
Pred pár dňami som sa pripra-
vovala na prednášku pre deviata-
kov na ZŠ Jána Bakossa o slo-
venskom zahraničí, o migrácii Slo-
vákov na Dolnú zem, o vzdelan-
coch, ktorí prišli z Hornej zeme re-
vitalizovať pôdu, zúrodniť močari-
ny, vzdelávať svojich rodákov... To
všetko v rámci projektu Matice
slovenskej Keď sa junáč roztratila
po tom šírom sveta poli... Cieľom
mojich prednášok je ukázať mla-
dým ľuďom, čo bolo v toku dejín

príčinou a prioritou migrujúcich Slovákov za chlebom. Popri chlebe
z obilia brali so sebou aj chlieb duchovný - kresťanstvo a vzdelá-
vanie. Slováci hlavne na Dolnej zemi sa stali šíriteľmi remeselnej
zručnosti, kultúry a vzdelania aj majoritného národa. 

Nenadarmo sa v neskoršom čase začal používať frazeologiz-
mus: Kde je Slovák, tam je spev, kde je Maďar, tam je hnev. Blíži
sa 28. marec - Deň učiteľov. Sviatok, ktorý sa v Česku a na Slo-
vensku slávi na počesť narodenia učiteľa národov - Jána Amosa
Komenského. S jeho menom a tradíciou vidím analógiu medzi
otcom a synom Tešedíkovcami a Komenským. Sú tromi najväčšími
osobnosťami slovenskej dolnozemskej vzdelanosti. O Komenskom
sa predsa hovorí, že kolovala v ňom slovenská krv a dokonca pô-
sobil nejaký čas na Dolnej zemi v Blatnom Potoku (Sarospatak).
Celým svojím životom sa všetci traja snažili odstrániť ľudskú biedu
- sociálnu aj duchovnú.

Samuel Tešedík st. (1710 – 1749) sa narodil v Púchove v no-
vembri 1710. Jeho rodičia Juraj Tešedík a Ester Nedecká pochá-
dzali z rodín moravských exulantov. Poznali sa s Jánom Amosom
Komenským, ktorý Púchov navštevoval. V rokoch 1728 – 1732
študoval na evanjelickom lýceu v Prešporku, kde ho učil aj vynika-
júci Matej Bel. Teológiu študoval na univerzite v Jene (1732 –
1735). V roku 1737 ho v Banskej Bystrici vysvätili za kňaza a potom
zavolala si ho cirkev do Tótgyörku (dnes Galgagyörk) a Alberti (obe
obce patria do Peštianskej stolice). V Alberti, kde pôsobil v rokoch
1740- 1744 ako evanjelický kňaz pre slovenských vysťahovalcov,
sa mu v roku 1742 narodilo najstaršie z jeho detí – syn Samuel
ml., ktorý sa neskôr preslávil ako zakladateľ uhorského odbor-
ného školstva. Od roku 1744 až do svojej predčasnej smrti v roku
1749 pôsobil ako farár v Békešskej Čabe. 

V čase pobytu Tešedíka v meste žilo viac ako 500 slovenských
rodín s približne 2 700 obyvateľmi. Tešedík st. sa v roku 1745 za-
slúžil o výstavbu nového evanjelického kostola v Békešskej Čabe.
Patril v tom čase medzi významných organizátorov cirkevného ži-
vota Slovákov na Dolnej zemi a medzi jeho veľké zásluhy patrí aj
to, že skonsolidoval náboženské pomery v Békešskej Čabe. Teše-
dík st. je autorom písomných mravných zásad a všeobecných po-
kynov verejného poriadku pre občanov Békešskej Čaby. 

Samuel Tešedík ml. (1742 – 1820) bol pedagóg, odborný spi-
sovateľ, publicista, národohospodár, zakladateľ poľnohospodár-
skeho školstva v Uhorsku, evanjelický kňaz. 1749 - 1767 chodil
na základnú školu a evanjelické lýceum v Bratislave, kam sa jeho
matka presťahovala po predčasnej smrti otca (zomrel 39-ročný).
Potom od roku 1763 študoval teológiu (zaujímal sa popritom aj 
o prírodné vedy a medicínu) na univerzitách v nemeckom Erlan-
gene. Na univerzitách ho ovplyvnili významní učenci tej doby a rov-
nako aj rodiaci sa kapitalistický ruch nemeckých miest. Najväčší
vplyv mal, samozrejme, naňho učiteľ národov J. A. Komenský, tiež

myšlienky filozofov: J. J. Russeaua, B. J. Basedowa, G. Ch. Salz-
mana, H. J. Campeho, J. F. Mayera, H. J. Pestalozziho. Vďaka ich
myšlienkam pochopil potrebu vzdelávania dolnozemských roľníkov. 

Jeho celoživotným cieľom bolo čo najužšie spojiť školu
a výchovu s potrebami života. Ide o jednu z najvšestrannejších
osobností slovenskej histórie a najvýznamnejšieho dolnozemského
slovenského intelektuála, vynikajúceho učenca a pedagóga. O uto-
pistu, utópie ktorého sa ukázali ako reálne. Na rozdiel od autorov
ostatných utópií dokázal nemálo zo svojich predstáv aj uskutočniť,
zrealizovať. 

Popri kňazskom poslaní (slúžil ako farár slovenských vysťaho-
valcov v Maďarsku) bol aj učiteľom a národohospodárom a osve-
tárom. Jeho aktivity ďaleko presiahli mesto i región. Napísal aj nie-
koľko zásadných diel z oblasti poľnohospodárstva, štátnej správy,
pedagogiky a spoločenskovedného pojednania. 

Najvýznamnejšia je jeho reformno-pedagogicko-osvietens-
ká činnosť a úsilie o hospodárske povznesenie uhorského
roľníka poľnohospodárskou osvetou, najmä zavádzaním ra-
cionalizačných metód a noviniek až po tzv. regulovanú, t. j.
podľa plánu stavanú a riadenú typovú vzorovú dielňu.

V rokoch 1779 - 1806 založil a viedol Praktický poľnohospo-
dársko-priemyslový ústav v Sarvaši. V roku 1781 sa stáva členom
Kráľovskej školskej komisie v Bratislave, tiež dekanom, teda škol-
ským inšpektorom v Békešskej stolici. Jeho prácu ocenil cisár Jo-
zef II. zlatou medailou. 

V Maďarsku sú po ňom pomenované školy i múzeá. Tessedik
Sámuel (po maďarsky) je pojem, jeho busta nechýba v žiadnom
kompletnejšom panteóne maďarských mysliteľov. Určite by si za-
slúžil patriť do plejády najväčších Slovákov... Je toho hoden! 

Viete, že práve Tešedíkovci priniesli na Dolnú zem agáty a s ni-
mi aj chov včiel? Naučili tamojšie obyvateľstvo spracovávať pro-
dukty z medu? Máme vyučovať nie škole ale pre život, tieto my-
šlienky Samuela Tešedíka ml. sú vyryté od roku 2012 na plakete
Ceny Samuela Tešedíka ml., ktorá sa udeľuje každoročne v ok-
tóbri najvýznamnejším dolnozemským slovenským pedagógom
a významným osobnostiam zo SR podieľajúcim sa na zvyšovaní
úrovne vzdelávania na školách s vyučovacím jazykom slovenským
v zahraničí.

Sumár aktivít Samuela Tešedíka ml. podľa kritérií Komenského
didaktických zásad (právo na vzdelanie pre všetkých, bez sociál-
neho či rodového pôvodu, právo na vzdelanie v materinskom ja-
zyku, učenie sa cudzích jazykov, paralela ľudského života so živo-
tom prírody – názornosť) je znovu aktuálny. Samuelovi Tešedíkovi
ml. už v 18. storočí, v dobe osvietenstva, boli mnohé skutočnosti
známe. Znovu je načim oprášiť ich myšlienky na začiatku 21. sto-
ročia, keď sa im už 30 rokov spreneverujeme. 

Zabudli sme na dôležitý fakt, že je dôležité regulovať, plánovať
potreby, počty adeptov vzdelávania v odborných oblastiach spo-
ločností. Prečo nám chýbajú odborníci pre strojárenský, automo-
bilový alebo elektrotechnický priemysel? Pretože sme takmer zru-
šili odborné školstvo hlavne na stredoškolských úrovniach... 
Odborné školstvo, ktorému dali základy slovenskí vzdelanci už 
na sklonku 18. a na začiatku 19. storočia s požehnaním panovní-
kov. 

Ak chceli Tešedíkovci (otec a syn) odhaliť pramene ľudskej bie-
dy, poukázať na ne, usilovali sa, pokiaľ sa to dalo, ich aj odstrániť.
Dnešní súčasníci, čo hovoríte na to? Nespreneverili ste sa aj vy
ich úsiliu? Zamyslime sa! Nedostatok vzdelania, múdrosti robí ná-
rod biednym, ľahko ovládateľným...

Mgr. Anita M u r g a š o v á

Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXVIII. č. 219-3/2019

„Chcel som odhaliť pramene ľudskej biedy. 

Poukázal som na ne a pokiaľ sa to dalo, 

usiloval som sa ich odstrániť."

Samuel Tešedík ml.

KDE LEŽÍ NAŠA BIEDA 
alebo spojenie školy a výchovy s potrebami života



V duchu tohto odkazu roku
2012 napísal Viliam Ján Gruska
pre všetkých priateľov tieto slová: 

Nech sa Vám darí – vyhýbať
sa zamorenému vzduchu miest, -
nevidieť pustnúce, krovinami a bu-
rinou zarastajúce chotáre dedín,
záhradky pred a za domami, done-
dávna plné kvetov a zeleniny, po-
kryté pestovaným, dva razy do
týždňa strihaným trávnikom, - ne-
vnímať okolie vidieckych domov
zapĺňané atrapami studní, záhrad-
nými krbmi, altánkami na „opekač-

ky“, trpaslíkmi, ktoré sú Slovensku vnucované, tesne po Še-
herezáde a Farme, ako formou aj obsahom, dominantné spô-
soby kultúrneho vyžitia. 

Nech ste úspešní vo svojom najbližšom okolí, v objasňo-
vaní ľstivej podstaty reklám, bankových systémov, „centier hu-
manitárnych“ pomocí, vydieraní detí v predpubertálnom veku
a ich rodičov, rafinovaným vnucovaním SMS hlasovaní v tých
najstupídnejších, na ľudskom nešťastí a utrpení parazitujúcich
mediálnych hrách a súťažiach. 

Nech dokážete zažívať vzrušenie z prírody a jej krás aj v
májové ráno pred východom slnka, keď na okraji dedín, v kto-
rých už nebučia kravy, nebrešú psy, nekikiríkajú kohúty, ne-
hučia autá a z diaľky neklepocú vlaky, ale v absolútnom tichu
koncertujú vtáci. 

Nech máte šťastnú ruku nájsť medzi miliónmi dávnejších
i súčasných literárnych, hudobných, výtvarných diel tie, ktoré

Vás obohatia a naplnia vierou, že má zmysel žiť a chrániť ži-
vot každého človeka. 

Žičím Vám, aby ste sa pohľadom nemuseli odvracať od
rastúceho počtu žobrajúcich detí, aby ste sa nemuseli hanbiť
za svoju generáciu pri pohľade na dvojicu zaľúbených bezdo-
movcov, ktorí sa delia o rožok sledujúc „Smotánku“ na obra-
zovke, aby ste sa nemuseli červenať pri počúvaní oplzlostí,
ktoré po príklade dospelých chrlia zo seba deti, aby ste sa do-
kázali brániť bezhlavému haštereniu politikov a redaktorov pri
vašom nedeľnom obede. 

S úctou a vďakou za priazeň, priateľstvo a spoluprácu, 
s našou spoločnou vierou v zmúdrenie ľudstva pod Božou
ochranou, s mojím poďakovaním za Vaše vinše a pozdravy 
k okrúhlemu súčtu rokov, aj pokus vložiť do celistvého želania
Vám a Vašim blízkym fiktívne svedectvo o slovenskej súčas-
nosti, o tom, ako ju putujúc krajinou a stýkajúc sa s ľuďmi rôz-
nych generácií, vnímam, inšpirujúc sa tradičným vinšom:
„...dobré nech Vás vždy nájde a plané obíde...“.

Tento odkaz plný vzácnych myšlienok pre budúcnosť ná-
šho žitia napísaných prvým predsedom Matice slovenskej po
obnovení členskej základne v roku 1990 Doc. Ing. arch. Vilia-
mom J. Gruskom, ktorého pomerne krátke, ale o to význam-
nejšie pôsobenie na najvyššom poste našej národnej ustano-
vizne si treba veľmi pozorne prečítať, zamyslieť sa a napriek
nepriazni mocných i vlastným zlyhaniam začať vytvárať pre
verejnosťou cez zmysluplné kultúrne, duchovné a vzdelávacie
podujatia taký obraz Matice slovenskej, aby si ju Slováci opäť
začali vážiť a napĺňali jej poslanie, ktoré pred vyše 150 rokmi
formovali velikáni slovenského národa.

Svetozár Hurban Vajanský 
PROSBA

Myslite, píšte, plesajte a žiaľte. - Striasajte duchov, zahrievajte, páľte!
Čítajte, chváľte, kritizujte, haňte. - Šľachetných ľúbte, napádaných bráňte.
Hovorte hlasne, počúvajte zbožne. - Hľadajte dobré, ničte neosožné.
Milujte krásu, vzlet, vysoké mysle. - Slobodu ducha, činy nezávislé!
Milujte jazyk a čo sa v ňom kliesni. - Tešte sa, plačte s tónom rodných piesní!
Obrazy duše, maľované skvostné. - Okrášľujte v ňom hojné dni i pôstne.
Mrvme sa, bratia, živo, bez prestania. - Ďaleko nenie nám už do svitania.
Mrvme sa, hýbme, rozcíťme sa ladne.- Lenivosť, chladnosť nech do pekla padne!

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  

Dobré nech vás vždy nájde a plané obíde...

SPOZNÁVAJME 
SLOVENSKé SKANZENy

Múzeum oravskej dediny.
Nachádza sa v zubereckej časti Brestová a je ukážkou šikovnosti oravského ľudu v minulosti. V skanzene sú umiestnené ty-
pické oravské drevenice, hospodárske budovy, humná a dvory. K zaujímavostiam skanzenu patrí drevený kostol zo 16. storočia
z obce Zábrež. V jednotlivých objektoch sa môžete oboznámiť s dokumentami o výrobe plátna, modrotlače a súkna. Do skan-
zenu sa dostanete od Trstenej smerom do Zuberca a na Zverovku. Skanzen spravuje OÚ v Zuberci a môžete sa v ňom aj
ubytovať na dlhší čas a ak si to dohodnete, môžete stráviť aj príjemný večer pri ľudovej hudbe. Informácie o možnostiach po-
bytu získate cez telefón č. 043/ 5395405.

Dokončenie na poslednej strane.



HRUŠOVSKé REMINISCENCIE
Prvé dni nového roku 

v Hrušove na Honte ubehli
ako voda, ale sviatočné
chvíle Vianoc ešte v my
sliach ľudí isto ostávajú. V
slovenských dedinách sa
počas obdobia vianočných
sviatkov zachovali pôvod-
né i novodobejšie zvyky a
napĺňajú voľný čas ich oby-
vateľov, rodákov či ná-

vštevníkov. Niekde je to pestrejšia ponuka, inde poskromnejšia a tak
záleží iba na ľuďoch, ktorí sa neoddajú len „papučovej kultúre“, ale
snažia sa urobiť niečo naviac pre ostatných. Vianoce v Hrušove, de-
dinke na juhu stredného Slovenska, vždy bývali a aj v súčasnosti sú
naplnené, okrem bohatej cirkevnej duchovnej stránky, tradičnými
obyčajami i verejnými kultúrnymi podujatiami. Patria k nim aj tradície
ochotníckeho divadla a preto si členovia OMM pripravili premiéru di-
vadelnej drámy „Jano z mlyna“, ktorú autorsky podľa skutočnej
miestne tragickej udalosti z vojnových rokov spracoval predseda MO
MS Ján Brloš a bol nápomocný i pri jej nácviku. Aj napriek extrémne
krátkemu času na skúšky, (aj hrušovská mládež je rozbehaná po
svete) k jej podaniu všetci aktéri pristúpili zodpovedne a výkony boli
veľmi dobré. Hoci niektorí sa predstavili vo zverených úlohách po
prvý raz, zapôsobili pri predstavení ako skúsení herci, o čom svedčili
časté až emočné reakcie divákov, dlhotrvajúci záverečný potlesk na-
plnenej sály kultúrneho domu a pochvalné ďakovné slová od staros-
tu obce Pavla Bendíka. Hlavní aktéri Erik Mihálik, Andrea Keleme-
nová, Terka Kamasová, Kamila Humenajová, Adrian Benko, Peter
Kolibík, Simona Stankovičová, Klaudia Hajdúchová, Betka Adamo-
vová, Diana Hajdúchová, šepkári i obslužný personál presvedčili o
fakte, že v dedine má tento druh kultúry pevné korene i budúcnosť.
Veľkou škodou je spomínaná „rozlietanosť“ mladých a je kompliko-
vané sa stretnúť všetci v jeden víkend, aby sa mohlo predstavenie
reprízovať aj v iných obciach. V ten istý deň 26.decembra hrušovská
mládež zorganizovala i tradičnú Štefanskú zábavu pri ľudovej hudbe.
Ochota a chuť pomôcť ľuďom v núdzi sa prejavila v rámci akcie
„Dobrá novina“, počas ktorej chodili malí a mladí koledníci po hru-
šovských domácnostiach, pričom pravú vianočnú atmosféru navodili
najmä členovia domácej folklórnej skupiny a vyzbierané finančné
prostriedky odoslali deťom do Ugandy. Medzi sviatkami 30. decemb-
ra v réžii Anny Sásovej uviedli v hrušovskom kostole pásmo ľudo-
vých kolied a vinšov a program reprízovali na Tri krále aj v sused-
ných Čelovciach. Okrem spomínaných podujatí sa folkloristi pred-
stavili aj s tradičnými zvykmi, ako krst mládencov, šibačka, zabíjač-
ka, ale i stretnutie odbojárov a v neposlednom rade množstvom ro-
dinných stretnutí, v rámci ktorých Hrušovčania rok 2018 uzavreli spô-
sobom im vlastným: „duchovne, kultúrne, rodinne i spoločensky.“
Držíme im palce, nech im to vydrží aj v roku 2019. (J. Brloš) 

KEĎ Z OČOVEJ PÔJDEM

Dňa 16. 1. 2019 v Krajskej knižnici
Ľ. Štúra vo Zvolene slávnostne uviedli
do života profilové CD Dušana Holíka,
ktorého jadro tvorí album Na kraji
Očovej. Dušan Holík, očovský rodák,
absolvent Konzervatória v Žiline, sa
dlhé roky venoval ľudovej hudobnej
kultúre Podpoľania ako člen folklór-
nych kolektívov v Očovej, v žilinských
súboroch Stavbári a Rozsutec, v sú-
bore Partizán i s ľudovou hudbou Ďa-

telinka. Určitý čas svojho života pôsobil ako metodik v Krajskom
osvetovom stredisku a potom učil na ZUŠ v Detve a Očovej a bol aj
členom Programovej rady FSP v Detve. A v rámci slávností každo-
ročne pripravoval tvorivé dielne pre záujemcov o hru na tradičné ľu-
dové nástroje. Okrem hry na nástroje sa venoval aj ich výrobe, za-
ložil občianske združenie Duša fujary, napísal školu hry na píšťal-
kách, organizoval medzinárodné stretnutia a školy výrobcov fujár vo
Zvolene a v Detve. Mimoriadne nadanie, vzácne aktivity i perspek-
tívne plány Dušana Holíka nečakane prerušil jeho odchod do več-
nosti v októbri 2017.V ním začatom diele pokračujú viacerí jeho od-

chovanci a nezabúdajú na svojho majstra. Aj preto pripravili uvede-
nie jeho profilového CD, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom. Nahrávky
na tomto CD prezentujú viacerých známych inštrumentalistov z Pod-
poľania, akými sú cimbalista Július Deme, heligonkár Jaroslav Jac-
kuliak, píšťalkár Ján Šimiak, kontráš Milan Hronček, hráč na kontra-
bas Jaroslav Kováč, huslisti Michal Gáj a Jakub Očenáš, z ktorých
viacerí boli prítomní aj na uvedení CD a spolu s ľudovou hudbou Mi-
ra Kapca priniesli medzi prítomných nielen vzácne spomienky, ale
aj veľkú pohodu. Pieseň Keď z Očovej pôjdem, čo je aj názov profi-
lového CD, v roku 2006 naspievala jeho mama Mária Holíková.

KNIHA O MOySESOVI 

Dňa 31.1.2019 bola v Thurzovom
dome slávnostne uvedená do života
publikácia „Štefan Moyses – za života
a v historickej pamäti“. Zborník vznikol
ako výsledok medzinárodnej vedeckej
konferencie, ktorú pri príležitosti 220.
výročia narodenia prvého predsedu
Matice slovenskej, banskobystrického
diecézneho biskupa Dr. Štefana Moy-
sesa usporiadalo v roku 2017 Stredo-
slovenské múzeum v spolupráci s Ban-
skobystrickou diecézou, Katedrou his-
tórie FF UMB a Spolkom banskoby-
strických historikov pri SAV. Cieľom
konferencie bolo vykresliť autentický

portrét človeka, ktorý svojimi vedomosťami, skúsenosťou a rozhľa-
dom vo veľkej miere prispel k rozvoju národného života Slovákov.
Zásluhy biskupa Štefana Moysesa na budovaní Banskobystrickej
diecézy, na založení Matice slovenskej, na formovaní slovenského
národného života cez vytváranie podmienok vzdelávania v sloven-
čine a budovaní cyrilo-metodskej tradície boli a podnes sú mimo-
riadne vzácne. Bol profesorom Kráľovskej akadémie v Záhrebe i ka-
nonikom záhrebskej kapituly, poslancom Uhorského snemu, viedol
delegáciu k cisárovi Františkovi Jozefovi I. s Memorandom sloven-
ského národa a na jeho žiadosť Svätá stolica súhlasila ustanovením
svatku sv. Cyrila a Metoda na 5. júla. Jeho slová: „Rodu môj milý -
národe slovenský. Spal si duševne sta, ba tisíce liet, precitni k práci
človeka hodnej a sebe užitočnej. Nevyhneš sa práci, bo práca je ur-
čenie tvoje“ majú podnes svoju platnosť. V tomto roku dňa 5. júla si
uctíme pamiatku Dr. Štefana Moysesa pri 150. výročí jeho odchodu
do večnosti určite na všetkých miestach spojených s jeho životom a
nám vykonaným dielom pre všetkých Slovákov. Publikáciu môžete
získať, ak sa zapojíte do súťaže Radničných novín a odpoviete na
súťažnú otázku: „V ktorom roku dokázal Štefan Moyses presadiť, že
na gymnáziu v meste pod Urpínom sa mohli žiaci vzdelávať aj v slo-
venskom jazyku.“

SVIATOK V SELCIACH    

V nedeľu 17.2.2019 v kostole sv.
Cyrila a Metoda v Selciach sa konala
slávnostná svätá omša, ktorú vysiela-
la Slovenská televízia. V kostole sa
stretli nielen domáci Selčania, ale aj
obyvatelia ďalších okolitých obcí
Priechod, Baláže, Podkonice, Šalko-
vá, Slovenská Ľupča, Banská Bystri-

ca. Slávnostnú omšu na počesť 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila-Kon-
štantína celebroval vdp. Gabriel Brendza v prítomnosti banskoby-
strického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca a diecéz-
neho vikára B. Koppála. Na slávnostnom obrade sa podieľali prítom-
ní seminaristi z Badína, členky cirkevného spevokolu pod vedením
M. Sivčáka a prítomných duchovným slovom počas omše oslovovali
členovia cirkevného zboru M. Miklošová, J. Izrael, M. Barniak, M.
Matonok. Duchovným slovom, plnom mimoriadne hlbokých myšlie-
nok na tému „Človek nemôže žiť bez viery“, oslovil všetkých otec bi-
skup M. Chovanec, ktorý spoločne aj s ďalšími duchovnými na záver
vykonali sviatosť svätého prijímania. Slávnosť v preplnenom chráme
dotvárali mnohí obyvatelia v slávnostných krojoch, ktorí priniesli na
požehnanie aj viaceré Božie dary a omšu završovali nielen znakom
zmierenia, ale spoločne aj známou hymnickou piesňou „Slovensko
moje, otčina moja, krásna si ako raj...“

Z ČINNOSTI



SPOZNÁVAJME 
SLOVENSKé SKANZENy

Dokončenie z 2. strany

Múzeum kysuckej dediny 
Vybudovanú expozíciu spravuje Kysucké múzeum v Čadci. Do Vy-
chylovky sa dostanete z Novej Bystrice. Národopisná expozícia 
v prírode patrí rozlohou medzi najväčšie na Slovensku a nachádza-
jú sa v nej desiatky zaujímavých drevených stavieb, medzi ktoré
patrí malý kostolík, veľký drevený mlyn a štýlová krčmička, v ktorej
sa zvyknú podávať miestne špeciality. Atrakciou skanzenu je úvra-
ťová železnička, ktorá ešte začiatkom 20. storočia spájala Kysuce
s Oravou a merala takmer 110 kilometrov. V súčasnosti sa tam mô-
žete previesť vláčikom s parným rušňom na 7 kilometrovej trati po
trase: stanica Skanzen – I. úvrať – Kubátkovia – stanica Skanzen.

Slovenské poľnohospodárske múzeum
Tento skanzen, ktorý je zaujímavý poľnohospodárskymi budovami
a stavbami, sa nachádza priamo v areáli výstaviska Agrokomplex
v Nitre. Skanzen je súčasťou poľnohospodárskeho múzea, ktoré
zachytáva aj najstaršie dediny slovenského poľnohospodárstva až
do obdobia stredoveku. V skanzene je umiestnených 33 historic-
kých objektov. Napríklad je tu pekáreň z Veľkého Biela, jednotriedka
z Divína, čistiareň osív, lisovňa oleja, valcový mlyn, rôzne druhy
senníkov, objekt pálenice, salaš i zimná maštaľ pre dobytok a ďalšie
zaujímavé objekty. V priestore areálu sa môžu návštevníci povoziť
aj na úzkokoľajnej parnej poľnej železničke, ktorá tam bola preve-
zená zo Želiezoviec a pre potreby veľkostatkov slúžila od roku
1885.

PROGRAM NA MAREC
1. – 31.3. JARNé ETUDy

Výstavka detských výtvarných prác s jarnou tematikou
M: DMS, Dolná 52 O: Výtvarná sekcia MO MS

1. – 3.3. UŽ SA FAŠANG KRÁTI
24. ročník prezentácie fašiangových zvykov Slovenska
M: Čierny Balog O: OÚ, FS Kýčera, MOMS

4.3. 17.00 VÝBOR MO MS
Tretie riadne zasadnutie v roku 2019 s pripomenutím
sviatku Dňa žien a Dňa  učiteľov i 75. narodenín pro-
gnostika a predsedu MS Ing. Jozefa Markuša 
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS 

11.3. 17.00 KUBO 
Slovenský muzikál na poctu k 95. narodeninám J.
Kronera 
M: MsDK Brezno O: Mesto Brezno 

17.3. 13.30 PONICKÁ FUJARKA
37. festival detského hudobného folklóru okresu 
B. Bystrica
M: KD Ponická Lehôtka O: OÚ, SOS 

18.3. 15.00 OSOBNOSTI A UDALOSTI
Prednáška a beseda k 195. výr. nar. G.K.Z. Lasko-
merského  a pripomenutie 175. výročia od exodu štú-
rovcov do Levoče 
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

20.3. 18.00 KEĎ SI JA ZASPIEVAM KONCERT
Koncert ľudovej hudby Borievka s Jánom Ambrózom
a jeho hosťami
M: sála SOS, Dolná ul. O: SOS

24.3. 10.00 FESTIVAL DETI TANCUJÚ
Súťažná prehliadka detských súborov z okresov 
B. Bystrica a Brezno 
M: GAS - Komenského 18 O: SOS a GAS 

25.- 27.3. KOVÁČOVÁ BySTRICA
23. ročník festivalu Literárna Bystrica venovaný bás-
nikovi M. Kováčovi
M: ŠVK LHM B. Bystrica 
O: ŠVK, Knižnica a Gymnázium M. Kováča, Bábkové
divadlo Na rázcestí 

4. – 11. – 18. a 25.3. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKy
Tvorivé stretnutia členiek klubu 
M: DMS, Dolná 52 O : KPČ MO MS

4. - 11. - 18. a 25. 3. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno spoločenské stretnutia členov klubu
M :DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa a MO MS

7. – 14. - 21. a 28.2. od 16.00 TVORIVé STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky, Horehronci 
M: DMS, Dolná 52 O: Národopisný klub MOMS

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

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.sk 

 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ do mesačníka ZVON. Vaše články nám
môžete posielať každý mesiac do 20-teho na mailovú adresu 
momaticabb@gmail.com 

 NANA PUBLIKÁCIU „PRÍMENIA A INÉ POSMEŠKY DEDÍN A MIEST
NA SLOVENSKU“ autorky PhDr. Andrey Jágerovej. Vyšla v roku
2005 a mapuje okolo 255 obcí Slovenska. Publikáciu si môžete za-
kúpiť v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene, kde autorka,
známa interpretka ľudových piesní, pôsobí.
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Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy rukopisov! 

Dňa 4.1.2019 v Zlatej sále
Bojnického zámku sa
uskutočnil 13. ročník sláv-
nostného odovzdávania
cien Senior roka 2018. Or-
ganizátorom každoročné-
ho oceňovania seniorov,
ktorí svojimi aktivitami
skvalitňujú život seniorov 
v našej spoločnosti, je Fó-
rum pre pomoc starším.
Na základe predložených
nominácií z celého Slo-
venska bolo ocenených 18
vzácnych ľudí za ich ne-
zištnú pomoc a udelená

bola aj mimoriadna cena in memoriam dlhoročnému spolupracov-
níkovi a redaktorovi RTVS Mariánovi Ondášovi. Na jeho počesť bo-
la po prvý raz udeľovaná mladým za mimoriadne aktivity a pomoc
starším aj Cena M. Ondáša. Cenu dostali Katarína Gáplovská z Ni-
trianskeho Pravna a Evka Némethová s Vítom Zajacom a kolektí-
vom Gymnázia v Prievidzi. Vzácne ocenenie „Zlatý senior roka
2018“ bolo udelené manželom Jánovi a Janke Chorvátovcom 
z Banskej Bystrice. Manželia, ktorí vychovali tri deti a majú aj sedem
vnúčeniec, sú známi svojimi aktivitami v akademickom a kultúrnom
živote mesta a sú aj aktívnymi členmi MO Matice slovenskej. Strie-
borný titul seniora získal Štefan Meliš z Považskej Bystrice a a bron-
zové ocenenia si odniesli Oľga a Peter Kolárikovci zo Žiaru nad
Hronom. Ocenených bolo aj ďalších 13 seniorov a senioriek a me-
dzi nimi aj zlatý medailista z olympiády v Helsinkách 90 ročný boxer
Janko Zachara z Novej Dubnice. Bystrickí matičiari svojim členom,
ale aj všetkým ostatným oceneným úprimne blahoželajú.

ZLATÝ SENIOR


