
27 rokov nie je z histo-
rického hľadiska dlhé obdo-
bie. Základné zákonitosti
sveta sa za ten čas nezme-
nili – tie platia bezo zmien -
a zákony ľudskej spoločnos-
ti sa zmenili len minimálne.
Zato oveľa viac sa zmenila
naša technika, naše hodno-
ty, spôsob života... Dnes sa
zdá už takmer neuveriteľné,
že spoločnosť existovala
a fungovala - keď (v tom ča-
se) ešte stále skoro neexis-
tovali osobné počítače a už
vôbec nie mobily... Vidí sa
divné, že o budúcich sociál-
nych sieťach, tweetoch, sta-
tusoch a lajkoch v tom čase

nikto ani len netušil – veď Mark Zuckerberg mal ešte len 8 rokov...
Avšak dĺžka časového obdobia vie byť aj „relatívna“ a tých istých 27 ro-

kov znamená veľmi dlhé obdobie v ľudskom živote. Viac ako polku produk-
tívneho veku človeka. A 27 rokov veľa znamená aj v živote krajiny, ktorá sa
vtedy ešte len „išla narodiť“... Hovorím o Slovenskej republike. Pretože ak
jej narodením bol dátum 1.1.1993, tak tomu dátumu predchádzal iný deň –
1.9.1992 – keď bola prijatá Ústava SR... a ešte predtým dátum 17. júla 1992
– deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky Slovenskou
národnou radou. Hoci najmä v posledných rokoch (a najmä z úst mladých
historikov) počuť, že tento dokument „nemal prakticky žiadnu právnu záväz-
nosť“, ešte žijeme pamätníci, ktorí vieme, že mal obrovskú silu a aj záväz-
nosť. Možno naozaj nie tú „právnu“ záväznosť, ale určite mal záväznosť „mo-
rálnu“ – veď predznamenal posledný nádych Slovákov k dosiahnutiu samo-
statnosti a zvrchovanosti ako svojbytného národa. Zavŕšenie úplnej národnej
emancipácie Slovákov, o ktoré sa zvádzal tvrdý boj v rokoch 1990 a 1991, a
ktoré ešte na jar 1992 (pred voľbami) vyzeralo len ako „možnosť“, len ako
„historická príležitosť, o ktorú sa treba uchádzať“. Prijatím Deklarácie sa tá
historická príležitosť dostala do polohy blízkeho naplnenia, do polohy reál-
neho cieľa. 

Po euforickom 17. júli 1992 už nikto nepochyboval, že po vyhlásení De-
klarácie o zvrchovanosti SR bude prijatá Ústava SR a dôjde aj k vyhláseniu
samostatnej Slovenskej republiky. Neboli ešte jasné dátumy, ale bolo jasné
– že sa tak stane... A tak si dovolím spochybniť všetkých tých „mladých his-
torikov“, ktorí sa niekedy vyjadrujú o Deklarácii s nedostatočným rešpektom.
Nepamätajú si osobne uvedené obdobie a nepamätajú si náladu a emócie
v spoločnosti počas rokov 1990, 1991 a 1992. Nie všetko sa totiž dá zachytiť
v archívoch. Jedinečnosť, silu a „čaro“ okamihu odnáša čas nezadržateľne
do minulosti a historické aj technické záznamy sú potom už len „zostatkom“
a „útržkami“ diania z minulosti. Veľmi dôležitými, ale len útržkami...

Nakoniec – význam Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, jej
silu a záväznosť, jej zásadný zmysel pre dejiny nášho národa dodnes naj-
lepšie, najrukolapnejšie a aj právne najzreteľnejšie dokazuje počin človeka,
ktorý - hoci nebol Slovák - v daný deň bol z titulu svojej funkcie naším naj-
vyšším politickým predstaviteľom a reprezentantom. Posledný prezident bý-
valého Česko-Slovenska Václav Havel podal 17.7.1992 demisiu zo svojej
funkcie – ako priamu a okamžitú reakciu na vyhlásenie Deklarácie o zvrcho-
vanosti SR. Tým činom uznal vytýčený cieľ slovenského národa, akceptoval
historický vývoj a predznamenal nevyhnutnosť rozdelenia spoločného štátu
Slovákov a Čechov, ktorý (s prestávkou vo vojnových rokoch) existoval skoro
70 rokov.

Všetko ostatné potrebné k rozdeleniu spoločného štátu (a bolo toho veľ-
mi veľa) sa potom udialo už veľmi rýchlo v priebehu necelého polroka a 1.
januára 1993 sa na mape Európy aj sveta objavili dva nové štáty – Slovenská

republika a Česlá republika. Zostali euforické spomienky na tú noc - aj na
Námestí SNP v Banskej Bystrici, kde dav trávil posledné hodiny Silvestra
očakávajúc prvé sekundy existencie nového štátu. A hneď v 1. deň bol nový
štát diplomaticky uznaný všetkými rozhodujúcimi mocnosťami a desiatkami
ďalších štátov.

Svet však bežal ďalej a vývoj plynie v každej oblasti - všetko sa neustále
mení. A tak ani samotný pojem „zvrchovanosť“ nie je vnímaný rovnako a ne-
má rovnakú náplň v priebehu času. Môžeme povedať, že „konečné dosiah-
nutie cieľa“ – znamenal pojem „zvrchovanosť“ dňa 1.1.1993 pri vzniku SR.
Ale nedal sa v tom stave naveky „zakonzervovať“ ako nemenný postulát.
Niečo iné preto už zvrchovanosť znamenala na prelome milénií, niečo iné
pri vstupe Slovenska do EÚ a NATO, niečo iné 1.1.2009 pri prijatí eura a nie-
čo iné znamená dnes. Pre úplnosť sa žiada dodať - že v budúcnosti to zrejme
bude opäť niečo iné...

Prvý odsek článku 1, prvého oddielu, prvej hlavy Ústavy SR (teda cel-
kom prvá veta Ústavy SR) znie: „Slovenská republika je zvrchovaný, demo-
kratický a právny štát.“ Takže máme tu pojem „zvrchovanosť“ – presne v tej
jednoznačnej a čistej forme - ako bol v prvom znení Ústavy SR prijatej
1.9.1992. Odvtedy sa však Ústava niekoľkokrát novelizovala. Pribudlo na-
príklad znenie „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej
únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“ Pribudli aj iné vety,
zmenila sa hodne naša Ústava. Diali sa aj iné veci – napríklad zavedením
eura sme sa ako štát vzdali veľmi výrazného prvku zvrchovanosti. Ešte do-
nedávna sa z Bruselu neustále ozývalo slovné spojenie „ever closer union“
(stále užšie spoločenstvo), ktoré neveští nič dobré pre identitu a zvrchova-
nosť najmä malých štátov. Teraz síce táto rétorika na chvíľu poľavila, avšak
napriek tomu sa pojem „národný štát“ postupne stal spojením, nad ktorým
isté kruhy dvíhajú obočie. Ba najnovšie sa dokonca aj u nás hovorí o zmluve
so Spojenými štátmi americkými – o umiestnení vojakov USA na území SR.
Vojakov, ktorí by sa síce nachádzali a vykonávali svoju činnosť v Slovenskej
republike, avšak zrejme by (tak ako je tomu v prípade amerických ozbroje-
ných síl inde vo svete) nepodliehali jurisdikcii hostiteľskej krajiny – teda Slo-
venskej republiky. Opäť by sa to teda dotklo pojmu „zvrchovanosť“ Sloven-
skej republiky. 

V dnešnom „zmenšujúcom sa“ svete sú aj ďalšie faktory, ktoré vplývajú
či budú vplývať aj na suverenitu Slovenskej republiky. Nemožno totiž nevidieť
meniaci sa „poriadok sveta“ z hľadiska rozloženia geopolitických a vojen-
ských síl. Nemožno nebrať do úvahy vzrastajúcu silu Číny i niektorých ďal-
ších krajín. Nemožno nesledovať s obavami vývoj na Blízkom východe, a tiež
na Strednom východe. Ovplyvňujú situáciu aj politiku v EÚ, a teda i na Slo-
venku. No a nakoniec určite treba spomenúť aj otázky zhoršujúceho sa ži-
votného prostredia na planéte. Stále sa prehlbujúci nedostatok pitnej vody
v oblastiach, v ktorých žijú desiatky a stovky miliónov ľudí, problém odpadov
na pevnine a v moriach, otázka celkového otepľovania sa podnebia na Zemi,
hroziace vyhynutie niektorých živočíchov s ťažkými ekologickými aj ekono-
mickými dopadmi a ďalšie. Hoci to na prvý pohľad vyzerá „nepravdepodob-
né“, všetky tieto (a určite aj mnohé ďalšie) aspekty budú v blízkej i vzdiale-
nejšej budúcnosti vplývať na pohyb obyvateľstva, celosvetovú migráciu.
A tým aj na existenciu spoločensko-politického poriadku vo svete, na exis-
tenciu štátov a ich suverenitu, a teda aj na zvrchovanosť Slovenskej repu-
bliky. 

Mení sa tak v čase – pojem „zvrchovanosť“ a jeho náplň. Tak ako sa
v čase mení celý svet. A trendom posledných desaťročí najmä u nás v Eu-
rópe je – znižovanie suverenity štátov. Avšak ako vieme - žiadny trend sa
nevyvíja a neplatí „donekonečna“. A tak sa dá predpokladať zmena aj tohto
trendu. Zostáva na nás, aby sme zvrchovanosť SR vždy vnímali, aby sme ju
nepovažovali za „samozrejmosť“, aby sme si ju vysoko vážili a jej zmysel
pre zachovanie a rozvoj nášho národa vysvetľovali deťom doma aj žiakom
v školách. Preto si treba so všetkou úctou pripomínať pamätný deň SR - 17.
júl 1992 – deň vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Ing. Mirko Kolimár
hovorca MOMS v Banskej Bystrici
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História nás vyzýva k úsudku i zamysleniu,  

ale aj k obrane hodnôt,                                            

ktoré sú a zostanú pre nás trvale platné.       

(Imrich Kružliak) 

ZVRCHOVANOSŤ A JEJ „PREMENY“ V ČASEZVRCHOVANOSŤ A JEJ „PREMENY“ V ČASE



Dňa 26. júla 1914 sa v priestore
pred vyhnianskou kaplnkou Panny
Márie Kráľovnej zišli slávnostne nala-
dení občania kúpeľného mestečka
Vyhne a ich hostia, aby predstavitelia
katolíckej cirkvi posvätili toto pre nás,
občanov Slovenskej republiky, vzácne
architektonické dielo, ktoré vzniklo
v hlave a na rysovacích doskách vte-
dy mladého, začínajúceho architekta
Ladislava Hudeca. Ladislav Hudec sa
narodil 8.1.1893 v Banskej Bystrici
v evanjelickej rodine otcovi Jurajovi
a matke rodenej Škultétyovej. Zákla-
dy staviteľstva získal u otca, ktorý bol
architektom železničnej stanice Keleti
Pályaudvar v Budapešti. Kresliť ho
učil Dominik Skutecký, v rokoch 1911-

1914 študoval na technike v Budapešti, získal titul Ing. arch. a v roku
1914 sa stal členom Uhorskej kráľovskej spoločnosti architektov. Počas
1. svetovej vojny ako dôstojník Rakúsko-uhorskej armády bojoval na
ruskom fronte, kde v roku 1916 padol do zajatia a ušiel do Číny. Spolu
s bratom Gejzom sa usadil v Šanghaji a oženil sa s dcérou zámožného
bankára. V rokoch 1925 – 1945 mal v Šanghaji svoj ateliér L.E. HU-
DEC, v ktorom tvoril pod menom WU-TA-KCHE a preslávil sa ako „otec
ázijských mrakodrapov“, čo bolo 60 významných stavieb, dnes kultúr-
nych pamiatok Číny. V roku 1941 sa stal maďarským honorárnym kon-
zulom v Šanghaji. Po 1945 sa presťahoval do Švajčiarska, podnikal
študijné cesty po Taliansku a Grécku, pracoval ako poradca pri úprave
okolia Vatikánu. Od roku 1947 pôsobil ako architekt v USA, kde spo-
čiatku pracoval v cudzích staviteľských firmách, potom sa osamostatnil
a projektoval 22 podlažnú budovu bankového koncernu, budovu Grand
Theatru, nemocnicu Hospital, kostol Santa Monica a rôzne 6 – 9 pod-
lažné obytné nájomné domy v koloniálnom štýle s prvkami čínskej
eklektiky (v jeho ateliéri pracoval aj Vojtech Holesch). Absolvoval aj ná-
mornú cestu s Jurajom Thurzom.

Na Slovensku sa o Ladislavovi Hudecovi veľa nerozprávalo, ale
o jeho architektonických úspechoch svetoznámeho tvorcu najmoder-
nejších stavieb sveta v ďalekom Šanghaji sa vedelo. Menej však boli
známe jeho iné celospoločenské aktivity a kaplnka Panny Márie Krá-
ľovnej vo Vyhniach, ktorá je jeho jediným dielom na Slovensku, je vý-
nimočná aj tým, že nesie v sebe prvé náznaky ekumenizácie na našom
území. Túto skutočnosť si pripomenuli účastníci storočnice posvätenia
kaplnky 26. júla 2014 a vtedy vo svojich príhovoroch predstavitelia ka-
tolíckej cirkví pripomenuli výsledky Druhého vatikánskeho koncilu, kto-
rého hlavným cieľom bolo hľadanie jednoty kresťanov. Dekrét Druhého
vatikánskeho koncilu o jednote z 21. novembra 1964 podáva katolícke
zásady ekumenizmu pre jeho praktické uskutočňovanie v Cirkvi a pre

cirkevné spoločenstvá odlúčené od katolíckej cirkvi. Pápež Ján Pavol
II. potom 25. marca 1993 schválil Direktórium na vykonávanie prin-
cípov a noriem o ekumenizme a z moci svojho úradu dal pokyn na jeho
vydanie. Boli to nesporne najvýznamnejšie kroky na ceste k dnešnému
stavu ekumenizmu vo svete, v Európe, i u nás, na Slovensku, do kto-
rých sa Ladislav Hudec zaradil medzi našich a svetových priekopníkov
ekumenizmu už na začiatku 19. storočia. Aj v tom spočíva veľkosť a si-
la jeho osobnosti. V tomto jeho počine treba hľadať a nachádzať my-
šlienky, podnety a odkazy, ktoré pre nás, pre náš svet a pre naše ďalšie
generácie zanechal tento muž tvrdej duševnej práce, šíriteľ myšlienok
dobra a tolerancie medzi ľuďmi rôznych národností, etník a nábožen-
stiev, zástanca pokoja medzi ľuďmi, bojovník za mier zbraní na zemi,
muž čistých mravov a rozhodných činov. (Fedor Mikovič). Ladislav Hu-
dec umrel 26.10.1958 v Berkeley a podľa jeho priania boli v roku 1970
jeho pozostatky uložené v rodinnej hrobke na evanjelickom cintoríne
v Banskej Bystrici. V roku 2010 Ladislav Kaboš v spolupráci s potom-
kami L. Hudeca vytvoril film „Zmenil tvár Šanghaja“, ktorý bol uvedený
v rámci svetovej výstavy Expo Sanghaj. Dňa 28.3.2019 v Spathovej vi-
le na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici bola otvorená stála expozícia
o živote a diele tohto významného slovenského architekta. 

Z architektonických stavieb Ladislava Hudeca, ktorými si získal ce-
losvetové uznanie, pripomíname tieto: Park Hotel, Shanghai 1934 -
American Club - Auditorium for Italian O.N.D. Club - Aurora University
(several buildings - Avenue Apartment- Burlington Apartment House -
Catholic Country Church - Chapei Electricity & Waterworks Building -
Chapei (Zhabei) Power Station - Chiao-Tung University Engineering
Bldg - China Baptist Building, offices - China Baptist Publication Society
- China United Apartments - Christian Literature Society - Country Hos-
pital - Hubertus Court Apartments - now Dahua Hotel - Estrella and
other apartment houses on Avenue Joffre - Garage of Park Hotel - Ger-
man Club - German Church - Grand Theatre - House for D.V. Woo (Wu
Tongwen) - House of Chen (Rose) Dingzhen (Shanghai Writers’ Asso-
ciation) - House of F. Hoehnke - House of Hudec, 17 Lucerne Rd - Hou-
se of Hudec, 57 Columbia Rd. - House of V. Meyer - Houses on Co-
lumbia Circle (Xinhua Lu) - Lafayette Cinema - Lafayette Theatre (?) -
Liberty Apartments - Margaret Williams Hospital - McTyeire School -
Moore Memorial Church (Mù’en Táng) - Normandie apartments - Park
Hotel (Joint Savings Society Building) - Paulun Hospital - School - Au-
rora College for Women - School - Laboratory for German School -
Shanghai Leather Factory - The Joint Savings Society building on Si-
chuan Rd. - The Mansion (Terrace House) - Union Brewery.

To je dielo, ktoré vytvoril nadaný Slovák, Banskobystričan vo svete,
a ktorému právom patrí pomenovanie, že je mužom, ktorý zmenil tvár
Šanghaja. Cez svoje jedinečné nadanie a mimoriadnu tvorivú schop-
nosť i vytvorené architektonické skvosty priviedol mnohých ľudí na tom-
to svete k poznaniu, že v strede starej Európy žije mimoriadne života
schopný a po všetkých stránkach národ nadaných ľudí. Za to mu patrí
veľká vďaka a trvalé miesto v dejinách Slovákov.

Strasť národov, tá neťaží         

iba tam panovnícke šije,

kde Zákon stojí na stráži

a Sloboda s ním v zväzku žije,

kde chráni každého ich štít, 

kde každý občan rovnako má 

dlaň na ich meči, nimi dvoma

smie bez výnimky krivdu biť.

Tam plemenu sa nedarí,

kde zákon spí! Vždy tam je po ňom,

kde národy či vladári

si, čo chcú robia so zákonom!

PRIPOMÍNAME SI

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

VOĽNOSŤ – úryvok A. S. Puškin
prebásnil Ľ. Feldek

Ladislav Eduard Hudec
ARCHITEKT ZABUDNUTÝ DOMOVINOU



Správa o činnosti a hospodárení MO MS 
za rok 2018 - 1. časť 

Miestny odbor Matice slovenskej v Banskej Bystrici rokom 2018 vstúpil
do 28. roku svojej pravidelnej činnosti a počas celého roka sa jeho členovia ve-
novali týmto kľúčovým zámerom svojho vnútorného i verejného pôsobenia: viac-
rozmerná prednášková činnosť v oblasti matičnej a národnej histórie, organizo-
vanie verejných matičných podujatí na pôde mesta Banská Bystrica, spolupráca
s kultúrnymi inštitúciami a organizátormi viacerých kultúrnych podujatí v rámci
celého Slovenska, starostlivosť o vlastnú členskú základňu, vytváranie podmie-
nok pre pravidelnú činnosť matičných súborov, klubov a sekcií a podpora ich ak-
tivít, pripomínanie významných medzníkov smerujúcich k napĺňaniu poslania
Matice slovenskej a zabezpečovanie spolupráce v rámci uzatvorených rámco-
vých dohôd s mestom Banská Bystrica, Banskobystrickým samosprávnym kra-
jom, Univerzitou Mateja Bela, Národným osvetovým centrom i s viacerými kul-
túrnymi a osvetovými inštitúciami. Išlo o pripomínanie 25. výročia obnovenia
členskej základne MS, 25. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR a pri-
jatia Ústavy SR, 155. výročie a 100. výročie oživotvorenia Matice slovenskej,
170. výročie Žiadosti slovenského národa a vzniku prvej SNR, 175. výročie ko-
difikácie spisovnej slovenčiny a výročí významných osobností národných a ma-
tičných dejín: 1150.výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, 205.výročie narodenia
Antona Bernoláka, 190.výročie narodenia Pavla E. Dobšinského, 145.výročie
narodenia Samuela Jurkoviča, 130.výročie narodenia Martina Rázusa.

Neoddeliteľnou súčasťou práce viacerých členov MO bolo pokračovanie
programovej spolupráce pri významných festivaloch: 23. medzinárodný dixie-
landový festival v Banskej Bystrici, 64. folklórny festival vo Východnej, 53. Fol-
klórne slávnosti pod Poľanou v Detve, 53. Horehronské dni spevu a tanca v Heľ-
pe, 28. festival mladých Koliesko v Kokave nad Rimavicou, 23. festival Hontian-
ska paráda v Hrušove, 15. festival Folklórna hruda v Očovej, 26. festival viachla-
sého spevu Ozveny staroslovienčiny v Telgárte. V súlade so zhodnotením zá-
kladnej činnosti a konkrétnych podmienok potrebných pre zabezpečenie pre-
vádzky v objekte matičného domu sa v spoločenskej sále uskutočnilo dňa
28.5.2018 výročné zhromaždenie MO MS. Výročné zhromaždenie schválilo
Správy o činnosti a hospodárení za rok 2017, Zámery programu činnosti a návrh
rozpočtu na rok 2018 a potvrdilo aj výšku členského príspevku schváleného na
VZ MO MS 2017 (5 € pre zamestnaných členov a 3 € pre deti, študentov, dô-
chodcov a nezamestnaných) a zasielanie členského príspevku za každého člena
MO MS podľa Hlavy V. bod 6 písmeno b) Stanov MS každoročne do 30. júna na
ČÚ MS. Ďalej VZ MO MS vyslovilo poďakovanie matičným činovníkom, spolu-
pracujúcim inštitúciám a podporovateľom matičnej činnosti a schválilo aj systém
odmeňovania matičných aktivistov a finančnej podpory projektov MO MS. 

Valné zhromaždenie uložilo výboru MO MS zabezpečovať 16 zásadných
úloh pre pravidelnú prácu počas celého obdobia roka 2018, ktorými bolo: vytvá-
ranie stabilných podmienok vlastnú matičnú činnosť tak, aby mohli byť následne
dopĺňané o zásadné zámery a úlohy širšieho dosahu, ktoré boli prijaté na valnom
zhromaždení Matice slovenskej a krajskom sneme MS a ktorým by sa malo do-
stať čo najširšej podpory po stránke obsahovej, materiálnej a finančnej. Išlo 
o úlohy dlhodobého charakteru, ktoré v roku 2019 budú smerovať k pripomenutiu
100 rokov od založenia banskobystrického MO MS. Išlo o možnú novelizáciu
Stanov MS a s nimi súvisiacich právnych noriem, o aktívne napĺňanie zámerov
Národného programu MS, usmerňovanie pravidelnej činnosti, aktivizáciu mla-
dých členov MO, spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, konanie tvorivých
súťaží pre deti a mládež, vytváranie knižnice MO, riešenie podmienok inovácie
a estetizácie priestorov matičného domu, dodržiavanie zákona o štátnom jazyku
a zabezpečovanie vzdelávacích a kultúrnych aktivít, kompletnú dokumentáciu
a archiváciu matičnej činnosti a pravidelné riešenie financovania činnosti a pod-
mienok prevádzky. Takto skompletizovaný program pôsobenia MO MS by mal
postupne vytvárať podmienky k budúcim rokom napĺňania poslania Matice slo-
venskej.

CENA RINALDA OLÁHA 2019 
V dňoch 18. – 19.5.2019 v KD vo Zvolenskej

Slatine sa uskutočnil už 11. ročník celoštátnej sú-
ťaže predníkov o Cenu Rinalda Oláha, ktorú spo-
ločne pripravili Obec s MO MS v spolupráci s Ka-
tedrou etnológie a folkloristiky UKF v Nitre a Ga-
lériou Jána Kulicha. Huslisti súťažili vo dvoch ka-
tegóriách, kde boli určené aj povinné skladby. 
V prvej kategórii „autentických“ to bola hra podľa
predníka Jána Berkyho Dušana na základe jeho
nahrávky z roku 1974, ktorú organizátorom po-
skytol Ing. Boris Pekarovič a transkripciu urobila
Jana Ambrózová. V druhej kategórii „hra prední-
kov z rôznych oblastí Slovenska“ - to bola skladba
R. Oláha Borovka resp. téma a variácie na pieseň

Borovka. V oboch kategóriách bol udelený titul Laureáta - v prvej túto poctu zís-
kal Marcel Berky, v druhej Šimon Škoda a špeciálne ocenenie za prednes sklad-
by Borovka získal Milan Plavucha. Návštevníci koncertu rozhodli aj o Cene di-

váka, ktorá bola udelená Andrejovi Drugdovi z Detvy. Predníkov v súťaži spre-
vádzala ľudová hudba Temperament Cimbal Orchestra a spolu s ňou aj ľudová
hudba Jakuba Líšku. Program podujatia obohatilo vystúpenie popredného fol-
klórneho súboru Partizán z Banskej Bystrice, ktorého ľudovú hudbu vedie Lau-
reát súťaže R.Oláha a nositeľ Ceny diváka z roku 2017 Miroslav Kapec s pro-
gramom piesní a tancov z obcí Podpoľania. Súťaž z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia a konala sa pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice
Laššákovej.

Z CESTY ZA POZNANÍM 
Dňa 18.5.2019 sa 36 banskobys-

trických matičiarov a členov klubu Lipa
vydalo na ďalšie svoje cesty za pozna-
ním do rodiska M.R Štefánika Koša-
rísk. Najskôr si pozreli evanjelický kos-
tol, v ktorom bol Štefánik pokrstený a
ktorého steny dnes zdobia dobové fo-
tografie. Potom prešli do rodného do-
mu - čo je fara, na ktorej 42 rokov bol
evanjelickým farárom jeho otec Pavol
Štefánik. V priestoroch jeho rodného
dumu sú umiestnené rôzne predmety

i zachovaný nábytok z jeho parížskeho bytu na Rue Leclére No. 6, z ktorého po-
čas rokov žitia odchádzal na cesty po všetkých kontinentoch. Účastníkov zájazdu
zaujali najmä exponáty v poslednej miestnosti jeho rodného domu, akými je po-
smrtná maska jeho tváre a rúk, jeho šabľa, ktorú mal pri sebe v lietadle Caproni
330 a návrh novej štátnej zástavy pre vznikajúce Československo, ktorá mala
predstavovať Čechy, Moravu, Slovensko a Sliezsko. Počas prehliadky sa účast-
níci zájazdu oboznámili so životom M. R. Štefánika od jeho narodenia, cez jeho
domáce i zahraničné štúdium, jeho pobyty v zahraničí i jeho návraty do rodiska,
jeho znalosti 8 cudzích jazykov, jeho osobné i verejné záujmy, jeho ambície
v domácej i zahraničnej politike, jeho pôsobenie v československých légiách, až
po jeho návrat na pôdu oslobodenej vlasti s tragickým koncom. V Brezovej pod
Bradlom potom účastníci zájazdu navštívili najskôr pamätnú izbu architekta sve-
tového významu Dušana Jurkoviča, tvorcu mohyly na Bradle a ďalších výnimoč-
ných architektonických stavieb, ktorý bol presvedčený, že taký výnimočný hrdina
ako bol Štefánik, potrebuje aj výnimočné miesto posledného odpočinku. Mohyla
je vystavaná z bielych travertínových kvádrov so štyrmi obeliskami a tumbou,
v ktorej sú uložené ostatky Štefánika a dvoch talianskych pilotov a osobitne aj
Štefánikovo srdce a mozog. Na tomto historickom mieste účastníci hlboko vní-
mali magickú silu miesta jeho posledného odpočinku a odchádzali z neho s túž-
bou dozvedieť sa ešte oveľa viac o našom národnom hrdinovi milovaného ná-
rodom i zatracovaného tými, ktorí sa počas rokov dostávali k moci. Pri zastavení
sa na Bradle si pripomenuli aj vypovedané či napísané myšlienky napr. T.G.Ma-
saryka: „Štefánikov šarm otváral mne a Benešovi dvere do diplomatických kru-
hov celého sveta...“, F.X. Šaldu: „Čaro jeho osobnosti, spoločenský takt, rytier-
skosť a veľkodušnosť. V tých vlastnostiach je aj kus čohosi typicky slovenského,
rýdzosť génia celého národa...“, J. Hálu: „Snáď pre národ bolo treba aj tej pate-
tickej smrti, ktorá ani v mytológii nemá páru.“ Pre všetko to, čo M. R. Štefánik
prežil a vykonal pre svoj slovenský národ i svoju slovenskú vlasť, si zaslúži našu
veľkú úctu a nielen našich ale aj budúcich generácií národa. (A. Mušková a E.
Fašková. Foto B.Sadloňová) 

POCTA RODÁKOVI 
V roku 2019 si kultúrna obec s veľkou úctou pripomína 200 rokov od narodenia naj-
významnejšieho rodáka Hontu, Augusta Horislava Škultétyho, ktorého život bol ako
národovca, štúrovca síce zložitý, ale v oblasti vzdelávania i duchovného života Slo-
vákov aj mimoriadne plodný. Bol nielen farárom, ale aj etnografom, pedagógom i ria-
diteľom prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Túto významnú osobnosť si každý
rok pripomínajú najmä obyvatelia Veľkého Krtíša, v ktorom sa Škultéty narodil a fun-
guje tam v spolupráci s Maticou slovenskou aj občianske združenie Spoločnosť A.H.
Škultétyho a dňa 21. mája 2019 spoločne pripravili spomienkovú slávnosť. Účastníci
sa stretli v tento májový podvečer pri buste národovca, pri ktorej odzneli poetické slo-
vá v podaní malých recitátorov a slávnostný príhovor predsedníčky o MS Evy Gala-
jovej a zástupcovia mesta k pamätníku položili kytice kvetov. Potom stretnutie pokra-
čovalo slávnostným programom v kultúrnom dome. Najskôr odzneli národné hym-
nické piesne v podaní speváckeho zboru Nádej, potom predsedníčka OR MS a Spo-
ločnosti A.H.Š. Mária Hroncová prítomným priblížila dôležité etapy života Škultétyho,
ktorého menom vo Veľkom Krtíši sú poctené gymnázium, knižnica a námestie. Ďalšia
časť stretnutia vo veľkej sále kultúrneho domu sa začala príhovorom predsedu KR
MS Jána Brloša a pokračovala predstavením divadelného súboru Štefana Kvietika 
s veselohrou Halúzka moja v réžii Juraja Matiáša. Výťažok z tohto predstavenia bol
určený na podporu obnovy rodného domu A. H. Škultétyho a zriadenie expozície jeho
múzea. Dlhotrvajúci potlesk a následne ohlasy prítomných divákov boli dôkazom dô-
stojného priebehu podujatí tohtoročných Dní A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktoré
sú súčasťou Hlavných aktivít Matice slovenskej v roku 2019. (J. Brloš )

Z ČINNOSTI



PROGRAM NA JÚL
5. – 7.7. FF VÝCHODNÁ 2019

65. ročník medzinárodného folklórneho festivalu
M: amfiteáter Východná O: NOS, MS, LOS L.M. 

12. – 14.7. FSP DETVA 2019
54. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou s účin-
kovaním kolektívnych členov MO MS 
M: amfiteáter Detva O: Mesto Detva, ÚSŽZ

8.7. o 15.30PRIPOMÍNAME SI HISTÓRIU
Stretnutie členov MO k 150. výročiu úmrtia biskupa Š.
Moysesa a 200. výr. nar. Michala M. Bakulínyho 
M: Dom MS, Dolná 52 O. Výbor MO MS

8.7. o 17.00 VÝBOR MO MS
Siedme stretnutie výboru MO s pripomenutím Dňa za-
hraničných Slovákov
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

20. – 21.7. OZVENY STAROSLOVIENČINY 2019 + FUJARÁŠI
v Korytárkach
26. ročník festivalu duchovnej a ľudovej piesne
M: Telgárt – Kráľova Hoľa     O: Obec, SOS,MOMS 

13.7. DEŇ STROMU 
17. ročník podujatia a 5. stretnutie lesníkov Slovenska 
M: Skanzen Vydrovo O: Lesy SR a OZ Vydra

21 .7. POZNAJ A OCHRAŇUJ
Vychádzka členov MO MS pri 26. výročí prijatia De-
klarácie o zvrchovanosti SR
M: Sitno O: DMS Levice a MO MS

22.7. o 15.00 POCTA M. R. ŠTEFÁNIKOVI
Stretnutie členov MO a obyvateľov Sásovej pri buste
M.R. Štefánika
M: B. Bystrica Sásová   O: Spoločnosť MRŠ a MOMS 

27.- 28.7. NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH 
14. ročník slávností a súťaže vo varení Hlobánskej fučky
M: Badín Ihrisko O: Obec Badín a SOS

LETNÉ INŠPIRÁCIE
Výstavka výtvarných prác detí Paletka 2019
M: DMS, Dolná 52 O: MO MS 

1., 8., 15., 22., 29.7. o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu 
M: DMS, Dolná 52  O: KPČ MO MS 

1., 8., 15., 22., 29.7. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS 

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 našom meste

a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo naj-

srdečnejšie pozývame.

 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ do mesačníka ZVON. Vaše články nám

môžete posielať každý mesiac do 20-teho na mailovú adresu momaticabb@

gmail.com 

 NA PODUJATIA V MESTE:
5. – 7.7. 65. Folklórny festival VÝCHODNÁ 

5. 7. NITRA MILÁ, NITRA Cyrilo-metodské oslavy 

7. 7. DEŇ ROLE podujatie MO MS HRUŠOV 

12. – 14.7. 54. FSP DETVA 

13. 7. KREMNICkÉ BANE - Vatra zvrchovanosti

21. 7. ŠTIAVNICKÉ BANE - 18. Národný výstup na Sitno

ZVON – vydáva MO MS Banská Bystrica ● Vytlačilo SOS ● Zodpovedný redaktor Igor Kovačovič ● Redakcia: Matičný dom, 974 01 Banská Bystrica, 
Dolná 52, tel. +421 48 4126231, e-mail: momaticabb@gmail.com ● www.maticabb.sk ● MIČ OÚ – OMT 3/92 ● ISSN 1338-2225 ●

Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy rukopisov! 

Jeden z historických regiónov Slovenska, ktorý bol v 20.
storočí kultúrnym centrom Slovenska. Rozprestiera sa 
v strednej až severozápadnej časti Slovenska v južnej časti
Žilinského samosprávneho kraja. V minulosti bol samostat-
nou stolicou so 66 obcami a stopy jeho osídlenia boli zistené
už v roku 2600 pred Kristom. Tvoria ho okresy Martin (Dolný
Turiec) a Turčianske Teplice (Horný Turiec). Na území Turca
sa nachádzajú mnohé historické, kultúrne, umelecké a prí-
rodné pamiatky: 3 zrúcaniny hradov, 18 kaštieľov, 35 kosto-
lov, 190 pamätných objektov, 5 múzeí, galéria, divadlá, pa-
mätné izby. Turiec bol vyhlásený za národnú prírodnú pa-
miatku už v roku 1866 a tento fakt bol SNR potvrdený aj 
v roku 2006, nakoľko na území Turca sa nachádzajú mnohé
termálne pramene, viaceré chránené územia a región posky-
tuje veľké možnosti pre rekreáciu, turistiku i cestovný ruch.
Na území Turca sa nachádzajú dva národné parky: Malá Fat-
ra so Šútovským vodopádom a tiesňavou Tesnô. Ďalej je to
Veľká Fatra s jaskyňou Mežarná a dolinami Blatnická, Ga-
derská, Necpalská a Jasenská. Z historických pamiatok je
treba spomenúť hrady - Blatnický, Sklabinský a Znievsky,
ktorý bol v roku 1944 vypálený Nemcami. Ďalej je to kláštor
premonštrátov v Kláštore pod Znievom a dva kaštiele s an-
glickými parkami v Turčianskej Štiavničke a v Mošovciach.
Centrom celého regiónu v histórii, ale aj v súčasnosti je mes-
to Martin (Turčiansky Svätý Martin) s množstvom historic-
kých i prírodných objektov viažucich sa najmä na obdobia
národného obrodenia i ďalšie historické obdobia. Na území
mesta sa nachádzajú viaceré národné ustanovizne a národ-
né kultúrne pamiatky - Matica slovenská, Slovenské národné
múzeum, Slovenská národná knižnica, Národný cintorín, Mú-
zeum slovenskej dediny, Slovenské komorné divadlo, Divad-
lo SNP, Turčianska galéria, centrum turistiky Martinské hole.
Výnimočnou ustanovizňou sa stala od svojho vzniku v roku
1863 Matica slovenská, ktorá má v meste tri budovy - prvá,
v ktorej dnes sídli Slovenské národné literárne múzeum, dru-
há, ktorá je podnes hlavným sídlom MS a tretia na Hostihore,
v ktorej sídli Slovenská národná knižnica. Ďalším výnimoč-
ným objektom je Národný cintorín, ktorý bol založený kon-
com 18. storočia a už v roku 1867 bol vyhlásený za NKP. Je-
ho význam vzrástol najmä v druhej polovici 19. storočia. Pr-
vým správcom cintorína v roku 1903 bol počas pôsobenia ri-
chtára Samuela Šimka Ján Lauček. Mesto vtedy odkúpilo
pozemok od baróna Júliusa Révaia za tisíc korún a v roku
1912 bol zapísaný do pozemkovej knihy. Na cintoríne sú po-
chované významné osobnosti národnej histórie a kultúry Slo-
vákov - J. Barč Ivan, M. Benka, J. Bodenek, A. A. Baník, J.
Bulík, J. Cincík, J.C. Hronský, S. Cambel, Š.M. Daxner, J.F.
Rimavský, K. Geraldíni, J. Guzová, A. Halaša, N. Hejná, M.
Hodža, Z. Jesenská, F. Juriga, J. Kalinčiak, A. Kmeť, J. Kráľ,
Š. Krčméry, M. Kukučín, K. Kuzmány, E.M. Šoltésová, H. Me-
ličková, M. T. Mitrovský, P. Mudroň, V. P. Tóth, A. Pietor, K.
Plicka, D. Rapant, J. Smrek, I. Stodola, I. Textorisová, I, Thur-
zo, J. Valašťan Dolinský, J. Vanovič, J. Vlček, G. Zvonický,
I. Sedlák, D. Machala a ďalšie výnimočné osobnosti nášho
národného a duchovného života. (Wikipédia)

SPOZNÁVAJME regióny Slovenska
TURIEC


