
Vážení priatelia, práve
pred 100 rokmi v procese oži-
votvorenia Matice slovenskej
bol 30. novembra 1919 zalo-
žený Miestny odbor Matice
slovenskej v Banskej Bystrici,
a to konkrétne v bývalom žup-
nom dome, v dnešnom sídle
Štátnej vedeckej knižnice 
v Banskej Bystrici. Náš miest-
ny odbor má teda to šťastie,
že genius loci jeho storočnej
histórie existuje, čo všetky
miestne odbory Matice slo-

venskej založené v roku 1919 nemôžu povedať. Aby sa neza-
budlo, patrí sa pripomenúť, že historicky prvý miestny odbor bol
založený 1. novembra 1919 v Turčianskom Svätom Martine. 9.
novembra 1919 boli založené miestne odbory v Liptovskom
Svätom Mikuláši a v Ružomberku, 10. novembra v Košiciach,
16. novembra v Trenčíne, 22. novembra vo Zvolene a v Brezne,
30. novembra v Banskej Bystrici a posledný miestny odbor v ro-
ku 1919 bol založený 23. decembra v Užhorode. Zakladanie
ďalších miestnych odborov Matice slovenskej nasledovalo po-
čas rokov 1. Československej republiky, 1. Slovenskej republiky,
v obnovenom Československu po roku 1945 až do roku 1951. 

Rok 1919 bol však historický medzník. V časoch Uhorska
počas pôsobenia Matice slovenskej v rokoch 1863 až 1875 totiž
uhorský vláda zakladanie miestnych odborov Matice slovenskej
nepovolila. Preto ten medzník. Matica slovenská sa v časoch
existencie svojich miestnych odborov stala spoločenskou inšti-
túciou, ktorá mala veľký vplyv na rozvoj slovenskej vedy a kul-
túry. Svojou rozsiahlou osvetovou činnosťou po roku 1919 roz-
hodujúcou mierou prispela k odstráneniu zhubných dôsledkov
maďarizácie, ktorou bola postihnutá slovenská spoločnosť. Sta-
la sa významnou ochrankyňou slovenského jazyka, zachovania
jeho čistoty a krásy. Matica slovenská práve cez svoje miestne
odbory aktivizovala rozsiahlu časť slovenskej spoločnosti a pre-
búdzala ju k aktívnemu kultúrnemu a spoločenskému životu. 

Pripomeňme si, že zakladateľmi Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej v Banskej Bystrici boli prof. Ján Kmeť, výkonný
predseda, Terézia Vansová, podpredsedníčka, prof. Augustín
Skalák, podpredseda, Viliam Figuš-Bystrý, člen výboru, prof.
Ján Olejár, člen výboru a iní. Všetko osobnosti nielen bansko-
bystrického, ale i slovenského kultúrneho života. Rozbehla sa
bežná činnosť nášho miestneho odboru. Kultúrne podujatia,
prednášky, založenie sekcií v rámci miestneho odboru, vybu-
dovanie matičnej knižnice, ale i vedecká a prírodovedná čin-
nosť. To je len krátky a všeobecný výpočet činnosti nášho miest-
neho odboru. Z dnešného hľadiska je priam neuveriteľné, že 
v roku 1938 bol počet jeho členov v Banskej Bystrici 1253, pri
celkovom počte jej obyvateľov zhruba 10 tisíc. Predsa sa však
natíska potreba uviesť aspoň dve zaujímavosti z plodeného ob-
dobia nášho miestneho odboru medzi rokmi 1919 až 1945. Di-
vadelný krúžok, ktorý vznikol pri miestnom odbore v roku 1925,
uviedol premiéry 157 divadelných a bábkových hier. Znamenité.
Miestny odbor mal už v roku 1939 takú ekonomickú silu a sa-
mostatnosť, že požičal 20 000 korún slovenských (Ks) ústrediu

Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine. Obdivuhod-
né. 

Prišli však aj chvíle katastrofy. V čase komunistickej to-
tality po roku 1948 boli v roku 1953 zrušené všetky miestne od-
bory Matice slovenskej. Tým zanikla jej členská základňa a Ma-
tica slovenská stratila svoju dušu. Zákonom z roku 1954 síce
formálne pretrvala názvom, ale fakticky bola zrušená vo svojej
matičnej podstate. Premenila sa na knihovedný ústav pod ko-
munistickou kuratelou. Pre dogmatických komunistických funk-
cionárov bola symbolom nacionalizmu, a preto sa stala výsost-
ne nepohodlnou inštitúciou. Samozrejme, komunisti Maticu slo-
venskú obrali aj o celý jej majetok, vrátane vydavateľstva, tla-
čiarne Neografia, akéhokoľvek finančného a iného majetku jej
miestnych odborov. Deštrukcia tohto obdobia sa dá v histórii
Matice slovenskej porovnať len s jej zákazom v roku 1875 uhor-
ským ministrom vnútra Kolomanom Tiszom. Až v pamätnom ro-
ku 1968 bola obnovená činnosť Matice slovenskej v celom jej
národnom poslaní, a to vrátane obnovy jej miestnych odborov.
Tak bol na valnom zhromaždení 5. decembra 1968 obnovený
aj Miestny odbor Matice slovenskej v Banskej Bystrici, a to za
účasti viac ako 500 členov. Aktivity miestneho odboru sa roz-
behli vo všetkých kultúrnych oblastiach. Ale zase len dočasu.
Ani normalizačnému komunistickému režimu nebola po chuti
Matica slovenská s jej miestnymi odbormi a s rozsahom činnosti
podľa zákona z roku 1968. Táto matičná štruktúra nezapadala
do predstáv o zglajšachtovanom ovčinci socialistickej kultúry 
s všadeprítomným bucharom proletárskeho internacionalizmu.
A tak boli zákonom o Matici slovenskej v roku 1973 opäť zlikvi-
dované miestne odbory. Aj náš Miestny odbor Matice slovenskej
v Banskej Bystrici zastavil svoju činnosť v roku 1975. 

Museli sme čakať až do Nežnej revolúcie v roku 1989,
kedy bol povalený komunistický režim v Československu a 
v iných krajinách strednej a východnej Európy. Hviezdny deň
opätovného obnovenia (koľkého už !) nášho miestneho odboru
nastal 30. marca 1990 na valnom zhromaždení v Kultúrnom do-
me v mestskej časti Banskej Bystrice v Radvani. Predsedom sa
stal a až do roku 2017 ním bol Igor Kovačovič, podpredsedami
boli zvolení prof. Ján Findra, ThDr. Ján Dubíny a doc. Ing. Milan
Murgaš, CSc., členmi výboru Mirka Baňacká, Zdeno Oravec,
Eduard Dvorský a iní, čestné členstvo bolo udelené prof. Júliu-
sovi Albertymu, mons. Rudolfovi Balážovi, PhDr. Jaromírovi Bá-
zlikovi, Márii Bodenekovej, prof. Zdenkovi Kasáčovi, Andrejovi
Chmelíkovi a iným. 

Činnosť nášho miestneho odboru od roku 1990 je ne-
smierne bohatá, zaujímavá, miestami aj dramatická. Dúfam
však, a to predovšetkým, že jeho existencia už nebude nikým a
ničím spochybňovaná, že náš miestny odbor nebude žiadnou
mocou zrušený alebo majetkovo či inak ohrozovaný. Čo všetko
podstatné sa za uplynulých 100 rokov v miestnom odbore odo-
hralo, bude zhrnuté v pripravovanej publikácii, ktorá bude po-
krstená presne na deň 100. výročia založenia Miestneho odboru
Matice slovenskej v Banskej Bystrici dňa 30. novembra 2019 v
slávnostnom foyer Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
Tak sa teším na stretnutie s Vami, milí moji matičiari! A vzájomne
si prajme ďalších 100 úspešných rokov nášho miestneho od-
boru. Vivat!

S úctou                   JUDr. Pavol Boroň, predseda MO MS

Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXVIII. č. 227-11/2019

„Pomni, ó Slovensko, že i mne svätým je onen večný zákon, dľa
ktorého lós každého národa závisí v prvom rade od neho samého.
Nebolo by teda rozumné odkrývať tajomstvá budúcnosti, no uis-
ťujem národy o tom, čo i samy tušia, že ja totiž budem storočím
tuhých bojov, krutých zápasov pravdy s bludom, svetla s tmou, ty-
ranie so slobodou. Ako storočie bojov zo srdca nenávidím a za-
tracujem malomyseľnosť a nádej i dôveru považujem za tvoju pr-
voradú povinnosť.“           (Katolícke noviny z 5.1.1901 o 20. storočí)

100 rokov Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica100 rokov Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica



Dňa 3. októbra 2019 sa v Cikkerovej sieni
v budove historickej radnice mesta Banská By-
strica uskutočnila medzinárodná vedecká kon-
ferencia o živote a diele Karola Kuzmányho.
Nakoľko Dr. Karol Kuzmány, ktorý bol v rokoch
1830 – 1849 a 1860 – 1863 slova Božieho ka-
zateľom banskobystrického evanjelického cir-
kevného zboru, sa v tom čase mimoriadne pri-
činil o vznik našej národnej ustanovizne Matice
slovenskej a stal sa jej prvým podpredsedom.
Pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia a
140. výročia jeho odchodu do večnosti sa v
Turčianskom Martine konala 10.9.2006 spo-

mienková slávnosť. Na tomto mieste uverejňujeme príhovor vtedajšieho prvého pod-
predsedu MS Igora Kovačoviča v nasledujúcom znení:

Vaša dôstojnosť pán biskup Východného dištriktu ECAV br. Igor Mišina, vážený brat
slova Božieho kazateľ Ján Hroboň a všetci predstavitelia martinského cirkevného zboru
ECAV, vážený pán primátor mesta Martin, pán Stanislav Bernát a všetci vzácni hostia
dnešnej slávnosti, vážení Martinčania, rodičia, učitelia a milí mladí priatelia, vážení účast-
níci dnešnej slávnostnej chvíle, milé sestry a bratia, daj vám Pán Boh pekný deň. Prijmite
všetci, ktorí ste sa mierou vrchovatou pričinili o dnešnú slávnosť i všetci, ktorí sa jej zú-
častňujete, úprimný pozdrav a úctu národnej ustanovizne Matice slovenskej i osobnú
úctu predsedu Matice slovenskej br. Jozefa Markuša i tu prítomného správcu Matice
slovenskej br. Miroslava Bielika cez slová velikána slovenskej literatúry Mila Urbana:
„Osobnosti národa sú pre našu slovenskú prítomnosť rozprávkovou cenou soli, rozpráv-
kovou silou kvapiek vody a naliehavým posolstvom budúcnosti“, lebo účelom nášho
stretnutia je byť veľmi blízko pri sebe a s veľkou vážnosťou pre život dnešný i ten budúci
ukotviť na tomto mieste symbol ľudskosti pre život budúcnosti.

„Zná Hospodin cestu spravodlivých“ sú slová Karola Kuzmányho, jedného z naj-
väčších Slovákov našej národnej a najmä matičnej histórie, ktorému spolu s jeho verným
druhom, prvým predsedom Matice slovenskej Dr. Štefanom Moysesom, postavilo pie-
destál úcty k hodnotám, ktoré vytvorili títo dvaja veľkí mužovia národa pre jeho budúc-
nosť, v roku 2005 mesto Banská Bystrica, v ktorom žili, formovali mnohé myšlienky pre
život národa – súsošie, ku ktorému sa budeme v každom čase, pri každej návšteve mes-
ta na Hrone vracať. Mnohé slová K. Kuzmányho vytvorené počas jeho duchovnej služby
národu a vlasti vytvárajú pravdivý obraz o jeho životnej ceste, premietajú sa do jeho od-
kazov s vierou v schopnosti národa, z ktorého on sám pochádzal a preto chcem v úvode
svojich slov pripomenúť najmä jeho vieru v budúcnosť Slovákov z Príslovu k otvoreniu
národnej svetlice v Turčianskom Svätom Martine: „Keď za národ srdce zahorí Slovákovi,
vtedy naše hole zakvitnú a zlatom sa rozvlní pole dolinami. V mestách našich povstanú
školy a svetlice raj v lone Božom budú slovenské stolice. Šľachetnosť a osveta vedú len
ku sláve, keď si národ nezvratne zastane na práve.“ Stretli sme sa dnes na tomto mieste
preto, aby sme si uctili pamiatku prvého podpredsedu Matice slovenskej Dr. Karola Kuz-
mányho a aby sme v budúcich dňoch nášho žitia mohli v jeho mene oslovovať spriaz-
nené duše myšlienkami smerujúcimi do budúcnosti. Aby sme mohli jeho myšlienkami
oslovovať najmä našu mlaď a popri nej tých, ktorí ju v živote vedú a o ňu sa starajú –
rodičov a učiteľov tak, aby sa ich zásluhou v každom čase žitia verejne prejavovala slo-
venská šikovnosť a pracovitosť, aby boli dodržiavané v živote morálne princípy a hod-
noty, aby generácie národa vedeli rozlišovať dobro od zla, oddeľovať hodnoty pre ľudí
prospešné od tých neprospešných, veriť vo všetko to, čo je v našom živote šľachetné a
najmä, aby sa nevšednému nadaniu nášho národa dostávalo vždy primeranej úcty a
podpory a aby mohli všetkým tým, čím žijú napĺňať iný odkaz veľkosti ducha K. Kuzmá-
nyho vo vzťahu k mládeži s týmto posolstvom, uvedeným v pozvánke na dnešné sláv-
nostné stretnutie: „Ak chcete ďalej dôjsť, ako my dôjdeme, treba vám viac vedieť, ako
čo my vieme, treba vám vrúcnejšou vierou sa zapáliť, treba vám smelosťou väčšou sa
presláviť, treba vám viac práce, viac trpezlivosti, viac čistoty srdca v svätej nevinnosti,
aby slnko ožiarilo sny vašej mladosti.“

Som veľmi rád, že môžem byť dnes svedkom toho, že po Vranove nad Topľou, Ko-
kave nad Rimavicou, Šafárikove a Novom Sade aj v Turčianskom Sv. Martine, v meste,

v ktorom Karol Kuzmány spočíva svoj večný sen na Národnom cintoríne, bude na bu-
dove nižšieho slovenského patronátneho evanjelického gymnázia navždy ukotvené me-
no a tvár človeka v pamätníku ľudskosti a čestnosti, v pamätníku človeka veľkej viery
vo vlastný národ, z ktorého pochádzal a ktorému za svojho života veľa odovzdával a
ktorému pre jeho život zanechal. Som preto rád, že tento muž Karol Kuzmány, ktorý bol
pri kolíske idey Matice slovenskej, ktorý bol zrastený s Maticou slovenskou vo všetkom,
čo vyslovoval, čo písal, čo vyspieval i konal a v čase svojho nesmierne plodného života
sa stal patriarchom – otcom svojho národa a bol doslova dušou Matice slovenskej, bude
mať svoje miesto na škole na Memorandovom námestí v Martine. Karol Kuzmány ako
kňaz veril nielen v Pána Boha, ale veril aj vo svoj slovenský národ a k týmto dvom feno-
ménom jeho života smerovala celá jeho tvorivá práca i jeho literárne tvorba, ktorá dnes
patrí ku skvostom slovenskej duchovnej a národnej poézie. Významné sú jeho myšlienky
o bratstve všetkých Slovanov a aj preto ho jubilejný rok kriesenia slovenského národa
celkom logicky priviedol do prvých radov zakladateľov MS, ktorej sa dňa 4. augusta 1863
stal prvým podpredsedom. Termíny „prvý“ neznamená iba časový údaj, ale je to celkom
jednoznačne aj významová „prvotnosť“. Lebo práve Karol Kuzmány podstatným spôso-
bom prispel k založeniu i vybudovaniu matičných základov, o čom svedčia aj jeho slová,
že Matica je pomník minulosti a základ budúcnosti slovenského národa. Karol Kuzmány
s neoblomnou vierou a vervou vykonával konkrétnu matično-národnú činnosť v spolu-
práci s prvým predsedom MS biskupom Dr. Štefanom Moysesom a spolu sa zaslúžili o
harmonické spolunažívanie slovenských katolíkov a evanjelikov a dali pred svetom mi-
moriadny príklad tohto spolunažívania. V obdivuhodnej tolerantnej, konciliantnej spolu-
práci sa obaja títo velikáni národa pričinili o prepotrebnú národno-kultúrnu ekumenickú
spoluprácu. Tak sa mohli zrodiť a aj sa zrodili najdôležitejšie národné činy matičného
obdobia slovenských národných dejín a stali sa skvelým príkladom človečenskej zná-
šanlivosti vo vtedajšej súčasnosti a svietili i svietia pre náš život ako nehasnúce príklady
spolupráce a vzájomnej úcty.

Odchod Karola Kuzmányho z tohto sveta bol náhly a národ sa s ním lúčil vo veľkom
žiali, ale aj s veľkou úctou na 4. valnom zhromaždení Matice slovenskej 12. septembra
1866 slovami druhého matičného podpredsedu Jána Országha: „Bol muž vo veľkých
veciach veľký, a preto vskutku veľký; a že by nielen nášmu trojročnému, ale ktorému-
koľvek inému, trebárs i veky ustálenému tohto druhu spolku vodcom a správcom s dô-
stojnosťou bol býval. A keď našu úctu a povďak naproti zvečnelému vysloviť chcem, len
toľko vyslovujem: že dokiaľ národ slovenský, v ňom srdce a v tomto cit prebývať bude,
dotiaľ uznalosť, úcta a povďak naproti oslávencovi nášmu nikdy nezhynie“. O živote Ka-
rola Kuzmányho, o jeho viere v národ slovenský, viere v jeho šľachetnosť vrchovato
svedčia najmä jeho výnimočné slová v skladbe Sláva šľachetným so základným motívom
„horieť za pravdu“, ktorá zaznela v jadrnej slovenčine v roku 1848 a počas rokov sa stala
pôsobivou, zrozumiteľnou svojím odkazom pre celý náš národ natoľko, že podnes je
jeho hymnou v Matici slovenskej. Význam slov piesne Kto za pravdu horí sa v roku 1968
pretavil do latinčiny prekladateľom, kňazom Antonom Macákom z gemerského Muráňa
a túto pod názvom Vivat generosi zaspievali pútnici ako dar vtedajšiemu pápežovi Pa-
vlovi VI. vo Vatikáne. Vtedy skrsla aj myšlienka, aby sa tento znamenitý Kuzmányho
básnický substrát stal medzinárodnou hymnou ľudstva a doplnený piaty verš (vsunutý
medzi druhú a tretiu strofu ) v podobe: „Kto rozsieva pokoj, kto vie vieru dať, kto i v
sklone žitia vie statočne stáť, koho nezlákajú zlata mamony, tomu moja pieseň slávou
zazvoní“ svedčí o nesmrteľnosti fenoménu básnika a mysliteľa Karola Kuzmányho, kto-
rého slová: „Ži tak, aby tvoj život stvoril v tebe estetické povedomie ľudskosti tvojho ži-
vota. Potom ťa nikdy nič neohrozí, nič neskľúči a nič bezhlavo neopojí: tvoja vôľa, tvoje
cítenie a pokoj tvojej duše sa naplní neprekonateľnou zmužilosťou: budeš cítiť radosť i
žalosť bez popretia citu ľudskosti.“ – sú platné aj pre náš súčasný život a mali by sme
preto vždy hrdo so vztýčenou hlavou, s vernosťou k svojej otčine a láskou k svojim
rodom a rodiskám i s veľkou vierou vo vlastné sily konať - my potomkovia. 

V úcte k prvému podpredsedovi Matice slovenskej Dr. Karolovi Kuzmánymu si
sľúbme, milé sestry a bratia, na tomto historickom Memorandovom námestí, že jeho du-
chovné odkazy a jazyk náš materinský budeme ctiť a opatrovať, že Maticu slovenskú a
kultúrne dedičstvo národa budeme ochraňovať v každom čase žitia, že zvrchovanosť
nášho Slovenska v záujme našej budúcnosti budeme si držať v úcte ako najväčšiu svia-
tosť každého dňa nášho života.

PRIPOMÍNAME SI

SLOVO NA ZAMYSLENIE: SLOVO NA ZAMYSLENIE: GÉNIUSGÉNIUS - - S. H. VajanskýS. H. Vajanský

Ó, génius, ó, duch, o duše krása, 
daj nám už tvojho vanu mocné prúdy,
nech vzniknú razom v celý, celý národ 
a premenia sa v skutky peknoduché! 

Ó, génius ty biely rodu môjho, 
nuž povznes, povznes naklonenú hlavu,

smútiacu veky nad zomdletým ľudom! 
Už povznes jasné čelo, jasným bleskom 
nech zaiskria sa tvoje milé zraky, 
lúč radosti nech zletí priamo z neba
a rozpŕchne sa celým naším krajom, 
jak zlatý dážď, jak manna, jakom rosa, 
a skropí svetlom najtemnejší kútik! 

Ó, génius ty biely rodu môjho,
šír krajom rodným prúdy éterické, 
nech hmota ožije a slúži duši, 
nech slúži kráse, dobru, pravde svätej!



ZASADALA KR MS 
Dňa 12.9.2019 sa v matičnom dome v Banskej Bystrici uskutočnilo pravidelné zasad-
nutie členov krajskej rady MS BBK, ktoré viedol jej predseda Ján Brloš, ktorý po úvod-
nom privítaní spoločne s J.Pieckom informovali prítomných o ostatnom rokovaní výboru
MS v súvislosti s prípravou konania celoštátneho snemu MS dňa 12.10.2019 v Liptov-
skom Mikuláši. V ďalšom bode rokovania členovia KR MS J.Brloš, J.Piecka, E.Bučková,
L.Janoška, O.Smutný, P.Urbančok, P.Boroň, E.Nebusová, D.Kubinec podali informácie
o uskutočnených a pripravovaných podujatiach MO MS v okresoch V. Krtíš, Žarnovica,
Brezno, Zvolen, B. Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota a Poltár. Potom bolo riešené
kompletné organizačné zabezpečenie účasti predsedov MO MS na celoštátnom sneme
MS, schválenie nominácii za členov pracovných komisií snemu, výzva na zasielanie
príspevkov do mesačníka ZVON, poďakovanie za finančný príspevok na obnovu rod-
ného domu A.H.Škultétyho vo V. Krtíši a žiadosť KR vedeniu MS na vyriešenie obsade-
nia postu riaditeľky v Dome MS v Lučenci. 

OPEN BANSKÁ BYSTRICA 
V dňoch 20.-22.9.2019 sa uskutočnil 23. ročník tra-
dičného šachového turnaja OPEN Banská Bystrica
2019 a VC mládeže, na ktorom sa zúčastnilo 102
hráčov zo šiestich štátov. Turnaj, ktorého 23. ročník
sa konal pri príležitosti 27. výročia schválenia Ústa-
vy Slovenskej republiky, bol pomerne silne obsade-
ný a mal dosť dramatický priebeh, nakoľko o
umiestnenie sa bojovalo až takmer do poslednej

partie. Víťazom tohto známeho medzinárodného podujatia sa stal s 8 bodmi iba 15
ročný Richard Turčan, hráč ŠK Veža Banská Bystrica. Druhý skončil IM Tomáš Krňan,
kanadský reprezentant z Toronta a bývalý hráč domáceho klubu Junior CVČ Banská
Bystrica. Úspešné vystúpenie mladých reprezentantov SR na turnaji potvrdil aj tretím
miesto v turnaji 16 ročný Filip Haring z ŠK Junior B Bystrica. Víťazkou kategórie žien
sa stala Kate Nikanova z Moskvy. Na druhom mieste skončila talentovaná reprezen-
tantka SR iba 14 ročná Lucia Ševčíková z Kysuckého N. Mesta a zároveň bola aj ví-
ťazkou kategórie 14 ročných dievčat. Tretia skončila Stela Čarnecká z Mladosti Žilina a
vyhrala aj kategóriu 18 ročných dievčat 
Z celkového počtu 54 mládežníkov do 18 rokov sa na turnaji až traja z nich umiestnili v
TOP 10. Celkovo 8. skončil Patrik Števík z domáceho klubu a zároveň vyhral kategóriu
14. ročných chlapcov. Kategóriu dievčat do 12 rokov vyhrala Martina Šošovičková zo
ZŠ z Novej Dubnice. V kategórii 10 ročných dievčat bola víťazkou Timea Haasová z ŠK
Rajec a najmladšiu kategóriu do 8 rokov vyhrala Júlia Nela Štricová z LŠŠ Liptovský
Mikuláš. U chlapcov do 12 rokov vyhral Daniel Juhaňák z Unichess Praha. Víťazmi ka-
tegórií najmladších žiakov do 10 rokov sa stali Lukáš Strapec a Tomáš Strapec, v kate-
górii do 8 rokov obidvaja z ŠK Junior CVČ Banská Bystrica.        
Na slávnostnom otvorení sa prihovoril účastníkom podujatia JUDr. Pavol Boroň, pred-
seda MOMS v B Bystrici. Na záverečnom ceremoniáli, spojenom s odovzdávaním cien
účastníkom, sa v zastúpení hlavných organizátorov podujatia zúčastnili zástupkyňa
Mesta Banská Bystrica, vedúca odd. športu Dana Cibulková, zástupkyňa riaditeľa CVČ
Havranské Banská Bystrica Mgr. Katarína Lišková a garant podujatia Zdeněk Gregor.
Organizátori podujatia, SK Junior CVČ B. Bystrica, Mesto B. Bystrica, CVČ Havranské
BB, MOMS v B. Bystrici, SŠZ a BBSK zvládli náročnú organizáciu aj vďaka podpore
partnerov podujatia Detox, s.r.o., METAL SERVIS-Recycling, s.r.o., STEFE Banská By-
strica, a.s. Poďakovanie patrí tiež dobrovoľným a obetavým členom klubu a nadšencom
šachu, ktorí značnou mierou prispeli k zdarnému priebehu podujatia. Kompletné vý-
sledky na: http://chess-results.com/ tnr464450.aspx?lan=4&art=1&rd=9      (Z. Gregor)

DEŇ ROLE V HRUŠOVE
Dňa 5. 9.2019 sa v Hrušove uskutočnil
už 5. ročník podujatia „Deň role“, ktoré
spoločne pripravili obec v spolupráci 
s MO MS a ďalšími podporovateľmi za
značného záujmu nielen domácich, ale aj
obyvateľov ďalších obcí Hontu. Proble-
matika ochrany pôdy začína nadobúdať

na aktuálnosti, aj keď veľkorozmernými halami a plochami zastavané úrodné slovenské
polia svedčia o opaku. Práca roľníka, ktorý po mnoho minulých generácií ťažkým spô-
sobom dokázala uživiť svoju rodinu ale i krajinu je nepopulárna a čoraz viac je ťažké
pre ňu získať najmä mladých ľudí. Poľnohospodárska technika pokročila dopredu a
mala svoje zastúpenie na poli i v minulosti. Na danú dobu síce jednoduché ale užitočné
stroje boli veľkými pomocníkmi gazdovskej rodiny. Voly, kravy či kone neskôr vystriedali
traktory, ktoré pomocou rôzneho závesného náradie uľahčovali robotu na poli či s do-
bytkom. Postupom doby a vývojom stroje gazdovia vymieňali novými a staré väčšinou
končili v kovošrote. Našťastie sa zachovalo niekoľko kusov, z ktorých mnohé ešte možno
vidieť i na poliach prípadne v zbierkach záujemcov o tieto v mnohých prípadoch vzácne
výtvory našich tovární, tvoriace súčasť národnej histórie. Skupina priaznivcov starej roľ-
níckej techniky v Hrušove sa snaží niektoré zachovať a prípadne spojazdniť do funkč-
ného stavu. Aby mohli prácu strojov a náradia prezentovať, organizujú podujatie Deň
role a tento rok ho zamerali na orbu a obrábanie pôdy. Nastupujúca jeseň ukázala svoju

pravú tvár a tak sychravé počasie ohrozovalo realizáciu podujatia. Organizátori sa však
nevzdali, čo sa ukázalo ako správny krok, nakoľko účasť najmä majiteľov traktorov a
náradia prekročila očakávanie. Za MS priamych účastníkov a ďalších návštevníkov pri-
vítali Ján Brloš a vedúci realizačného kolektívu Ján Hajdúch. O teplú stravu a občer-
stvenie sa starali členovia Mužskej speváckej skupiny, ktorí tvorili doplňujúcu atmosféru
akcie. Po otvorení sa už oráči rozbehli do svojich brázd a pluhy sa zahryzli do, aj keď z
vrchu mokrej, hlbšie tvrdej hrušovskej kamenistej pôdy. Viacerí mali problém, pretože
pluhy suchá zem nechcela pustiť hlbšie a keď už tak tak hlboko, že stroje len ťažko
zvládali náročnú orbu. Niektoré aj takmer 70 ročné traktory rôznych výkonnostných ka-
tegórií majitelia vynovili, akoby vyšli z továrne. Za zmienku stoja najmä Zetory Viliama
Mihálika, Jána Hajdúcha, Viliama a Jána Legáta či Petra Fašanga, Dominika Maľu a
samozrejme aj ďalších. Zámerom podujatia je osloviť mladú generáciu, čo sa podarilo,
nakoľko sa dostavilo i niekoľko zástupcov tejto vekovej skupiny, pričom najmladším bol
Jozef Stankovič, ktorý k traktorom a roľníctvu inklinuje od malička. Uznanie treba vysloviť
najmä majiteľom traktorov bez kabíny, ktorým ukážky znepríjemňoval čoraz hustejší a
nepríjemný októbrový dážď. Ten bol príčinou aj oproti predchádzajúcim ročníkom menšej
návštevnosti cezpoľných účastníkov a laickej verejnosti, čo však neubralo na atraktivite
a význame neobyčajného podujatia. K pestrosti programu prispela aj skupina mladých
heligonkárov z Hrušova s vedúcou Mgr. Annou Brlošovou a blokom pekných pesničiek.
Počasie už nedovolilo uskutočniť ďalšie plánované aktivity a sprievodné programy, a
tak sa po záverečnom poďakovaní organizátorov účastníci - aj keď uzimení a premočení,
ale s dobrým pocitom - vybrali na cestu domov, aby tam uložili náradie a svojich štvor-
kolesových miláčikov, ktorí im ešte dobre poslúžia. Určite všetci odišli aj s dobrým po-
citom, prianím skorého stretnutia na podobnom podujatí a samozrejme na ďalšom Dni
role. Ten tohtoročný sa uskutočnil vďaka realizačnému kolektívu, finančnej pomoci Ban-
skobystrického samosprávneho kraja a Matice slovenskej, technickej a materiálnej po-
moci Obce Hrušov, Pavla Baláža a ďalších podporovateľov, diváckej verejnosti, ale naj-
mä obetavosti a ochoty majiteľov traktorov a náradia.

VÝBOR MO MS 
Dňa 7.10.2019 sa v matičnom dome uskutočnilo pravidelné zasadnutie výboru MO MS,
ktoré viedol jeho predseda JUDr. Pavol Boroň, ktorý v úvode prečítal poďakovanie pred-
sedu NR SR A.Danka MO MS za finančný príspevok na stožiar pred NR SR. Po prero-
kovaní plnenia prijatých uznesení, odsúhlasení výdavkov na činnosť v mesiaci septem-
ber a podaných informácií zo zasadnutia krajskej rady MS, dotýkajúcich sa najmä zá-
merov konania celoštátneho snemu MS, sa v rozprave členovia zhodli na nesúhlasnom
stanovisku vo veci rušenia právnej subjektivity MO MS v pripravovanej novelizácii Sta-
nov MS, zverejnenej v prílohe č. 34 SNN a poverili predsedu MO MS P. Boroňa v tomto
smere vystúpiť na Sneme MS. V ďalšej časti zasadnutia sa členovia venovali príprave
osláv 100. výročia vzniku MO MS, ktoré by sa malo uskutočniť 30.11.2019 v priestoroch
ŠVK. K tejto príležitosti sa pripravuje aj vydanie Pamätnice a výbor MO poveril predsedu
JUDr. Boroňa zistiť možnosti finančnej podpory MS na celé podujatie i možnosti oce-
ňovania. Zostavovateľmi Pamätnice sú M. Pecník a I. Kovačovič, za korektora bol na-
vrhnutý Tomáš Winkler, tlač publikácie zabezpečí M. Pecník v Banskej Bystrici. V závere
zasadnutia sa uskutočnilo schválenie členstva v MO Ing. Jadašovi, poďakovanie Z. Gre-
gorovi za zorganizovanie šachového turnaja, účasť na slávnosti 10. výročia vzniku ma-
tičného klubu Lipa, programová pomoc SNV MS na konferencii Národná identita a spo-
ločný jazyk Slovákov na pôde Rektorátu UMB a zabezpečenie úcty počas sviatku všet-
kých svätých národným dejateľom na cintorínoch a pri pamätníkoch v B. Bystrici.

FESTIVAL FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
V dňoch 10. - 13. 10. 2019 sa v Banskej Bystrici a Selciach
uskutočnil 11. ročník festivalu „Banskobystrická folklórna hara-
vara“, ktorého hlavným organizátorom je Stredoslovenské
osvetové stredisko v spolupráci s Gymnáziom A. Sládkoviča.
Prvý deň 10.10. bol venovaný výsledkom tvorivej práce det-
ských súborov v programe „Detská tancovačka“, v ktorom vy-
stúpili súbory Radosť, Prvosienka a Matičiarik II. a III. z B. Bys-
trice, Dratvárik a Drienka zo Slovenskej Ľupče a Hučava z Hro-
choti. Na druhý deň 11.10. na podujatí vystúpil FS Rhutenia 
z Bratislavy so samostatným programom „Zem zasľúbená“.

Tretí deň 12.10. bol programovo najbohatší. Začínal tanečným domom, ktorý pre sú-
bory pripravili taneční majstri S.Marišler, M.Sabol, V.Michalko, K.Babčáková a L.Lup-
táková. Potom sa stretli muzikanti súborov, ktorí sa pod vedením P.Obucha venovali
hre podľa čiernobalockého primáša Jula Bartoša Šuka. Tradičnú súboriádu, čo je
súťaž zúčastnených súborov v tanečnej šikovnosti a vedomosti, viedol S.Marišler a
hrala ľudová hudba M. Kapca. Víťazmi sa tento rok stali tanečníci súboru Partizán.
Záverečný scénický program „Bystrická haravara“ autorsky pripravil M.Urban a okrem
tanečníkov zo súborov Mladosť, Partizán, Bystrina v ňom vystúpili aj spevácke skupiny
Horehronci, Hronky, Hojana, ľudové hudby M.Kapca a J.Maka a sólisti J.Mesík, M.Si-
tár, L.Ľuptáková, V.Michalko a ďalší. Zábava účinkujúcich i záujemcov sa konala „do
rána bieleho“ v sále na Hornej ul. a záverečný deň 13.10. sa pod názvom „Ozývaj sa
hlase“ v Selciach uskutočnila krajská súťaž ľudových hudieb, spevákov, speváckych
skupín a inštrumentalistov. O priebeh tohtoročnej Haravary bol zo strany verejnosti
mimoriadny záujem, o čom počas všetkých dní svedčila sála naplnená vnímavými di-
vákmi. 

Z ČINNOSTI



PROGRAM NA NOVEMBER
1.- 2.11. SPOMÍNAME S LÁSKOU

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

4.11. 17.00 VÝBOR MO MS
Zasadnutie výboru MO MS
M: DMS, Dolná 52     O: Výbor MO MS    

8. – 9. 11. AKÁ SI MI KRÁSNA
39. festival zborového spevu V. F. Bystrého 
M: Robotnícky dom B. Bystrica  O: Mesto, NOC a UMB 

11.11. 16.00 HISTÓRIA - OSOBNOSTI A UDALOSTI
Prednáška s besedou pre členov MO MS k 30.výročiu
Novembra 1989 - Dňa slobody a demokracie            
M: DMS, Dolná 52     O: Historická sekcia MO MS    

16.11. 15.00 SPOMIENKA A ÚCTA
Podujatie k 100. výročiu narodenia pána učiteľa Joze-
fa Šeba
M: Kostol sv. J. Krstiteľa Tajov   O: Obec a SOS 

23.- 24.11. KATARÍNSKE DNI
18. ročník kultúrno-spoločenského podujatia s pripo-
menutím 90. výr. nar. teatrológa Martina Slivku 
M: KD Čierny Balog     O: OÚ, OZ Kýčera a MO MS

28. – 29.11. SÁROVA BYSTRICA
18. ročník celoštátnej súťaže mladých moderátorov
M: Komorná sála SOS    O : SOS B. Bystrica

30.11. 15.00 STOROČNICA MO MS
Slávnostné stretnutie bystrických matičiarov a ich
hostí k 100. výročiu vzniku MO MS
M: ŠVK, Lazovná ul.    O: Výbor MO MS

4., 11., 18. a 25.11. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

4., 11., 18. a 25.11. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu Lipa
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS

7., 14., 21. a 28.11. o 18.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckej skupiny Horehronci 
M: DMS, Dolná 52    O: Národopisná sekcia 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 podporu-
jeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie 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:
- 5. a 7.11.2019 LUČENEC a REVÚCA festival filmov o životnom prostredí

EKOTOPFILM 
- 6.11.2019 10.00 B. BYSTRICA Konferencia NÁRODNÁ IDENTITA A JAZYK

SLOVÁKOV – Rektorát UMB Národná ul.
- 6.11.2019 o 18.00 hod. B. BYSTRICA program v evanjelickom kostole –

BOLO NÁS JEDENÁSŤ 
- 14.11.2019 o 18,00 B. BYSTRICA koncert skupiny Družina Robotnícky

dom NEOFOLKLÓR 
- 16.11.2019 o 19.00 ZVOLEN NOC DIVADIEL v Divadle J. G. Tajovského 
- 24.11.2019 PODBREZOVÁ - Koncert speváka Štefana ŠTECA v Kultúr-

nom dome
- 28.11.2019 B. BYSTRICA muzikál SNEHOVÁ KRÁĽOVNA v športovej hale

na Štiavničkách

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! 

POKLONA 
UJOVI VILOVI 
„Opatrujte si šťastie, bude vás hriať.“

Týmito slovami sme na slávnostiach pod
Poľanou v Detve začínali stretnutia s
klenotmi, ktoré nám vyše polstoročia pri-
nášali radosť, šťastie i zamyslenie pre
naše žitie. Na týchto sviatkoch kultúry
národa sme sa počas rokov stretávali s
človekom s veľkým srdom, mimoriad-
nym nadaním, s človekom tvorivého du-
cha, tvorcom výnimočných scénických
programov a podujatí Ing. arch. Vilia-
mom Jánom G r u s k o m, ktorý počas
rokov spoločného žitia prinášal pred ľudí
vzácne myšlienky vzťahu ľudí k tradičnej
i národnej kultúre cez myšlienky „že po-

kolenia prichádzajú i odchádzajú, ale zem trvá a dokiaľ trvá zem, trvá aj ľud-
ský príbeh, v ktorom prichádza pútnik potulný a pekné dni vám praje.“ 

Prešli sme spolu pekný kus nášho žitia a na tejto ceste sme prežili viac
ako mnohí iní.   K úcte a pokore k životu nás vychovali naše mamky - učiteľky
tak, aby sa nám darilo činmi napĺňať sny našich otcov. Vážili sme sa navzá-
jom, mali sme k sebe vytvorený úprimný vzťah a i keď to medzi nami občas
zaiskrilo, vedeli sme sa pochopiť, lebo to iskrenie vo výmene názorov na
dávny svet predkov i na svet, ktorý bol okolo nás, bolo vždy len preto, aby
sme sa v živote pomkli ďalej. Tak tomu bolo aj na našej národnej matičnej
pôde od čias, kedy sa Viliam J. Gruska v roku 1989 stal prvým ponovem-
brovým predsedom Matice slovenskej a veľmi zásadným spôsobom začal
obnovovať MS ako celok. Pod jeho vedením sa Matici slovenskej ponúkla
možnosť naplno vstúpiť do čela najširších vrstiev a skutočne riešiť svoje po-
slanie. Začal vyhlásením Slovákom, nech žijú kdekoľvek vo svete, vzniklo
pracovisko MS na šírenie a ochranu tradičnej ľudovej kultúry, návrh na vy-
tvorenie Slovenského medzinárodného centra vzdelanosti (SICAS), začala
sa príprava nového zákona o MS, bol prijatý návrh na vytvorenie Ústavu pre
zahraničných Slovákov MS, začal sa prieskum stavu školstva na južnom
Slovensku a uviedol na Slovensku výnimočné celonárodné projekty: Rodos-
trom slovenčiny (A.Bernolák), Rodostrom národa (Ľ.Štúr), Slovo a národ
(M.M.Hodža), Svetlo zo Solúna (sv. Cyrila Metod), Svetlo zo severu
(B.Bjṏrnson), Syn slnka a národa (M.R.Štefánik), Maliar a pieseň (M.Benka
), Hviezda tisícročia (P.O.Hviezdoslav) a Zem spieva (K.Plicka). Popri ná-
vštevách v obnovujúcich sa MO MS na Slovensku i medzi Slovákmi v USA,
Kanade, Maďarsku a Srbsku pripravoval program pre členskú základňu MS
a riešil aj mnohé hospodárske a ekonomické úlohy MS. Z funkcie predsedu
MS odstúpil 6.7.1990 po osobnom rozhodnutí preto, lebo v niektorých ve-
ciach „zaťal do živého“ a obdobie jeho pôsobenia, aj keď bolo krátke, bolo
pre vývoj Matice slovenskej v ďalších rokoch mimoriadne významné, lebo
všetko čo konal, bolo v záujme našej národnej ustanovizne a v záujme slo-
venského národa. 

Každé naše stretnutie bolo sviatkom, hoci vždy bolo naplnené prácou
pre ľudí, hľadaním a nachádzaním ciest vedúcich k cieľu, a preto sme si Vi-
liama Grusku ctili a mali ho radi. Viliam totiž cez svoje nadanie, svoje mimo-
riadne široké poznanie dejinných udalostí, cez svoje stretnutia s výnimoč-
nými ľuďmi na našich dedinách a cez svoju neobyčajnú pracovitosť vytváral
pre svojich rovesníkov, ale aj pre ďalšie generácie nadčasové dielo národ-
ného charakteru. Toto jeho dielo určite bude rezonovať a budú sa k jeho vý-
sledkom vracať aj tí z nášho národného spoločenstva, ktorí budú postupne
prichádzať na tento svet. Preto ním vytvorené kultúrne hodnoty, plné prav-
divosti a ľudskosti, musia ostať a verím, že určite ostanú v histórii našej ná-
rodnej kultúry. Apelujem na všetkých ľudí, ktorí majú vo svojom srdci pevne
ukotvený vzťah k vlasti predkov, ctime si dielo Viliama G r u s k u, nedajme
sa zlomiť nikým a ničím a držme sa jeho cesty životom, aby sme sa o svojich
rodoch i svojej otčine dozvedeli čo najviac a uchovali si v sebe hodnoty prav-
dy pre život svojich potomkov. Naša úcta patrí jeho menu, patrí jeho mimo-
riadnemu talentu, patrí jeho odkazom smerujúcim k budúcnosti budúcich ge-
nerácií slovenského národa. Klaniame sa a ďakujeme mu za jeho nadčasový
odkaz našej budúcnosti: „Pripnime si krídla a leťme hore na nebo, kde hviez-
dy piesne vyspievali túžbou po kráse a uchovajme si ich v sebe, aby sa nád-
hera človečiny, vytvárajúca symbolický vrkoč vzájomnej úcty, nikdy nestra-
tila z našich životov.“ 

V B. Bystrici 23.9.2019 Igor K o v a č o v i č


