
Sme na ceste, o ktorej sme si my Slováci pred storočím
mysleli, že je to konečne cesta naša? Mysleli sme si to, lebo
sme verili i vedeli v každom čase žitia, že nám treba prejsť
ešte cez mnohé križovatky, aby sme mohli kráčať po tej našej
ceste pevne a sebavedomo a odbremeniť sa od všetkého, čo
nás v predchádzajúcich storočiach kvárilo. K tomu však bolo
treba vykonať veľa práce „na roli národa dedičnej“. Začali
sme ju napĺňať v duchu myšlienok Štefana Krčméryho vyslo-
vených na začiatku roka1919 v čase oživotvorenia Matice
slovenskej: „Matica slovenská má veľký národný význam. Je
bašta z minulosti, bašta najlepších slovenských tradícií, je 
jadrom, okolo ktorého sa utvára svet slovenskej budúcnosti.
Udržovať a zveľaďovať Maticu slovenskú, znamená udržovať
a zveľaďovať slovenský národ vo svojej rýdzej samobytnosti.“
Cez tieto myšlienky, ktoré sa šírili po celom Slovensku, sa
„zobúdzal“ slovenský národ a začal nimi napĺňať svoje ná-
rodné bytie. Po prvom valnom zhromaždení Matice sloven-
skej v auguste 1919 sa začala postupne vytvárať členská zá-
kladňa Matice slovenskej v miestnych odboroch a už v no-
vembri sa miestne odbory ustanovili v Turčianskom Svätom
Martine, Liptovskom Svätom Mikuláši, Ružomberku, Koši-
ciach, Trenčíne, Zvolene, Brezne, Banskej Bystrici a Užho-
rode. 

Matičné odbory sa stali strediskami pre život, ktoré priťa-
hujú všetkých ľudí. Sú to strediská, kde sa zabúda na rozličné
triedne, stavovské a iné deliace čiary, kde si môžu všetci po-
dať ruky ako deti jedného národa, ako deti jednej matky, lebo
Matica slovenská sa po návrate do rúk toho, komu od svojho
vzniku patrila a z ktorého vznikla, svojho národa, sa stala ži-
vým prameňom slovenskosti, vzorom slovenskej pracovitosti
i vzorom slovenskej ľudskosti, ale aj slovenskej neústupnosti,
pokiaľ išlo o svätú vec slovenskú opierajúcu sa o poznanie
a argumenty. Tieto myšlienky, cez ktoré som sa bansko-
bystrickým matičiarom prihovoril pri pripomínaní 80. výročia
vzniku nášho miestneho odboru pred dvadsiatimi rokmi, majú
podnes platnosť nielen na matičnej pôde, ale v tomto celo-
svetovo zložitom čase aj pre všetkých nás, ktorí sa cítime byť
Slovákmi, lebo ľudská pospolitosť je podnes nepoučiteľná
a preto rovnako podnes sú pre život tej našej pospolitosti plat-

né slová prvého predsedu Matice slovenskej, biskupa Štefa-
na Moysesa: „Prekážok a nedostatkov zo všetkých strán sú
celé Tatry, pomôcok málo, časy nepriaznivé, ochablosť a ne-
tečnosť veľkej časti národa desná a preto účel napnutia všet-
kých našich síl v snažení pre národ a Maticu aj najväčších
obetí je hoden.“

V duchu týchto vzácnych odkazov sa počas celých sto ro-
kov uberali Slováci v každom období svojej histórie a každú
jednu etapu tejto histórie napĺňali nielen túžbami, ale hlavne
skutkami, ktoré smerovali k našej národnej svojbytnosti a sa-
mostatnosti. Mnohé z nich aj našou vlastnou zásluhou ne-
vyšli, mnohé sme si pokazili svojou váhavosťou a nerozhod-
nosťou, ale mnohé vyšli tak, ako bolo treba a preto dnes má-
me vlastný štát, ktorému sme veľa dlžní a veľmi veľa by sme
mali v tej najlepšej vôli a mysli vracať, aby sa generácie na-
šich detí mali vo svojom živote o čo opierať. Preto nám treba
v tomto i v budúcom čase žiť so spoločným zámyslom, aby
sme naplnili odkaz patriaci k začiatku tohto roka: “Keď žiť
chceme všetci, musíme chcieť vyššie veci.“ Mať v úcte svoj
národ a svoju vlasť totiž znamená žiť s ňou jeden život a ten
naplníme len vtedy, keď si zachovávame vo veľkej úcte svoju
národnú svojbytnosť, svoj vzťah k rodiskám, svojmu jazyku
a svojej vlasti. Potom budeme napĺňať program našej krvi,
potom sa budeme vedieť postarať o výchovu a vzdelanie svo-
jich detí, potom budeme môcť zveľaďovať všetko to, čo pri-
spieva k dobrému životu všetkých dobrých ľudí na Slovensku
i vo svete okolo nás. Len sa nám treba usporiadať tak, ako
sa patrí a napĺňať náš život skutkami. Musíme brať i dávať
spravodlivo, musíme dvíhať naše sebavedomie, musíme si
vysúkať rukávy a neotŕčať dlane, neobzerať sa po kariére
a teplom mieste, ale urobiť všetko preto, aby sme v čase, kto-
rý žijeme, ostali sami sebou. 

Delili nás po roky iní, tak sa nerozdeľujme sami, lebo slo-
venský národ, z ktorého všetci pochádzame, si to nezaslúži.
Uvedomujme si vlastnú zodpovednosť, staňme sa hodnými
nasledovníkmi svojich predkov, ktorí počas stáročí vytvorili
svojím umom a svojimi rukami nádherné hodnoty ľudského
ducha. Buďme nekompromisní vo veciach národa a vlasti, le-
bo to je jediná cesta k tomu, aby sme spevneli a nadobudli
tak uznanie a úctu. Ak budeme mať čisté ruky a čisté srdcia,
určite sa usporiadame tak, aby potomkovia mohli pokračovať
v rovnej línii našej mravnosti poctivými cestami pravdy a prá-
va aj v budúcich rokoch. Prijmite preto na záver vinšovanie,
ktoré v prvom rade patrí tým, ktorí by sa dnes mali bez zbytku
starať o nás všetkých: „Našim veľkým pánom v každučkej de-
dine vinšujem v tento aj v ďalší rok, nech im nič nezhynie, ale
požehnanie z neba nech im plynie do komôr, do stodôl, ba
i do skrine. Nech sa im i statok vždy vo dvore množí, nech
v stodolách majú až po pánty zboží, nech im aj hodnosť do
roka osoží, nech každý z nich všetko dobré do života ľudí vlo-
ží.“ 

Igor K o v a č o v i č
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Od života dostávame len toľko, 

koľko sme do neho vložili,     

lebo život to je cesta, 

ktorú nám treba poctivo napĺňať 

v každom čase čistotou nášho svedomia.

SME NA NOVEJ CESTE?



Šťastný nový rok prichádzam priať, aby človek človeka mal rád, aby
jeden druhému viac šťastia prial, aby ten rok nový za to stál. Čas ne-
zastavíš, ale spôsob, ako naplniť dni svojho života, je v tvojich ru-
kách. 

Takýmito i ďalšími vinšovaniami boli pred sto rokmi naplnené me-
dzi ľuďmi prvé dni roka aj v Turčianskom Svätom Martine, kde na
priečelí prvej budovy Matice slovenskej vítal všetkých, ktorí sa prišli
pamätného 1. januára 1919 tešiť z jej oživotvorenia, „slovenský cí-
mer“ niekdajší znak Matice slovenskej a nápis „Vzkriesená vítam
vzkriesený národ.“ Slávnostný deň nového ustrojenia Matice sloven-
skej bol otvorený službami Božími v evanjelickom i v katolíckom kos-
tole. O desiatej hodine predpoludním sa na námestí pred župným
domom, kde bola pripravená priestranná tribúna, zišiel vyše šesťti-
sícový zástup, nad ktorým viali zástavy a z ktorého sa ozývali vyše
štyridsaťštyri rokov maďarskou vládou zakazované slovenské pies-
ne. Účastníkov zhromaždenia privítal vnuk Viliama Paulínyho Tótha,
turčiansky župan Igor Dula a uviedol vzácnych hostí: zástupcu pre-
zidenta T.G. Masaryka ministra Dr. Vavra Šrobára, predsedu Národ-
ného zhromaždenia Františka Tomáška, podpredsedov Dr. Antona
Hojnu a Matúša Dulu, ministrov Gustáva Habrmana, Dr. Ferdinanda
Heidlera, Václava Klofáča a Františka Staňka, veliteľa západnej sku-
piny vojsk generála Mittelhausera, rektora pražskej univerzity prof.
Hermana Otavského, dekana filozofickej fakulty prof. Václava No-
votného, zástupcu Českej akadémie vied a umení prof. Jaroslava
Vlčka, zástupcu mestskej rady mesta Praha Ing. Rotnágla, zástupcu
brnenskej techniky prof. Michala Ursínyho, ruských hostí Dr. Verguna
a Dr. Jefimovského. 

Potom zazneli slová ministra Šrobára: „Bratia! Vstupujeme do
nového roku, za akým túžil, o aký sa modlil náš národ za dlhé stole-
tia. Na úsvite tohto roku zvestujem vám radosť veľkú. Bude tomu 44
rokov, ako vláda Kolomana Tiszu odňala slovenskému ľudu to, čo si
on so mzdy svojich tvrdých mozoľov, s veľkou obetavosťou a horli-
vosťou vystavil: svoj národný poklad, svoju hrdosť - Maticu slovens-
kú. Vláda maďarská urobila to preto, aby národ smrteľne ranila,

a myslela si, že sa jej to podarí. Ale márne boli vzteky. My sme ich
pretrpeli a dožili sa krásneho dňa., v ktorom vám oznámiť môžem že
Matica slovenská prechodí zasa do rúk toho, komu patrí, do rúk slo-
venského národa... Po Šrobárovi vystúpil referent Ivanka a prečítal
ministerský prípis č. 1/1919, v ktorom sa ustanovenie vlády maďar-
skej, číslo 4873 z 12. novembra 1875 ako nanajvýš nespravodlivé
za neplatné vyhlasuje, rovnako ako nariadenie uhorského kráľovské-
ho ministra vnútorných vecí č. 740 z 18. februára 1885 vo veci ne-
hnuteľného majetku i nariadenie č. 5886 vo veci spolkového majetku
a vlastníckych práv, ktoré boli 30. novembra 1896 prepísané na
Uhorsko Slovenský Vzdelávací Spolok sa nariadením ministra –
plnomocnenca vlády Československej republiky pre správu Slovens-
ka všetky práva spolku Matice slovenskej zasa do neporušenej plat-
nosti uvádzajú. Hneď za tým referent Ivanka prečítal aj druhú listinu
č. 2/1919, podľa ktorej minister Šrobár nariaďuje Generálnej finanč-
nej správe na Slovensku vyplatiť k rukám dočasného správcu Matice
slovenskej, turčianskeho župana Dr. Igora Dulu 10.000 korún ako
dar, ktorý má tvoriť základinu na vydávanie poučných a zábavných
kníh pre slovenský ľud. Po týchto vyhláseniach odznela báseň Slo-
venka som v podaná mladej dievčiny z Valentovej.

Ďalší priebeh zhromaždenia sa konal pod predsedníctvom Ma-
túša Duku a Vavra Šrobára, so zapisovateľmi Ferdinandom Jurigom,
Štefanom Krčmérym. Zhromaždenie najskôr schválilo Stanovy Ma-
tice slovenskej a následne zvolilo hodnostárov a činovníkov Matice
slovenskej. Za predsedov P. O. Hviezdoslava, R. Osvalda, M. Dulu
a V. Šrobára, za správcov J. Škultétyho a J. Vlčeka, za tajomníka Š.
Krčméryho, za pokladníka Ľ. Vanoviča. Za výborníkov boli zvolení:
M. Blaha, J. Botto, J. Buday, P. Bujnák, J. Donoval, G. Haberman,
D. Halaša, A. Hlinka, M. Ivanko, G. Izák, J. Janoška, F. Juriga, J.
Kvačala, M. Matunák, K.A. Medvecký, M. Murín, M. Rázus, F. Rup-
peldt, J. Slávik, F. Stanek, O. Škrovina, A. Štefanko, M. Vančo a J.
Vanovič. Po vykonanej voľbe prečítal P.O.Hviezdoslav slávnostnú
báseň „K znovuotvoreniu Matice slovenskej“, ktorá začínala slovami:
Radosť zavládla v národe od Tatier až po Dunaj..... a končila slovami:
Otvorte portál chrám dokorán, Matici našej! Potom prehovoril štátny
tajomník Dr. Milan Hodža, ktorý zdôraznil rázovitosť slovenskej kul-
túry, ktorá môže povzniesť slovenský národ na úroveň ostatných eu-
rópskych národov. Prof. Jaroslav Vlček vyslovil presvedčenie, že Ma-
tica bude pracovať na širokom základe a tak prospeje slovenskému
národu. Zástupca Rusov Jefimovskij blahoželal k rozvoju slovenské-
ho kultúrneho života ako súčasti slovanskej kultúry a Dr. Ján Vanovič
vo svojom vystúpení zdôraznil potrebu zachovať samobytnosť slo-
venskej kultúry. Takto priebeh zhromaždeniam uvádza Zápisnica
z valného zhromaždenia MS z 5. augusta 1919.

Tieto a mnohé ďalšie vyjadrenia dotýkajúce sa nielen Matice slo-
venskej, ale aj celého slovenského národného života, vyslovené na
tomto slávnostnom zhromaždení, ale aj na ďalších rokovaniach Vý-
boru Matice slovenskej a riadnych valných zhromaždeniach MS v ro-
koch 1919 - 1929, upozorňovali aj na to, že okrem dní sviatočných
prídu aj dni všedné, ale budú to dni, ktoré budú mať jasné ciele pre
prítomnosť i budúcnosť. Predkovia naši totiž dávno vedeli, že každý
národ má svoj zrod a musí mať aj svoj cieľ - mať svoju hviezdu na
obzore, ku ktorej treba dôjsť. Vedeli, že od prvopočiatku treba mať
jasné ciele spoločného žitia, ku ktorým sa dá prísť jedine po vlastnej
ceste. Túto cestu treba očisťovať od balvanov minulosti a robiť ju
rovnejšiu pre potomkov, aby sa o našej pravde mohli presvedčiť na
vlastné oči.     (Národná svetlica MS - 1988)

S. H. Vajanský 
NA SILVESTRA 1878 (úryvky) 
Starý rok - Chradnú mi údy, dych hrudi sa kráti, mužná sa sila z nôh i ramien tratí.                 
Nový rok - Hop, starý tatko! Na večnú rozlúčku prichádzam dať vám svoju mladú rúčku.     
Starý rok - Aký to mladoch! Kto ho semka volá ?     
Nový rok - Ja som následník vašeho prestola.             
Starý rok - Aký náhlivec ešte len povstáva, a už starcovi naučenia dáva: dočkaj, až skončím danú mi úlohu, ľudstvu 

ku spáse a ku sláve Bohu.               
Nový rok - K tomu tatuško, už nemáte času! Či nečujete hudbu milohlasú, ktorá mňa volá k životu a činu.                 
Starý rok - S Bohom! Daj Boh ti veselšieho žitia.
Nový rok - Urrá! Nádeja na obzore svitá! Ja prichádzam k vám nádejný a jarý, v každom ohľade lepší, než ten starý, 

ale to, milí, len s vašou pomocou!  A viem, že o rok, keď padnem v starobu, vzdychnete voľne:              
Sláva starý tato! To vám bol rôčik: ten stál aspoň za to!              

PRIPOMÍNAME SI

S L O V O  N A Z A M Y S L E N I E  S L O V O  N A Z A M Y S L E N I E  

100 rokov od oživotvorenia MS



ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY
Dňa 26.10.2018 v obradnej sie-

ni Mestského úradu vo Veľkom Krtí-
ši sa uskutočnilo vyhodnotenie
XXVII. ročníka celoslovenskej súťa-
že vo vlastnej literárnej tvorbe „Škul-
tétyho rečňovanky 2018“. Na po-
zvanie organizátorov Hontiansko
novohradskej knižnice A. H. Škulté-
tyho, Matice slovenskej a mesta
Veľký Krtíš sa stretli ocenení autori

spolu s pedagógmi a rodičmi s členmi odbornej poroty Jánom Petríkom, PhDr. Ľu-
bicou Kepštovou a Petrom Gajdošíkom a primátorom V. Krtíša Ing. Daliborom Sur-
košom. Stretnutie sa začalo slávnostným aktom pri buste A. H. Škultétyho a potom
pokračovalo slávnostným odovzdávaním ocenení. V I. vekovej kategórii za prózu
získala najvyššie ocenenie Kamila Lehetová z Košíc, v kategórii próza Liliana Čur-
líková z Giraltoviec a Cenu časopisu Slniečko si odniesol Ján Cyril Kollár z Giralto-
viec. V II. vekovej kategórii v poézii si prvenstvo odniesla Katarína Melcherová zo
Starej Ľubovne, za prózu Marianna Ibrahimi z Topolčian, Cenu Slniečka získala
Viktória Telváková zo Stakčína a Cenu LIC Alexandra Svoradová z Topolčian. V III.
kategórii v tvorbe poézie sa umiestnila Monika Šebestová z Modry, v próze Andrej
Baťa z Novej Bane a Cenu LIC Marek Jaroš zo Starej Ľubovne. Osobitnú Cenu
JUDR. Petra Škultétyho získala Sára Pavlovová z Veľkého Krtíša. V závere celé
stretnutie vyústilo do neformálnej besedy s členmi odbornej poroty a organizátormi
súťaže. (J.Brloš)

Z ROKOVANIA KR MS
Dňa 15.11.2018 sa uskutočnilo v matičnom dome v Banskej Bystrici riadne za-

sadnutie Krajskej rady MS Banskobystrického kraja, ktoré podľa schváleného pro-
gramu viedol predseda KR Ján Brloš, ktorý v úvode rokovania v mene predsedu
MS M. Gešpera odovzdal čestnému predsedovi KR MS I. Kovačovičovi Mimoriadnu
cenu MS udelenú mu pri príležitosti 155. výročia MS za zásluhy na slovenskej štát-
nosti. V ďalšej časti rokovania predseda KR vykonal kontrolu plnenia prijatých úloh
v roku 2018, podal informáciu z rokovania vedúcich matičných pracovísk a požiadal
členov KR o návrhy hlavných aktivít pre rok 2019. O výsledkoch rokovania orgánov
MS informoval podpredseda MS Marek Hanuska s tým, že na október 2019 sa pri-
pravuje Snem MS a požiadal členov KR o pomoc pri aktivizácii činnosti okresných
a oblastných rád MS. O situácii v MO MS v jednotlivých okresoch kraja a o usku-
točnených i pripravovaných podujatiach informovali M.Rybársky, J.Piecks, L.Janoš-
ka, B.Husár, P.Boroň, M.Hanuska, S.Neuschl, P.Urbančok, D.Kubinec, E.Bučková,
E.Nebusová a J.Brloš, ktorí upozornili na prípravu významných matičných akcií 
v našom kraji – Ruže pre M. R. Štefánika, Obnova pamätníka A.H. Škultétyho, 100.
výročie vzniku MO MS v Brezne, Organizácia matičných športových turnajov a ume-
leckých súťaží, Výzva školám vo veci starostlivosti o hroby národných dejateľov,
Zmluvy o kolektívnom členstve v MO MS. Osobitnú informáciu o stave v slovenskom
školstve v okrese Rimavská Sobota podala predsedníčka MO MS Elena Nebusová
a požiadala o potrebnú podporu v tomto smere zo strany MS. I.Kovačovič okrem
poďakovania za udelenie vyznamenania, ktoré považuje za poctu všetkým členom
MS v kraji, upozornil aj na problém, ako je prezentovanie súčasného predsedu MS,
„ako generačného vodcu“ a žiadal, aby sa toto pomenovanie prestalo na pôde Ma-
tice slovenskej používať. Na záver zasadnutia predseda KR MS J. Brloš poďakoval
členom KR MS za celoročnú aktivitu matičnej činnosti v Banskobystrickom kraji a
poprial všetkým pokojné vianočné sviatky. 

ZA ČIAS MINULÝCH ...
Z aktivít členiek matičného klubu DC LIPA

Členky matičného klubu DC
Lipa sa v závere roka 2018 zú-
častnili na projekte výchovno–
edukačného medzigeneračného
pohľadu venovaného 100. výro-
čiu vzniku Č-SR. V spolupráci s
Jankou Odrobinákovou a Luciou
Sotákovou z Múzea SNP pripra-
vili v réžii Katky Mišíkovej Hitzin-
gerovej divadelné predstavenie o

histórii spoločných rokov slovenského a českého národa v boji za národnú a štátnu
slobodu. Projektu sa spolu s členkami klubu Lipa zúčastnili aj žiaci Konzervatória
Jána Levoslava Belu. V divadelnej hre sa živé obrazy striedali so sekvenciami z
historických filmových dokumentov a archívnych snímok, ktoré oživili atmosféru
spoločenského, kultúrneho a športového života v Banskej Bystrici a tak diváci mohli
zhliadnuť mnohé miesta, domy a stavby nášho mesta, ktoré v súčasnosti už neexi-
stujú. Účinkujúci v dobovom oblečení v inscenácii uviedli divákov do obdobia po
vzniku Č-SR a osobitne do udalosti dňa 25. augusta 1923, keď Banskú Bystricu,
ktorá vtedy súperila o sídlo Župného úradu s mestom Zvolen, navštívil prvý prezi-

dent Č- SR profesor Tomáš G. Masaryk. Záver celého predstavenia, ktoré vypove-
dalo o hrdom a húževnatom slovenskom národe, patril slovám: „Sloboda je mier,
sloboda je rovnosť pred zákonom, sloboda je disciplína, ale i tolerancia, sloboda je
úcta k človeku“ a hymnickej piesni Kto za pravdu horí.... Reprízy divadelného pred-
stavenia sa budú konať aj v roku 2019, na ktoré členky matičného klubu DC Lipa
všetkých srdečne pozývajú. 

(Angela Mušková – Muška)

VÝBOR MO MS 
Dňa 3.12.2018 v matičnom dome na Dolnej ul. 52 sa uskutočnilo posledné riad-

ne zasadnutie výboru MO MS. V úvode zasadnutia predseda MO Pavol Boroň po-
blahoželal decembrovým jubilantom a poďakoval viacerým členom výboru za ak-
tívnu spoluprácu pri tvorbe mesačníka ZVON, za prednáškovú činnosť pri stretnu-
tiach členov, za vedenie profesijných klubov a matičných súborov a za precízne ve-
denie hospodárenia MO MS v roku 2018. V ďalšej časti rokovania výbor MO MS
vykonal kontrolu plnenia prijatých termínovaných úloh z predchádzajúcich zasadnutí
v II. polroku 2018. Potom sa členovia výboru MO zaoberali prípravou vianočných
podujatí, celkových zámerov i jednotlivých podujatí plánu činnosti na rok 2019, no-
velizácii nájomných zmlúv o prenajímaní priestorov vo vlastníctve MO a možnostiam
riešenia starostlivosti o objekt na Hornej ul. 11. V ďalšej časti rokovania výbor MO
riešil nové možnosti používania webovej stránky a novej mailovej adresy MO,
schválil termín konania výročného zhromaždenia MO MS v roku 2019, prijatie no-
vých členov a podporu konaniu tradičného šachového turnaja k 26. výročiu vzniku
SR o Pohár MO. Na záver členovia výboru MO zotrvali v krátkej rozprave o súčas-
ných vnútorných i medzinárodných udalostiach, ale aj o súčasnej situácii v Matici
slovenskej.

VIANOČNÝ KRUH
Dňa 10.12.2018 sa v matičnom

dome uskutočnilo tradičné vianočné
podujatie „Vianočný kruh“, na ktorom
sa stretli členovia MO MS. Doslova
čarovné potešenie pre srdcia všet-
kých prítomných pripravili študenti
Akadémie umení s pásmom poézie
a hudby, venovanom významným ju-
bileám výnimočných slovenských
tvorcov poézie Štefanovi Žárymu a
Rúfusovi, ktoré dramaturgicky pripra-

vila profesorka Lucia Rakúsová. V programe sa predstavili nadaní študenti AU a
Konzervatória J.L. Bellu a v ich podaní odzneli básne i poetické texty a hudobné
skladby, ktoré svojím pozorným vnímaním a následnými potleskami ocenili všetci
prítomní. Na stretnutí odzneli aj mnohé vzácne myšlienky vianočných zvykov a oby-
čajov, kolied, piesní a vinšovaní z okolia Banskej Bystrice, s ktorými do programu
prispeli členovia 60 ročného jubilanta, kolektívneho člena MO MS, folklórneho sú-
boru Partizán. Program v závere vyvrcholil do vzájomnej úcty a pokory k uvedeným
tradíciám Vianoc vo vynikajúcej nálade všetkých prítomných cez spoločné zaspie-
vanie najkrajšej piesne Vianoc - Tichá noc, svätá noc a zavinšovanie slovami „Via-
noce sú, keď do daru si dáme lásku, pohodu, keď sa na seba usmievame a máme
dobrú náladu, keď ľudia k sebe blízko sú, Vianoce sú pohladením pre dušu“.

PIESNE NÁŠHO KRAJA
Týmto pomenovaním pozvalo Stredo-

slovenské osvetové stredisko spolu s člen-
mi súboru Partizán dňa 12.12.2018 do svo-
jich priestorov na Dolnej ulici záujemcov
majúcich vzťah k tradičnej ľudovej piesni.
Koncert, ktorý dramaturgicky i organizátor-
sky pripravili Igor Kovačovič, Igor Gašpar a
Mária Palúchová, mal tri časti, počas kto-
rých odzneli vzácne myšlienky o našich tra-
díciách i o tom, ako sa im v tomto čase ve-
nuje ďalšia generácia súboru. Programom
totiž vyvrcholilo pripomínanie histórie šesť-
desiatročnej umeleckej cesty tohto umelec-

kého telesa patriaceho medzi najvýraznejšie kolektívy tohto typu na Slovensku.
Prvá a tretia časť programu uviedla súčasnú vokálnu a inštrumentálnu tvorbu sú-
boru, v ktorej sa postupne predstavili na veľmi dobrej umeleckej úrovni mužská
spevácka skupina Horehronci, ženská spevácka skupina Hronky, inštrumentalista
Jozef Kostúr, sólisti speváci Vladimír Homola, Ján Baláž, Martina Polony Kovačo-
vičová, Romana Beňušová, Radka Mojžišová, Mária Cútová a vynikajúca ľudová
hudba pod vedením Mirka Kapca. Vnútorná časť programu bola venovaná nadchá-
dzajúcim vianočným sviatkom, v ktorom zazneli tie najkrajšie koledy, vinše a piesne
a tie si s účinkujúcimi vrátane záverečnej piesne celého programu Tichá noc, svätá
noc spievali všetci prítomní.

Z ČINNOSTI



PROGRAM NA JANUÁR
4.1.  8.00  NOVOROČNÝ TURNAJ

23. Šachový turnaj o Pohár MO MS k 26. výročiu
vzniku SR
M: SŠ Kremnička O: Mesto BB, ŠK CVČ Junior, MO MS

7.1. 17.00  OTVÁRAME ROK NOVÝ
Zasadnutie výboru MO MS – plán činnosti roka
2019
M: DMS, Dolná 52   O: Výbor MO MS

13.1. 19.15 TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
Orchestra Camerata Novisoliensis 
M: Chrám Panny Márie - Tatranská ul. O: FMU AU, SOS    

14.1. 16.00 S ÚCTOU K ŽIVOTU 
Pripomenutie si 100.výročia oživotvorenia Matice
slovenskej s prednáškou Mgr. A. Murgašovej Mi-
gračné vlny Slovákov v Uhorsku a uctenie pamiat-
ky 95. výr. nar. Jána Chryzostoma kardinála Korca
M: DMS Dolná 52    O: Historická sekcia MO MS

16.1. 17.30 NOVOROČNÝ KONCERT 
Univerzitný spevácky zbor Mladosť a jeho hostia
M: Kostol sv. Michala Archanjela  O: USZ Mladosť

26 .1. 17.00 TRADIČNÝ HARMATANEC          
Spoločenské stretnutie mladých folkloristov s pri-
pomenutím 90. výročia narodenia koncertného
majstra Rinalda Oláha  
M: KD Slov. Ľupča    O: DFS Dratvárik a OÚ

26.1. 10.00 POZNAJ A OCHRAŇUJ
Turistická vychádzka členov MO MS a klubu LIPA 
M: okolie B. Bystrice   O: Turistická sekcia MO MS    

7. - 14. – 21. - 28. 1. o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutie členiek klubu
M: DMS, Dolná 52   O: KPČ MO MS

7. - 14. - 21. – 28.1. o 15.00   KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
M: DMS, Dolná 52  O: Klub Lipa MO MS

10. - 17. - 24. 1. o 16.00   TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: DMS, Dolná 52  O: Národopisná sekcia MO MS

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..
AUTOBUS DOBREJ VÔLE

Dňa 30.11.2018 už po 23 krát nasadli mladí
členovia MO MS v Hrušove, ktorí sú žiakmi
hrušovskej základnej školy a členmi DFS Ra-
gačinka, do svojho Autobusu dobrej vôle, aby
navštívili s dobrou novinou plnou piesní, ko-
lied a vinšov, v dobrej pohode, ale aj s plnými
„nošami“ dobrého pohostenia viaceré domo-
vy sociálnych služieb. Prvou zastávkou bol
DSS Subsidium v Rožňave, kde okrem pro-
gramu pre všetkých, deti potešili aj ležiacich
pacientov na ich izbách. So slzami dojatia
nastúpili hrušovské deti do autobusu a po
krátkej návšteve kaštieľa v Betliari doputovali
do Slovenského raja medzi iné deti do DD 

v Mlynkách - Bielych vodách, kde deti z domova pri každej zaspievanej kolede a za-
hranej piesni na heligonkách vyjadrovali neskrývanú radosť a v náručiach pevne držali
mikulášske darčeky od hrušovských detí. Po tomto neobyčajne emotívnom stretnutí
so zdravotne postihnutými deťmi sa vydali deti z Ragačinky na cestu do DD v Kráľovej
Lehote na Liptove, kde sa po prvý raz v programe predstavili aj mladí muzikanti z ľu-
dovej hudby Hruška a do spoločného tancovania na záver stretnutia sa zapojili všetci,
vrátane personálu domova. Po skončení prvého dňa sa deti rozdelili na viac skupín a
jedna zažila príjemný večer vo Vavrišove v chate Alpina, odkiaľ sa ráno pri vychádza-
júcom slnkom ožiareného Kriváňa pobrali do DSS v Liptovskom Hrádku, v ktorom osa-
denstvo tvoria zdravotne postihnuté ženy rôznych vekových kategórií a to bolo aj cítiť
na celej atmosfére stretnutia. Ďalšia zástavka na ceste dobrej vôle bola v DSS v Lip-
tovskom Mikuláši v časti Vitališovce, kde deti z Hrušova priniesli nielen dobrú náladu,
ale aj koláčiky z hrušovských kuchýň a o malé občerstvenie sa postarali aj obyvatelia
domov. Po tomto príjemnom stretnutí cesta mladých Hrušovčanov smerovala na po-
sledné tohtoročne zastavanie svojej cesty, medzi vyše 120 dôchodcov v DDS Záhonok
vo Zvolene, aby sa s mnohými obyvateľmi domova stretli po desiatich rokoch, a títo
ich privítali búrlivým potleskom a potom veľkým poďakovaním so slovami, aby k nim
chodievali aj častejšie. Poslanie priniesť dobrú vôľu ľuďom sa vydarilo a poďakovanie
patrí podporovateľom tejto myšlienky – Matici slovenskej, obyvateľom Hrušova, Fondu
na podporu umenia, Hontiansko- ipeľskému osvetovému stredisku, ochote vodiča au-
tobusu z firmy Piritrans Jozefa Macha a všetkým ostatným podporovateľom tohto je-
dinečného projektu. (J. Brloš) 

SPOZNÁVAJME
SKAZENY – nie sú len prázdne domy. Sú to múzeá v prírode, ktoré sú vo svete

stále viac obľúbené. Iba v Európe ich máme viac ako dvetisíc a ten prvý inšpiratívny
na ostrove Djurgárden v Štokholme má už 128 rokov a jeho meno sa stalo symbolom
toho, ako a čím žili naši predkovia v minulosti. U nás najstarším skanzenom je ten
martinský –Múzeum slovenskej dediny, ktoré vzniklo v štyridsiatich rokoch minulého.
Slovensko má v porovnaní s Európou skanzenov menej, ale ich kvalita a to čo sa nich
počas roka koná, láka k návštevám počas roka mnohých. Konajú sa v nich národo-
pisné nedele, ožívajú tradície Keltov, organizujú sa v nich tvorivé dielne majstrov ľu-
dovej výroby, prehliadky ľudového odievania, tanečné i spevácke súťaže a tvorivé diel-
ne, folklórne slávnosti a prezentujú ľudovú architektúru. Na otázku, koľko je na Slo-
vensku vlastne skanzenov, sa odpovedá ťažko a tak sme si dali za cieľ v tomto roku
priblížiť aspoň tie najznámejšie a budeme radi, keď na základe našich informácií sa
mnohí z vás vyberú na ich návštevu.

Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje v Martine  
Otvorený je celoročne. Ponúka netradičný pohľad na život slovenskej dediny 19.

a 20. storočia. Expozíciu sprístupnili v roku 1972. Predstavuje regióny Oravy, Kysúc
– Javorníkov, Liptova a Turca. Nachádzajú sa tu roľnícke usadlosti, poľnohospodárske
budovy a zaujímavý je renesančný kostolík z turčianskeho Rudna, v ktorom sa možno
dokonca zosobášiť. Zaujímavé sú dokumenty o pestovaní plodín, drevín, liečivých a
magických rastlín. V skanzene sa organizujú národopisné nedele a ďalšie zaujímavé
akcie. Môžete si ho dokonca pozrieť aj večer vo svetle petrolejových lámp, zahrá vám
ľudová hudba a môžete ochutnať ľudové kulinárske špeciality. Do skanzenu sa dosta-
nete od martinského sídliska Ľadoveň.

Archeoskanzen Havránok – Ružomberok 
Na vrchu Úložisko pri vodnej nádrži Liptovská Mara žili v dávnej minulosti Kelti -

Kotínmovia. Našlo sa tu sídlisko z mladšej doby železnej (300 – 100 p.n.l ). Niektoré
keltské stavby boli zrekonštruované a ukazujú spôsob života starých Keltov. V skan-
zene stále prebieha archeologický výskum a časť keltskej osady sa rekonštruuje. Ar-
cheológovia tu našli aj kostrové pozostatky siedmich ľudí, pravdepodobne obetí ná-
boženských rituálov. V 11. – 15. storočí na Havránku, ktorý je od roku 1967 národnou
kultúrnou pamiatkou, stál opevnený hrádok. Počas leta sa v skanzene koná podujatie
Kelti na Havránku s keltskými tradíciami v dobových kostýmoch. 

Pamiatková rezervácia Vlkolinec 
Vlkolinec je miestna časť Ružomberka vo výške 718 metrov nad morom na skal-

natom svahu vrchu Sidorovo. Takmer čisto drevená obec je od roku 1977 pamiatkovou
rezerváciou a v roku 1993 bola zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírod-

UPOZORŇUJEME 
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI 

NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2018 – 2019,
nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v na-
šom meste a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás
každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

 MESAČNÍK ZVON môžete získať pri osobnej návšteve každý pon-
delok a štvrtok v čase od 14.00 – 17.00 hod. v našom matičnom do-
me a prečítať si ho môžete aj na webovej stránke MO MS www.
maticabb.webnode.sk 

 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ do mesačníka ZVON. Vaše články nám
môžete posielať každý mesiac do 20-teho na mailovú adresu 
momaticabb@gmail.com 
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Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy rukopisov! 

ného dedičstva UNESCO. Stoja v ňom domy najmä z 19. storočia, dodnes je väčšina 
z nich obývaná, hospodárske stavby a maštale. Jedinou murovanou stavbou je Kostol Na-
vštívenia Panny Márie. V tzv. Roľníckom dome je umiestnená expozícia bývania a ľudovej
architektúry. Každoročne sa konajú známe folklórne slávnosti Festival pod Sidorovom.

Múzeum liptovskej dediny Pribylina
Skanzen za obcou Pribylina smerom na Podbanské je najmladším múzeom v prírode

na Slovensku. Vzniklo v roku 1991 a malo zachovať najcennejšie objekty obcí Liptova,
ktoré zanikli pre výstavbu vodného diela Liptovská Mara. Skanzen dokumentuje život rôz-
nych sociálnych vrstiev v Liptove od bývania najchudobnejších bezzemkov – želiarov cez
želiarsky dvojdom z Černovej, usadlosť stredného roľníka, dom remeselníka i bohatého
roľníka. V skanzene sa konajú rôzne kultúrne podujatia pred pánskym sídlom – kaštieľom
z Parížoviec a pre deti sú pripravené aj jazdy na huculských koníkoch. 


