
Existuje len niekoľko
málo dátumov v novodo-
bej slovenskej histórii, kto-
ré možno považovať za
kľúčové. Medzi tieto nepo-
chybne patrí 4. jún 1920,
kedy bola podpísaná v pa-
láci Grand Trianon pri Pa-
ríži Mierová zmluva medzi
Spojenými a Združenými
mocnosťami a ich spojen-

cami na strane jednej a Maďarskom na strane druhej. Do dejín vošla
ako Trianonská zmluva alebo trianonský mier. Trianonská zmluva vo
vzťahu k Maďarsku v prvom rade určila jeho hranice k okolitým ná-
stupníckym štátom po zaniknutom Uhorskom kráľovstve ako súčasti
zaniknutého Rakúsko – Uhorska. Išlo o hranice s Rakúskom, Kráľo-
vstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov, Rumunskom a Česko-Sloven-
skom. V prípade Česko-Slovenska bola vlastne vytýčená, prvý krát
v dejinách, južná hranica Slovenska, ktorou sa toto odčlenilo od Ma-
ďarska. Táto hranica existuje a platí doposiaľ a bude existovať a pla-
tiť večne.

Cesta od faktického zániku Rakúsko-Uhorska v októbri 1918 do
podpísania Trianonskej zmluvy však bola dlhá a náročná. Maďarsko
mimoriadne vzdorovalo jej podpísaniu, najmä s ohľadom na vytýče-
nie svojich nových hraníc, aj keď tieto boli už fakticky určené Najvyš-
šou radou spojencov dňa 12. júna 1919. Samotné rokovania o Tria-
nonskej mierovej zmluve sa začali až v januári 1920, a to po porážke
Maďarskej republiky rád. Maďarská strana, vedená grófom Albertom
Apponyim, sa pokúsila prostredníctvom jeho vystúpenia na Quai
d´Orsay (Ministerstvo zahraničia Francúzska) dňa 16. januára 1920
zvrátiť faktické rozhodnutie o nových hraniciach Maďarska, a to ob-
hajobou integrity Uhorského kráľovstva ako piliera stredoeurópskej
civilizácie. Bez ohľadu nato, že dohodové mocnosti sa odmietli čo
i len baviť o tomto predloženom maďarskom materiáli a trvali na svo-
jom texte návrhu mierovej zmluvy, nie je, hoci aj po sto rokoch, márne
uviesť, na akých „vedeckých“ argumentoch bol postavený maďarský
protinávrh. Bezostyšne sa v ňom napríklad tvrdilo, že Uhorsko s nad-
vládou maďarského národa je absolútne nevyhnutné zachovať, pre-
tože v opačnom prípade Karpatskú kotlinu ovládnu „nečisté národy

ako sú Rumuni a Slováci, čo povedie ku kultúrnemu a civilizačnému

úpadku v strednej Európe.“ Podľa predstavy maďarských vyjedná-
vačov bol len „maďarský národ zárukou stabilného rozvoja a pokroku

v tejto oblasti Európy.“ Taktiež Maďari tvrdili, že nový maďarský štát
bol „odrezaný od svojej doterajšej priemyselnej základe a v tejto po-

dobe bude neživotaschopným útvarom.“ Navyše, považovali za „ne-

spravodlivú“ stratu viac ako 50% územia bývalého Uhorska. 
Tvrdenia Maďarov o ich výlučnej národnej čistote by dnes boli

jednoznačne kvalifikované ako rasistické. Navyše, prešlo už viac ako
100 rokov od zániku Uhorska, a žiadna „maďarská civilizačná bom-

ba“ sa v strednej Európe nekonala. Slováci, Srbi, Chorváti, Rumuni
či Maďari, všetci sme na podobnom stupni rozvoja. Taktiež k žiad-
nemu krachu Maďarska nedošlo. A územia obývané nemaďarskými
národmi bývalého Uhorska sú dnes právom ich štátnymi teritóriami.
Finis Hungariae bolo v Grand Trianone pred 100 rokmi slovens-
kou slávou!

Maďarské elity sa však s daným stavom veci len tak nezmierili.
Pre nich bola Trianonská zmluva katastrofou. Heslo „Všetko späť“

bolo maďarskou mantrou v čase medzi rokmi 1920 až 1938. Revi-
zionistické úsilie vyvrcholilo známou Viedenskou arbitrážou dňa 2.
novembra 1938, v dôsledku ktorej Maďarsko na úkor Slovenska oku-
povalo jeho južnú časť so Žitným ostrovom a v ďalšej línii Šurany-
Vráble-Levice-Lučenec-Rimavskú Sobotu-Rožňavu-Košice. Toto úsi-
lie horthyovského Maďarska pod gesciou nacistického Nemecka
a fašistického Talianska však bolo márne. Po 2. svetovej vojne sa
československej diplomacii, vedenej Vladimírom Clementisom, po-
darilo úplne zvrátiť výsledky Viedenskej arbitráže, a to prijatím Pa-
rížskej mierovej zmluvy dňa 10. februára 1947. V nej zakotvené usta-
novenie v ČASTI I. Hranice Maďarska v Článku I. v bode 4. a) znie:
„Rozhodnutia viedenskej arbitráže z 2. novembra 1938 sa vyhlasujú

za nulitné.“ Týmto sa zmena slovensko-maďarskej hranice ako dô-
sledok arbitráže z roku 1938 považuje za neexistujúcu. To bolo veľké
víťazstvo československej povojnovej diplomacie. 

Tu však treba na tomto mieste spomenúť aj ďalší významný me-
dzinárodno-právny akt. Tým bolo uzavretie Zmluvy o výstavbe a pre-
vádzke sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros dňa 16. sep-
tembra 1977 v Budapešti (symbolicky významné). V jej Článku 22
Určenie priebehu štátnych hraníc bola dvojstranným medzinárodno-
právnym dokumentom medzi Československom a Maďarskom po-
tvrdená, s malými zmenami vyplývajúcimi z realizácie vodného diela,
štátna hranica medzi Slovenskom (Československom) a Maďar-
skom. Týmto Maďarsko, bez akéhokoľvek medzinárodného nátlaku,
za čo sa mohli Trianonská zmluva a Parížska mierová zmluva po-
kladať, uznalo existujúcu slovensko-maďarskú štátnu hranicu. Con-
summatum est!

Aj preto bol taký zúrivý odpor Maďarska voči existencii tejto zmlu-
vy v čase pádu komunizmu koncom 80. rokov 20. storočia. Tu sa
prejavil štátnický postoj vtedajších slovenských politických elít, ktoré
plne sledovali slovenský národný záujem. Tým bolo nielen dokonče-
nie Vodného diela Gabčíkovo, ale i obrana Zmluvy o výstavbe a pre-
vádzke sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros pred medzi-
národným súdnym tribunálom v Haagu. Treba prejaviť úctu premié-
rovi JUDr. Jánovi Čarnogurskému za presadenie náhradného „C“ va-
riantu pri dostavbe Vodnej diela v Gabčíkove haťou Čunovo v rokoch
1991 – 1992. A to aj s ohľadom na intrigy niektorých vtedajších fe-
derálnych československých ministrov, na čele s Josefom Vavrou-
škom, ktoré viedli proti dokončeniu Vodného diela Gabčíkovo – Na-
gymaros v súlade s maďarskými predstavami. Rovnako sa treba po-
ďakovať aj premiérovi JUDr. Vladimírovi Mečiarovi za neochvejnú
štátnu podporu obhajoby Vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros na
medzinárodnej úrovni v spore s Maďarskom v Haagu. No a vďaku
treba vzdať aj trom slovenským odborníkom symbolizujúcim toto die-
lo. Trojici Peter Daniš (projektant) – Július Binder (realizátor) – Peter
Tomka (obhajca) Vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros. 

V týchto súvislostiach treba vidieť aj Trianonskú mierovú zmluvu.
Cez oblúk spojitosti s Parížskou mierovou zmluvou a Zmluvou o vý-
stavbe a prevádzke sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.
Je to oblúk slovenského úspechu v práve na slobodnú existenciu
slovenského národa, vybojovaného v 20. storočí. Bez Trianonu by
neexistovalo nezávislé Slovensko našich dní. Prečo však nie sú pri-
pravované veľké oslavy tohto významného výročia? Prečo nie je
v Bratislave na Námestí slobody veľký pomník Sláva Trianonu? Pre-
čo sme my, Slováci, takí národne ničotní? PREČO A DOKEDY?! My,
matičiari, však vieme: SLÁVA TRIANONU!

JUDr. Pavol  B o r o ň, predseda MO MS

Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXIX. č. 234-6/2020

Hľadaj pravdu, počuj pravdu, uč sa pravde,

miluj pravdu, vrav pravdu, bráň pravdu až do

smrti, lebo pravda ťa vyslobodí.  

(Ján Hus) 

STO ROKOV OD TRIANONUSTO ROKOV OD TRIANONU



Rok 1990 znamenal začiatok obrody a demokratizácie nášho národného života.
Začínali sme ho v Kultúrnom dome v Radvani, kedy 30. marca 1990 za účasti vyše
480 ľudí sa uskutočnilo valné zhromaždenie obnoveného banskobystrického Miest-
neho odboru Matice slovenskej. Na tomto verejnom zhromaždení bol schválený 13
bodový program vnútorného i vonkajšieho pôsobenia matičnej práce. Pri jeho tvorbe
matičiari v mnohom nadväzovali na Rezolúciu aktivistov matičného hnutia v Banskej
Bystrici zo 14. júna 1968, ktorá okrem širokého pôsobenia rozpracovaného do 21
konkrétnych požiadaviek, v bode 13. uvádzala: „Vybudovať v meste dom Matice
slovenskej, ktorý by slúžil vedeckej, popularizačnej, umeleckej, klubovej a spolo-
čenskej činnosti jej členov i širšej verejnosti.“ Novozvolený Výbor MO MS, ktorého
predsedom sa stal Igor Kovačovič a pôsobili v ňom viacerí významní vedeckí a kul-
túrni pracovníci (J.Findra, M.Murgaš, E.Dvorský, Z.Oravec, V.Majling, J.Borguľová,
M.Palúchová, E.Samborská, M.Baňacká, M.Kališka, N.Bačíková, J.Kavec, M.Lac-
ková) začal pripravovať slávnostné otvorenie Domu MS v Národnej ulici na 15. júna
1990, ktorým sme chceli naplniť snahy banskobystrických matičiarov mať svoj vlast-
ný dom, prijať prvý program jeho pôsobenia a tak vytvoriť profesionálne pracovisko
pre metodické, poradenské a koordinačné centrum pre členskú základňu MS na
území stredného Slovenska. Do spolupráce sa zapojili vysoké školy, kultúrne a osve-
tové pracoviská, kolektívy záujmovej umeleckej
činnosti i orgány štátnej správy pôsobiace na
území Banskej Bystrice. Medzitým po dohode
Stredoslovenského KNV a Matice slovenskej
došlo k prevodu objektu i celého nehmotného
majetku bývalého Domu družby v Národnej ulici
do vlastníctva Matice slovenskej. Protokol o de-
limitácii, ktorý dňa 22.5.1990 uznesením č. 14
schválilo plénum S KNV, podpísali za SKNV:
M.Vojtko, O.Lauková, Š.Holečko a M.Kapusto-
vá a za MS I.Sedlák, M.Kališka a Ž.Kočíková.
Na deň 15. 6.1990 sme vybavili aj uzatvorenie
celej Národnej ulice a už od samého rána chys-
tali nielen celý priestor ulice, ale aj všetky vnú-
torné priestory objektu a záhradu budúceho
matičného domu. Hodinu pred slávnostným
odovzdaním symbolických kľúčov od objektu sa
na ulici za veľkého záujmu Banskobystričanov
začali vystúpenia folklórnych súborov Urpín, Bystrina, Partizán, speváckych zborov
Collegium Cantus a Hron i orchestra BB Band dixieland Band. Počas tejto časti
predstavitelia MS a mesta B. Bystrica položili k pamätným tabuliam prvého predsedu
MS biskupa Dr. Štefana Moysesa na budove biskupského úradu na Námestí SNP
a prvého podpredsedu MS superintendenta Dr. Karola Kuzmányho na budove evan-
jelickej fary v Lazovnej ulici kytice kvetov. Najslávnostnejšia chvíľa celého dňa sa
začala privítaním všetkých účastníkov a pozvaných hostí, medzi ktorými boli správca
MS PhDr. Imrich Sedlák, riaditeľ Členského ústredia MS PhDr. Cyril Žuffa, predseda
S KNV Milan Vojtko, emeritný biskup rímskokatolíckej cirkvi ThDr. Jozef Feranec,
senior evanjelickej cirkvi ThDr. Ján Dubíny, rektor UMB Ján Findra, predsedníčka
Živeny JUDr. Eleonóra Ruttkayová, prof. John Ludvík Nábělek z Oregonskej uni-
verzity v USA. Po odznení hymny SR a hymny MS z balkóna Dom u MS v duchu
slov Andreja Sládkoviča: „Slovenský brat, objím si mať. Ľúb verne objatú. Zem slo-
venská je tvoja mať. Miluj tú zem svätú. Zem tá je krásna, slávna časť v svete de-
satine. Ak dá aj trpieť, zhynúť nedá Boh toľkej rodine“ sa k prítomným prihovorili
Igor Kovačovič a Imrich Sedlák a pre všetkých prečítali aj slová vtedajšieho pred-
sedu SNR Rudolfa Schustera: „Pri príležitosti slávnostného otvorenia domu MS že-
lám Vám, vážení matičiari, predovšetkým úspech vo Vašej práci v prospech nášho
národa. Verím, že nastupujúca doba prinesie nebývalý rozmach slovenskej duchov-
nej kultúry, v ktorom bude mať svoje pevné a už ničím neohrozené miesto i naša
Matica slovenská.“ O dni otvorenia prvého domu MS na Slovensku napísali v Prie-
kopníku: „Bol to deň slnka, úprimnosti, čistoty, rozžiarených očí. Bol to deň Slovens-
ka a slovenskosti v Banskej Bystrici. Bol to deň radosti i nádejí pre Maticu slovenskú
v meste na Hrone, v ktorom sa spájala MS od svojho zrodu pod vedením prvých
mužov na jej čele – prvého predsedu MS biskupa Štefana Moysesa a prvého pod-
predsedu Karola Kuzmányho s prítomnosťou i budúcnosťou.“ Týmto dňom začali
pracovníci Domu MS pod vedením povereného riaditeľa Michala Kališku, v úzkej
spolupráci s členmi MO MS napĺňať matičný program v 7 sekciách, 3 profesijných
kluboch a 6 umeleckých súboroch a pripravovať sa na svoje metodické a koordi-
načné poslanie v 117 MO MS, 3 domoch MS (Lučenec, Fiľakovo a Rimavská So-
bota) a 4 oblastných pracoviskách MS (Zvolen, Brezno, Veľký Krtíš, Rožňava) pô-

sobiacich na strednom Slovensku. Riaditeľom domu MS sa po vykonanom konkurze
stal dlhoročný spolupracovník MS Igor Kovačovič a v dome pracovalo celkom 14
zamestnancov. Dom MS organizoval pravidelné mesačné stretnutia zástupcov MO
MS v okresoch kraja, podieľal sa na obnove a vzniku MO MS v obciach na Hore-
hroní, Podpoľaní, Gemeri, Pohroní, Dolnom Liptove a Hornej Nitre, organizoval
„stoly národnej dohody“ politických strán a hnutí v sídle, organizoval „matičné mosty“
s MO MS na južnom Slovensku a Dni národnej kultúry, mimoriadne aktívne spolu-
pracoval s okresnými kultúrnymi strediskami v kraji pri rozvoji záujmovej umeleckej
i mimoumeleckej činnosti, podieľal sa na usmerňovaní metodickej činnosti členského
hnutia MS na Slovensku v oblastiach zborového spevu, inštrumentálnej hudby, tra-
dičnej ľudovej kultúry, dobrovoľnej klubovej činnosti, vzdelávacej činnosti i starostli-
vosti o rómske etnikum. Spolupracoval so spolkami Slovákov v najbližšom zahraničí,
s vytvoreným Klubom Lipa pre študentov zo zahraničia študujúcich na UMB, ale aj
s organizáciou Domovina Lužických Srbov, spolupracoval s vedením ženijného útva-
ru v Radvani, organizoval pravidelnú kultúrnu a športovú činnosť vzniknutých Obcí
rodákov z Gemera, Liptova, Novohradu, Turca a Zemplína v Banskej Bystrici, pro-
gramovo a organizátorsky sa podieľal na príprave a konaní 6. MSFSM v Martine,
na konaní Valného zhromaždenia MS, na odovzdávaní Cien Nadácie MS i na konaní

takých matičných podujatí, akými boli: Štúrovský
výstup na Pustý hrad vo Zvolene, Slovenské Dio-
nýzie (Svätourbanské slávnosti) v Sebechleboch,
Slávenie sv. Jána v Podzámčoku, Cyrilo-metod-
ský deň v Terchovej, Dni národnej kultúry v Honte
a participoval na tvorivých procesoch programov
festivalov – FSP Detva, FF Východná, Jánošíko-
ve dni Terchová, Hontianska paráda Hrušov,
Očovská folklórna hruda, Dni kolied kresťanov
Slovenska Chrenovec – Brusno, Staré nôty mla-
dých strún v Habovke, Ozveny staroslovienčiny
v Telgárte, Horehronské dni spevu a tanca v Heľ-
pe, Slávnosti piesní a tancov vo Vlachove, festi-
val Rontouka v Klenovci, festival mladých folklo-
ristov Koliesko a ďalšie. Ďalej to boli cykly podu-
jatí o ľudovej, jazzovej a populárnej hudbe – Dob-
rý večer, priatelia, Festival matičných speváckych
zborov, Medzinárodný dixielandový festival, Me-

dzinárodné maliarske a sochárske sympózium Špania Dolina, vzdelávací proces
Fórum tvorby, Deň obcí rodákov v Jakube, Banskobystrický triatlon, Šachové tur-
naje, cyklus podujatí Osobností a udalosti, Tradície a ľudia a Kultúra s podujatiami:
Deň matiek, Deň rodiny, Deň detí, Deň žien, Deň Zeme, Trojkráľový večer, Bansko-
bystrické fašiangy, Vítanie jari, Stavanie mája, Slávnosť na Mitra, Vianočný kruh,
súťaže Šaliansky Maťko, Prečo mám rád slovenčinu, podujatia Letný tvorivý tábor
Malatiná, programy skupín zahraničných Slovákov a dedinských skupín na FSP,
Deň sv. Cyrila a Metoda v Selciach, Vatry zvrchovanosti a Posolstvo Vianoc na
Kremnických Baniach. V roku 1991 po prijatí „reštitučného zákona“ nastali v ďalšom
pôsobení domu MS priestorové problémy. Dňa 1.8.1991 bol objekt odovzdaný Šte-
fanovi Mrižovi, pôsobenie domu MS bolo presunuté po dohode s NOC Bratislava
do objektu bývalého KOS na Fortničke, kde v období 1.8.1991 – 31.1.1993 prebehla
rekonštrukcia celého objektu, na financovaní ktorej sa podieľala MS. Hnuteľný ma-
jetok bol prevezený do sídla MS v Martine a časť ostala v Banskej Bystrici. Stav za-
mestnancov sa znížil na 3 osoby. Dňa 23.12.1993 boli objekty bývalého KOS roz-
hodnutím MK SR a MF SR odovzdané do vlastníctva MO MS a dňa 1.7.1994 bola
uzatvorená zmluva o prenájme medzi MO MS a MS v Martine, ktorá bola po nástupe
Ing. Mariana Tkáča na post predsedu MS zo strany MS v Martine (správca Ján Eš-
tok) vypovedaná. Riaditeľkou domu MS sa dňom 1.8.2011 stala Dr. Jana Križová
a sídlo bolo dňom 22.11.2011 presunuté do prenajatých priestorov objektu bývalého
Evanjelického domu na Hornej ulici 21. Vzniknutý stav, ktorým došlo k značnému
zníženiu starostlivosti o členskú základňu MS na strednom Slovensku, vtedajší pred-
stavitelia MS v značnej miere obmedzili dovtedajšie mnohoročné pôsobenie v sta-
rostlivosti o pravidelnú činnosť miestnych odborov MS na strednom Slovensku.
O problémoch tohto obdobia,súvisiacich s pokračovaním ďalšieho pôsobenia domu
MS, sme informovali členov MS v mesačníku ZVON v č. 12/2011 - č.1, 2, a 4 /2012
a č. 3/ 2013 a pre širšiu verejnosť aj na webovej stránke MO MS. V roku 2019 pri
oslave 100 rokov od vzniku MO MS v Banskej Bystrici na stránkach 50 – 54 vydanej
pamätnice „MO MS B. Bystrica 1919 – 2019“ bola zverejnená celá genéza vzniku,
oživotvorenia a obnovenia matičného života v Banskej Bystrici a v širších súvislos-
tiach aj komplexný pohľad na pôsobenie domu Matice slovenskej.

PRIPOMÍNAME SI
NAŠICH 30 ROKOV  



CHRÁŇME SI NÁŠ DOMOV!
Týmito slovami sa obraciame na všetkých obyvateľov Slovenska, aby si uvedomili minimálne tak, ako to urobili po nástupe Milana

Kňažka na post ministra kultúry SR v rokoch 1999 - 2000, kedy tiež bola snaha znevážiť poslanie Matice slovenskej v dejinách so zámerom
obmedziť jej pôsobenie v živote slovenského národa, tak ako to predtým v dejinách najskôr vykonala Uhorská vláda a potom aj vládnutie

mocných počas socializmu. I keď tieto snahy pokračovali aj v rokoch 2002 – 2004, siahnuť na najstaršiu a najvýznamnejšiu kultúrnu ustanovizeň Slovákov v duchu ich predchodcov
sa neodvážili, ale veľmi zásadne obmedzili možnosti jej financovania. Napriek týmto snahám „slovenskej vlády“ Matica slovenská vo svojom poslaní pre budúcnosť slovenského
národného života v rámci vlastných možností pokračovala a aj s menším rozpočtom i menším počtom pracovníkov v rozvíjaní hodnôt duchovnej a národnej kultúry. História Matice
slovenskej od svojho vzniku vždy mala svoje dve cesty. Jednu, keď sa jej darilo a vždy to bolo pre prospech nielen Slovákov, ale aj pre prospech všetkých obyvateľov Slovenska a
druhú tzv. „krížovú cestu “, ktorá bola nielen pre Maticu slovenskú, ale aj pre všetkých ľudí na Slovensku zlom, voči ktorému sa vedeli všetci spoločne postaviť. Matica slovenská
nikdy nechcela a nikdy nebude chcieť, aby slovenský národ i všetci obyvatelia Slovenska upadli do biedy duchovnej, ale ani do biedy hmotnej. Preto sa často v dejinách obracala
a obracia sa aj dnes na všetkých obyvateľov Slovenska so slovami: „Ochraňujme si svoje korene, držme si v pamäti a v úcte slávne dni i všetkých synov a dcéry národa a nedopusťme
nikdy, aby Matici slovenskej, a tým aj celému Slovensku na jeho ceste životom bolo ubližované. Matica slovenská sa zrodila z vôle národa, vždy bola a aj podnes je zrkadlom jeho
duše, a preto nikdy nemohla a ani teraz nemôže a nesmie mlčať, ak ide o svätú slovenskú vec.“ 

Upozorňujeme preto na ďalšie snahy likvidovať Maticu slovenskú, ktoré sa objavili v texte prijatého Programového vyhlásenia súčasnej „demokratickej“ vlády SR, kde sa
objavili systémové a systematické snahy s jasným cieľom zničiť Maticu slovenskú a urobiť z nej nejaké málopočetné občianske združenie, ktoré postupne zanikne a možno existujú
aj iné scenáre. Upozorňujeme však koncipientov tohto scenára na historické skutočnosti našich dejín. Každý, kto chcel zničiť Maticu slovenskú, postupne skončil v prepadlisku
dejín, lebo vždy vtedy si ľudia uvedomili, o čo ich chcú vládnuci pripraviť. Vždy vtedy, keď nastal boj proti národnej ustanovizni sa začalo predávať slovenské rodinné zlato a striebro
cudzím, začali sa do cudzieho sveta „za tridsať strieborných“ predávať najvzácnejšie poklady nášho dedičstva, začali sa znevažovať naše drahokamy, ktorými je náš materinský
jazyk, naše kresťanské tradície, naša počas stáročí predkami vytváraná jedinečná duchovná i hmotná kultúra. Ak tomu chceme zabrániť a mali by sme, neostáva nám nič iné, len
neopustiť predkami vytýčenú a históriou poznačenú matičnú cestu, neustále sa tvorivo venovať matičnému poslaniu a mať v sebe ukotvenú pevnosť a statočnosť vo vzťahu k naj-
vyšším hodnotám ľudského života, akými je svedomie a česť pre pravdu a právo.

MO MS v Banskej Bystrici rokom 2019 vstúpil do 29. roku svojej pravidelnej
činnosti od obnovujúceho valného zhromaždenia v roku 1990. Počas predchádzajúcich
rokov sa pravidelnou činnosťou všetkých súčasní MO MS vyprofilovala jeho pravidelné
pôsobenie vo viacerých kľúčových smeroch, ktorými je viacrozmerná prednášková čin-
nosť v oblasti matičnej a národnej histórie, organizovanie verejných matičných podujatí
na pôde MO a mesta Banská Bystrica, spolupráca s kultúrnymi inštitúciami a organizá-
tormi viacerých kultúrnych podujatí v rámci stredného Slovenska, starostlivosť o vlastnú
členskú základňu, vytváranie podmienok pre pravidelnú činnosť matičných súborov, klu-
bov a sekcií a podpora ich aktivít, pripomínanie významných medzníkov histórie, sme-
rujúcich k napĺňaniu poslania Matice slovenskej a zabezpečovanie verejnej spolupráce
v rámci uzatvorených rámcových dohôd s mestom Banská Bystrica (21.10.2009), Ban-
skobystrickým samosprávnym krajom (21.3.2003), Univerzitou Mateja Bela (28.3.1995),
Národným osvetovým centrom (16.1.1995), ktoré mali svoje napĺňanie v tomto roku,
žiaľ, len veľmi sporadické s prihliadnutím na vnútorné problémy Matice slovenskej, ktoré
od roku 2013 a postupne vo zvýšenej miere v rokoch 2016 – 2018 znižovali jej celospo-
ločenský kredit. Táto skutočnosť značne poškodila aj vzájomné vzťahy MO MS nielen
čo sa týka oficiálnych uzatvorených dlhodobých rámcových dohôd, ale aj u niektorých
dovtedajších spoluorganizátorov matičných podujatí. 

Napriek týmto problémom sa matičná práca na pôde MO MS v roku 2019 sústredila
nazabezpečovanie konkrétnych úloh schváleného plánu činnosti a bola vykonávaná 
v rámci možností ich materiálneho a finančného zabezpečenia. Išlo o pripomínanie po-
kračovania 25. výročia obnovenia členskej základne MS, 25. výročia prijatia Deklarácie
o zvrchovanosti SR a prijatia Ústavy SR, ďalej 100. výročia oživotvorenia MS (1.1.2019)
a vzniku MO (30.11.1919), 26. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky
(1.1.1993), 60. výročia založenia Zahraničnej Matice slovenskej (30.8.1959), 30. výročia
Nežnej revolúcie (15.11.1989), 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila - Konstantína v Ríme
(14.2.869), 150. výročia úmrtia prvého predsedu MS biskupa Štefana Moysesa (5.7.
1869 ), 100. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika (4.5.1919) a
ďalšie výročia a udalosti i osobnosti v rámci úcty k rodiskám človeka a matičnému roku
slovenskej histórie. 

Neoddeliteľnou súčasťou matičnej práce v MO MS v roku 2019 bola spolupráca s
významnými kultúrnymi podujatiami, na ktorých vzniku a profilovaní ich dramaturgie a
organizácie sa MO MS počas predchádzajúcich rokov podieľali členovia nášho MO MS.
Išlo o podujatia: 24. Medzinárodný dixielandový festival, 54. Folklórne slávnosti pod Po-
ľanou a Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, 29. festival mladých Koliesko v Kokave
nad Rimavicou, 27. festival duchovnej a ľudovej piesne Ozveny staroslovienčiny pod
Kráľovou hoľou v Telgárte, 24. festival Hontianska paráda v Hrušove, 16. festival Očovs-
ká folklórna hruda v Očovej, 65. Folklórny festival vo Východnej, ekumenický festival
Dni kolied kresťanov Slovenska, šachové turnaje k vzniku SR a prijatiu Ústavy SR, po-
dujatia venované spolupráci so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Podstatná bola orientácia
na rôznorodú kultúrnu, vzdelávaciu a spoločenskú činnosť vykonávanú počas jednotli-
vých mesiacov roka na pôde matičných klubov, sekcií a kolektívnych členov MO MS, v
rámci osvedčených programových cyklov Osobnosti, História, Tradície a ľudia, Kultúra,
Telesná kultúra a šport, a ďalšie aktivity vychádzajúce zo Zámerov matičnej činnosti MO
MS na roky 2017 – 2022, Zámerov stratégie MS pre 21. storočie a viacročnej úspešnej
spolupráce s kultúrnymi inštitúciami a kolektívnymi členmi MO MS.

V súlade so zhodnotením základnej činnosti a konkrétnych podmienok potrebných
pre zabezpečenie prevádzky v objekte matičného domu v rokoch 2013 – 2016 na riad-
nom valnom zhromaždení MO MS dňa 30.5. 2017 sa v spoločenskej sále matičného
domu uskutočnilo dňa 28.5.2019 výročné zhromaždenie MO MS, ktoré hodnotilo činnosť
a hospodárenie za rok 2018 a schválilo Zámery činnosti i Návrh rozpočtu MO MS na
rok 2019. Výročné zhromaždenie MO MS svojím uznesením potvrdilo aj výšku členského
príspevku schváleného na VZ MO MS 2017 (5 € pre zamestnaných členov a 3 € pre
deti, študentov, dôchodcov 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 odme-
ňovania matičných aktivistov i finančnú podporu projektom MO MS a uložilo Výboru MO
MS zabezpečovať kompletné podmienky pre pravidelnú činnosť počas celého obdobia
roka 2019. 

V rámci programového cyklu OSOBNOSTI v roku 2019 sme si cestou mesač-
níka Zvon pripomenuli život a dielo významných osobností národnej kultúry pri príležitosti
ich životných jubileí. Bolo ich 11 s účasťou 3 lektorov a 191 účastníkov. Išlo o podujatia:
Dielo P.O. Hviezdoslava pri 170. výročí jeho narodenia, narodenie G. Kazimíra Lasko-
merského, úcta tvorbe D. Tatarku a osobnosti L. Chudíka, 100. výročie smrti M. R. Šte-
fánika, 170. výročie popravy Juraja Langsfelda, 150. výročie úmrtia Š. Moysesa, 200.
výročie narodenia Michala M. Bakulínyho, 155. výročie narodenia Andreja Hlinku, 95.
výročie narodenia Ladislava Ťažkého, 145. výročie narodenia J.G. Tajovského, 100. vý-
ročie narodenia Jozefa Šeba v Tajove. Celkové stanoviská k našej prítomnosti priniesli
úvodníky mesačníka ZVON: č 1.Sme na novej ceste?, č. 2. Upevňujme národnú pamäť,
č. 3. Kde leží naša bieda, č. 4. Vážme si to, čo je naše, č. 5. Úcta velikánovi národa, č.
6 Trianon - Slovensko a súčasnosť, č.7. Zvrchovanosť a jej premeny v čase, č. 8 Pamä-
tajme si, č. 9. Čo žijeme a čo chceme, č. 10. Kto rozdáva veľa lásky, nebude nikdy na
dne, č.11. 100 rokov MOMS, č. 12. Čas vianočný. Pre členov MS i pre širšiu verejnosť
sme zverejnili v mesačníku Zvon aj základné materiály hodnotenia matičnej činnosti 
v roku 2018, Zámery činnosti na rok 2019, Vyhlásenia k aktuálnej situácii roka 2018 aj
Zámery činnosti MO na rok 2020. 

V rámci programového cyklu HISTÓRIA v roku 2019 sa uskutočnili prednášky
s besedami a stretnutiami s členmi MS venované významným osobnostiam národnej a
matičnej histórie. Bolo to 5 podujatí s účasťou 3 lektorov a 121 účastníkov. Na týchto
podujatiach sme si uctili: 100 rokov od oživotvorenia MS, výročie smrti sv. Cyrila, výročie
exodu štúrovcov do Levoče, 65. výročie vzniku zahraničnej MS, 30. výročie Nežnej re-
volúcie 1989 a vo Zvone sme cez články pripomenuli: Rok oživotvorenia MS, zverejnili
slová prvého ponovembrového predsedu MS Ing. V. Grusku matičiarom „Dobré nech
vás vždy nájde a plané obíde“, 80. výročie od vzniku prvej Slovenskej republiky, 25. vý-
ročie smrti prof. Ladislava Hanusa a dali úctu prof. Jánovi Findrovi, architektovi Ladisla-
vovi E. Hudecovi, prof. Júliusovi Albertymu, Ladislavovi Ťažkému, Dr. Karolovi Kuzmá-
nymu, M. R. Štefánikovi a Svetozárovi Stračinovi. 

V rámci programového cyklu TRADÍCIE v roku 2019 sa konali tradičné podujatia
s ľudovou kultúrou na pôde matičného domu a v meste Banská Bystrica, ale aj v rámci
Banskobystrického kraja, pri ktorých viacerí členovia MO MS boli nápomocní svojou pro-
gramovou i organizátorskou činnosťou. Bolo to 20 podujatí, na ktorých vystúpilo 4287
účinkujúcich a zúčastnilo sa 49 208 divákov. Išlo o podujatia: Harmatanec a Fašiangy 
v Slovenskej Ľupči (26.1 a 26.2.), festival Už sa fašang kráti v Č. Balogu (1. - 3.3.), súťaž
detských súborov Ponická fujarka (17.3.), podujatie Deti tancujú s DFS Matičiarik (24.3.),
koncert Hrajteže mi, hrajte (26.4. v B. Bystrici), Festival ľudovej hudby (28.4. v Brezne),
31. Hronsecká lipová ratolesť (25.5.), program V Bystrici nevídanô (13.6.), kultúrny fes-
tival FUBABY (22.6.), 54. Horehronské slávnosti v Heľpe, 65. Folklórny festival vo Vý-
chodnej (5.- 6.7.), 54. FSP v Detve (12. – 14.7.), 25. Ozveny staroslovienčiny v Telgárte
(20.7.), 14. slávnosti Na badínskych vŕškoch (22.7.), 29. festival mladých Koliesko v Ko-
kave nad Rimavicou (3.- 4.8.), 16. festival Očovská folklórna hruda (9. -11.8.), 24. Hon-
tianska paráda v Hrušove (17.- 18.8.), 362. Radvanský jarmok a Deň kroja v B. Bystrici
(7.9.) a Bystrická folklórna haravara (12.10), na ktorých sa úspešne podieľali kolektívni
členovia MO MS FS Partizán a DFS Matičiarik. Ďalej to boli podujatia: Valaský rok na
Mitra v Podkoniciach (26.10.), podujatie Spomíname s láskou, ktorým sme vzdali úctu
osobnostiam kultúrneho a verejného života na cintorínoch v Banskej Bystrici (1. a 2.11.),
program Vianočný kruh v dome MS (9.12.), vianočný koncert Rádia Regina „Hrajteže
mi, hrajte“ v evanjelickom kostole s účasťou ŽSS Trnki (11.12), vianočné stretnutia ko-
lektívnych členov MO i aktívna účasť zástupcov MO MS na tohtoročných jubilejných
stretnutiach viacerých umeleckých kolektívov na strednom Slovensku. 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI
MO MS V BANSKEJ BYSTRICI ZA ROK 2019 - l. časť

SLOVO NA ZAMYSLENIESLOVO NA ZAMYSLENIE



PROGRAM NA JÚN
Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci

schváleného programu roka 2020. V prípade

zrušenia zákazu konania podujatí s účasťou ve-

rejnosti budú na tieto podujatia zo strany MO

MS posielané osobitné pozvánky.

8.6. 17.00 VÝBOR MO MS
Šieste zasadnutie Výboru MO MS s pripomenu-
tím si 30. výročia vzniku  Domu MS (1.6. 1990)
a Dňa rodiny, Dňa detí a Dňa otcov
M: DMS, Dolná 52  O: Výbor MO MS

13.6. POZNAJ A OCHRAŇUJ 
Poznávací zájazd členov MO MS a DC Lipa 
k 100. výročiu Trianonu
Kontakty: Bruno Korytko 0908 826163 + Blažena
Sadloňová 0904 047205 
M: Štúrovo  O: MO MS a Klub Lipa

15.6. 15.00 OSOBNOSTI SLOVENSKA
Prednáška A. Murgašovej s besedou k 115. vý-
ročiu narodenia Márie  Rázusovej-Martákovej 
M: DMS, Dolná 52  O: Výbor MO MS 

22.6. 15.00 PRIPOMÍNAME SI UDALOSTI
Stretnutie členov MO k 100. výročiu Trianonskej
mierovej zmluvy (4.6.1920) a 50. výročiu vzniku
Svetového kongresu Slovákov (21.6.1970) 
M: DMS, Dolná 52    O: Historická sekcia MO MS 

22. – 28.6. FUBABY
Festival umenia a dizajnu na 6 scénach v B. By-
strici 
M: Múzeum SNP, Námestie SNP, Európa SC,
ŠVK      
Informácie o konaní festivalu: www.fubaby.sk

8. - 15. - 22. a 29.6. o 13.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

8. - 15. - 22. a 29.6. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS

4. – 11. – 18. – 25.6 o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: Kapitulská ulica 8 a Dom MS 

FESTIVALY: Zdola ponickýho mlyna - Folklórne slávnosti
Vernár – Horehronské dni spevu a tanca Heľ-
pa - Folklórny festival Východná - Folklórne
slávnosti Podhorie a Folklórne slávnosti pod
Poľanou Detva BOLI PRELOŽENÉ NA ROK
2021.

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

UPOZORŇUJEME 
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI

ZÁMERY PROGRAMU ČINNOSTI MO MS NA ROK
2020 sme zverejnili v mesačníku ZVON- číslo12/2019
– strana 3

HODNOTENIE ČINNOSTI MO MS ZA ROK 2019 zve-
rejníme na stránkach najbližších čísiel mesačníka
ZVON 

NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ A POSIELAŤ NÁVRHY na
zverejnenie v mesačníku ZVON. Vaše články, informácie
a návrhy nám môžete posielať každý mesiac do 20–teho
na mailovú adresu momaticabb@gmail.com 

NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE O HISTÓRII
PÔSOBENIA MO MS V ROKOCH 1919 – 2019, ktorú
si môžete zakúpiť v matičnom dome na ulici M. Rázu-
sa
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Z TVORBY 
Danice Balážovičovej

ODIŠLA MOJA MAMA
ku bráne hojnosti 
ten posledný kúsok cesty
musela prejsť sama 
začiatkom januára 
bez kapcov a bez rukavíc 
len v anjelskej košeli
premrznutá do kosti

na druhý deň po smutnej noci
nebo sa rozžiarilo doružova
radostne čaká na svoju pútničku
bolesť sa rozplynula
anjeli chystajú 
uvítací ceremoniál

ZÁCHRANKA
ideš s mamou do špitála
vrátia ti len kapce
hrdá žena uzimená
už sa len tak trasie
sprevádza ju
smrťka s kosou zubatá
bez kyslíka nepomôže maska
zobrala ju do náruče 
nová sila 
L Á S K A

OD MAMY
na cestu sme ti zaspievali pieseň o láske
vtedy sa roztvorilo nebo
a zo sivej oblohy
spomedzi chladných oblakov
skĺzol po slnečnom lúči
posledný pozdrav deťom

PRERUŠENÁ PIESEŇ
roztrhla sa niť
vietor rozvial konce
nepoznám tajomstvo
ako ich spojiť
stratili sa v čase
len vo filmoch je možná cesta späť
akoby som snívala
ale mamy niet
a život ide ďalej

EŠTE TU CHVÍĽU BUĎ
mami prišla som ťa pozrieť
nebola si doma
len tvoj budík zvonil na pozdrav
dedičstvo vždy rodinu rozhnevá
ochráň svoje deti z neba
nech tvoja veľká láska
majetok spravodlivo rozdá


