národa hodná je obetí.
Duch Tatier po sto rokoch v nových vekoch vyhlasuje – 
dané je nám žitia zas! Čože naplat,
ak lenivieť budeme a plano hlivieť v týchto tichých sedliskách.
Nechcem ja taľafatkárov, potmehúdskych šibrinkárov!
Pokým ty sám sa nevzkriesiš – darmo vykúpenie otroctva
zbavené, darmo aj o pomoc, synak, prosíš.
Slováci! Čitajte knihy a presvedčte sa o pravde týchto slov,
zaraďte sa medzi národy, ktoré by dačo vyššieho a slávnejšieho
vykonali, lebo inak budete na trápenie večne odkázaní! 

PRANOSTIKY NA MESIAC: 
Na začiatku mesiaca sa teplo so zimou háda. Keď padá sneh na
Martina aj Veľká noc snežná býva. Keď dlho lístie nepadá, na
Všechsvätých sa prikráda. Ak v novembberi kvitnú stromy, zima bude
potom trvať až do mája. Keď na Všechsvätých dážď poprcháva, zima
nás snehom často obdarúva. Keď je pekne na Ondreja, celý rok na
všetky sviatky bude pekne.

ZZ  BBOOŽŽEEJJ  LLEEKKÁÁRRNNEE
Morový koreň (Petasites officinalis)

Patrí do tej istej čeľade jako podbeľ. Listy má veľké

ako klobúk, kvety tvoria bielo žlté valce. Listy sa zvyknú

po vyklepaní na drevenej doske klásť na postihnuté

miesta - vytknuté, podvrtnuté a poranené nohy a pomá-

hajú aj pri zhubných opuchlinách i pri čistení krvi.

Víno na srdce 

V knihe dr. Gottfrieda Tak lieči Boh sa uvádza veľkolepý recept

pre chorých na srdce. 10 stopiek petržlenu spolu s listami a s jednou

lyžicou pravého prírodného octu sa varí v jednom litri pravého prírod-

ného bieleho vína po dobu 10 minút na slabom ohni. Pridá sa ešte

30 dkg pravého včelieho medu a nechá sa 4 minúty variť. Horúce

víno sa naplní do fliaš, ktoré sme predtým vypláchli lyžicou silného

alkoholu. Keď sa objavia ťažkosti so srdcom pri zmene počasia, alebo

podráždenosti, treba požiť dve - tri, alebo aj viac lyžíc tohto vína. 

PRIPOMÍNAME SI



POCTA ÚSTAVE SR 
Dňa 10.9.2018 banskobystrický MO MS v súčinnosti s Mestom Banská Bystrica pripravil už 26. stret-
nutie k výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Pri Pamätníku Líp Ústavy SR na Námestí slobody
sa stretli obyvatelia nášho mesta, aby si s úctou pripomenuli vzácne chvíle septembra 1992, kedy 
v Slovenskej národnej rade bol schválený tento najvýznamnejší dokument slovenskej štátnosti, kto-
rého preambula sa začína slovami: „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo
svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť... teda my,
občania SR uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave.“ Prijatie Ústavy SR
spolu s prijatím Deklarácie o zvrchovanosti SR boli najrozhodujúcejšími krokmi pre našu národnú a
štátnu budúcnosť. Po zaznení hymny SR a básne Ľ. Bešeňovského Modlitba v prednese Mgr. Anity
Murgašovej prítomných účastníkov slávnosti privítal podpredseda MO MS a poslanec mesta PhDr.
Marcel Pecník, ktorý celú slávnosť moderoval. Počas piesne M. Sanitrára, ktorá vznikla v auguste
1968, „Jednej tmavej noci“ v podaní speváka Vladimíra Homolu predstavitelia mesta a MO Matice
slovenskej položili k pamätníku spomienkové vence. Po odznení piesne Dedinka ty moja milá, krásna
v podaní MSS Horehronci slávnostný prejav k výročiu prijatia Ústavy predniesol predseda MO MS
JUDr. Pavol Boroň, ktorý okrem pripomenutia vzácnych chvíľ prijatia Ústavy SR poslancami SNR

sa vyjadril aj k aktuálnej situácii, dotýkajúcej sa vzťahu viacerých historikov a novinárov a ich vyjadreniam sa k oslave Dňa
Ústavy SR. Ďalšie pocty výročiu vzdali piesňami Ozývaj sa hlase a Od Dunaja širokýho spevácke skupiny Hronky a Horehronci,
veľmi aktuálnu poéziu M. Peniasteka Spamätaj sa, Slovač predniesla Anita Murgašová, úctu rodnej zemi piesňou Hory aj ní-
žina, naša milá krajina na fujare zahral a zaspieval Vlado Homola a po záverečnom poďakovaní zaznela v podaní všetkých
účastníkov slávnosti známa horehronská hymnická pieseň Na Kráľovej holi. 

V dňoch 11. – 13.10.2018 sa v
Banskej Bystrici uskutočnil ju-
bilejný 10. ročník festivalu fol-
klórnych súborov, ktorý v dra-
maturgii Mgr. Táne Salajovej
pripravilo Stredoslovenské

osvetové stredisko s podporou Fondu na podporu umenia,
Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesta Banská
Bystrica s významným podielom profesorov a poslucháčov
tanečnej katedry VŠMU Bratislava. Počas prvých dvoch dní
v Dome Slovenského misijného hnutia pozornosť organizá-
torov sa sústredila na deti v programe Z každého rožku troš-
ku, čo bola pestrá výuka slovenských ľudových tancov a Hy-
baj ku nám, k tancom a hrám, čo bol program detských sú-
borov Radosť a Matičiarik z Banskej Bystrice, Brezinky z Po-
lomky, Závačaník zo Závadky nad Hronom, Mladosť z Poho-
relej, Jadlovček z Margecian, ktoré priniesli zaujímavé pohľa-
dy na súčasnosť smerovania vokálnej a tanečnej tvorby u detí
rôzneho veku. Dňa 13.10.2018 bol jubilejný ročník venovaný
dospelým a začal hneď ráno tanečným domom, v ktorom učili
taneční majstri S. Marišler, B. a F. Morongovci tance goralov
zo Suchej Hory, čardáš z Podzámčoku a „motanice“, čo boli
kombinácie pre vášnivých súboristov. Viachlasému horehron-
skému spevu, ktorý je zapísaný do svetového nehmotného
kultúrneho dedičstva, sa za účasti mužskej speváckej skupiny
zo Šumiaca a ženskej speváckej skupiny Trnki venovala
J.Ambrózová. Popoludní sa konala známa Súboriáda, čo boli
tanečné súťaže medzi súbormi, kde sa víťazom stáli tanečníci
zo súboru Mladosť pred Urpínom a Partizánom. Záver dňa
tvoril program Tancovačka II., ktorý autorsky pripravil Mgr. art.
Martin Urban a účinkovali v ňom súbory Urpín, Mladosť, By-
strina a Partizán z Banskej Bystrice, Podpoľanec z Detvy, Háj
z Rimavskej Soboty, Brezinky z Polomky, Spevácke skupiny
Šumiac, Trnki a Hojana, ľudové hudby J. Maka a M. Kapca,
goralská muzika z Hladovky a sóloví speváci Martina a Viktor
Ťaskovci z Vranova nad Topľou. Dramaturgia programu bola
pripravená na vysokej umeleckej a obsahovej úrovni a v ma-
ximálnej miere zohľadňovala poslanie výročia celého podu-
jatia. Po privítaní prítomných riaditeľkou SOS Máriou Palú-
chovou sa odvíjala úvodná choreografická časť programu cez

známu pieseň Páslo dievča pávy v podaní šumiackych mužov
do jej rytmického dupavého vyvrcholenia zatancovaného
členmi banskobystrických súborov so sprievodom ľudovej
hudby Jána Maka. Do slávnostnej atmosféry večera veľmi
jednoznačne prispeli moderátori Anita Fáková a Peter Citenyi,
z ktorých počas celého programu bolo cítiť priam bytostné
prepojenie s účinkujúcimi. Obaja moderátori, ako bývalí ta-
nečníci s veľkou znalosťou tradičnej kultúry počas programu
svojimi vstupmi vytvárali očarujúcu atmosféru a prihovárali sa
divákom nádhernou slovenčinou. Horehronské otvorenie pro-
gramu po ich prvom vstupe pokračovalo piesňami zo Šumia-
ca v podaní ženskej skupiny Hojana a výborným pásmom fol-
klórnej skupiny Brezinky z Polomky Na Katarínu. Potom prišli
na rad hostia súbor Podpoľanec pod vedením Romana Ma-
latinca a súbory Háj z Rimavskej Soboty, Urpín a Bystrina,
ktoré priniesli vo svojich choreografiách zaujímavé pohľady
na spracovanie tradícií z Podpoľania, Gemera i Zemplína a
záver tejto časti výrazne obohatili manželia Viktor a Martina
Ťaskovci z Vranova nad Topľou a goralská muzika z Hladov-
ky. Tretia časť programu patrila najskôr výborne zatancova-
ným a zaspievaným tancom z Tekova v podaní súboru Mla-
dosť a návrat k Horehroniu sa začal speváckym vystúpením
populárnej skupiny Trnki, ktoré si pripomínajú 15 rokov svojho
trvania, pokračoval piesňami z Telgártu finalistky súťaže Zem
spieva a dlhoročnej členky Trniek Martiny Ťaskovej Kanošo-
vej a vyvrcholil dievčenskými a párovými tancami z Horehro-
nia 60 ročného jubilanta súboru Partizán, v ktorom účinkovali
aj 40 roční jubilanti mužská skupina Horehronci a 10 ročná
ženská skupina Hronky, ktoré tvoria súčasť súboru Partizán.
Výraznými myšlienkami do celého programu prispeli spolu 
s moderátormi aj vedúci súborov Roman Malatinec, Peter Po-
hančaník, manželia Ťaskovci, Táňa Salajová a Igor Kovačo-
vič, ktorý záverečnými slovami odkazu Andreja Sládkoviča:
„Neuzeraj sa v cudzom zrkadle – hrdý svet má svoju koľaj,
nechoď sa hľadať v časy zaviate, na vlastný čas sa odvolaj“
vyslovil hrdosť na generácie mladých ľudí, ktorí cez kultúru
svojich predkov nachádzajú svoje poslanie pre život a odo-
vzdávajú svojou tvorivosťou rovesníkom i pokračovateľom
svoju úctu k jedinečným klenotom ľudského ducha a tým aj 
k svojej domovine.

Z ČINNOSTI

BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA



PROGRAM NA NOVEMBER
1.- 2.11.  SPOMÍNAME S LÁSKOU

Spomienka na národných dejateľov pri sochách,
pamätných tabuliach  v meste a na cintorínoch 
v Banskej Bystrici
M: B. Bystrica      O: Výbor MO MS 

5.11. o 17.00 VÝBOR MO MS
Zasadnutie výboru MO MS
M: DMS, Dolná 52    O: Výbor MO MS 

12.11. o 16.00 HISTÓRIA - OSOBNOSTI A UDALOSTI
Prednáška s besedou pre členov MO MS k 29. výročiu
Novembra 1989 - Dňa slobody a demokracie             
M: DMS, Dolná 52    O: Historická sekcia MO MS 

23.- 25.11.  KATARÍNSKE DNI
17. ročník kultúrno-spoločenského podujatia vrátane
osláv 85. výročia folklórnej skupiny KÝČERA (24.11.)
M: KD Čierny Balog    O: OÚ, OZ Kýčera a MO MS

29.11.   POZNAJ A OCHRAŇUJ 
Vychádzka členov Klubu Lipa a členov MO MS na On-
drejský jarmok
M: Brezno              O: Turistická sekcia MO a Klub LIPA

29. - 30.11.  SÁROVA BYSTRICA
Celoštátne kolo súťaže mladých moderátorov
M: Komorná sála SOS    O: SOS B. Bystrica

5. - 12. - 19. a 26.11. o 14.00 hod. KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutie členiek klubu
M: DMS, Dolná 52   O: KPČ MO MS

5. - 12.- 19. a 26.11 o 14.00 hod. KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrnospoločenské stretnutia členov klubu se-
niorov Lipa
M: DMS, Dolná 542  O: Klub Lipa MO MS

8 . -15. – 22. – 29.11. o 18.00 hod. TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckej skupiny Horehronci 
M: DMS, Dolná 52  O: Národopisná sekcia MO MS

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..

OPEN B. BYSTRICA

V dňoch 21. – 23.9.2018 sme na 22. tradičnom
šachovom turnaji, konanom na počesť 26. výročia
prijatia Ústavy SR, privítali viac ako 100 hráčov zo
šiestich štátov. Hralo sa švajčiarskym systémom na
9 kôl s tempom 2 x 40 minút + 10 s/ťah. Organizá-
tori turnaja SŠZ, ŠK Junior CVČ, MO MS, Mesto B.
Bystrica, BBSK, CVČ Havranské, Detox s.r.o., Me-
tal Servis- Recycling s.r.o., Stefe B. Bystrica a.s. 
s účasťou dobrovoľných a obetavých členov šacho-
vého klubu prispeli významnou mierou k zdarnému
priebehu turnaja. Slávnostného otvorenia sa zú-
častnil vedúci kancelárie prezidenta SR Ing. Stani-
slav Liška a predseda MO MS JUDr. Pavol Boroň,
ktorí sa po zaznení štátnej hymny SR účastníkom
turnaja prihovorili a zúčastnili sa aj záverečného ce-
remoniálu odovzdávania cien spolu so zástupkyňou
riaditeľa CVČ Havranské Mgr. Katarínou Liškovou
a garantom celého podujatia Ing. Zdenkom Grego-
rom. Víťazom turnaja sa stal český hráč pôvodom
z Bieloruska Sergej Berezjuk z klubu Interchess. Na
druhom mieste skončil Viktor Haring z ŠK Junior a
tretí bol Stanislav Sliacky z Lokomotív Caissa Bra-
tislava. V kategórii žien sa stala víťazkou Ekaterina
Nikanová z Moskvy, študentka UMB, pred druhou
Sofiou Cíbikovou z ŠK Junior, ktorá sa stala aj ví-
ťazkou kategórie 18 ročných dievčat a tretia skon-
čila Klára Zemková z Česka. V turnaji mládežníkov
súťažilo 61 hráčov. Viktor Haring vyhral kategóriu
chlapcov do 18 rokov a v prvej desiatke sa umiest-
nili aj Richard Turčan z ŠK Veža CVČ, Dominik Oč-
ko z klubu Interchess z Česka a Adrián Gyerpál zo
ŠK Junior CVČ, ktorý sa stal aj víťazom kategórie
14 ročných. Kategóriu dievčat do 14 rokov vyhrala
Jana Šošovičková z Novej Dubnice. V kategórii 
12 ročných dievčat bola prvá Lucia Ševčíková z Ky-
suckého Nového Mesta a u chlapcov Tomáš Lovči-
čan z domáceho ŠK Junior. Víťazmi v kategórii naj-
mladších sa stali Timea Haasová z Rajca a Marek
Fízer z Česka. 

(Z. Gregor)

UPOZORŇUJEME 

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI
• NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2017 –

2018, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný
život v našom meste a podporujeme konania všetkých podujatí
MO, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

• POZÝVAME ČLENOV A PRIAZNIVCOV MO MS NAVŠTÍVIŤ: 

 20.11.2018 K. Kuzmány a Banská Bystrica – Matejov dom -
prednáška

 29.11.2018 Koncert Slovak tango – 10. výročie – Aula SZU
B. Bystrica

 29.11. – 1.12.2018 530. Ondrejský jarmok Brezno a 17. Pod-
stavekova heligónka DK Brezno
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