
Každý rok, keď dopisujem úvod-
ník ZVONU k výročiu Deklarácie
zvrchovanosti Slovenskej republiky
zo dňa 17.7.1992, mám pocit, že
som v predošlých rokoch na túto té-
mu napísal už všetko. Že na budúci
rok sa už nič nové nebude dať napí-
sať... Ale každý nasledujúci rok sa
opäť a opäť presvedčím, ako veľmi
som sa mýlil – a v akých veľmi rôz-

nych súvislostiach svetových a vnútropolitických udalostí sa dá zvrcho-
vanosť Slovenskej republiky chápať. Rok 2020 nie je výnimkou. Vlastne
je! Na pozadí udalostí v roku 2020 je to celé ešte omnoho vypuklejšie a
viditeľnejšie. Koronakríza, ktorá „prevalcovala“ (a stále ochromuje) Eu-
rópu a svet, nám ukázala veľmi mnohé veci v novom svetle. Zrušila mno-
hé „mýty“, zaužívané šablóny myslenia a vnímania vecí a udalostí sve-
tovej politiky. Vo viacerých súvislostiach som si spomenul na výkrik die-
ťaťa v notoricky známej rozprávke Cisárove nové šaty: „Veď je nahý...“

Roky proklamovaná pokračujúca užšia integrácia Európskej únie,
očakávané vytváranie nových európskych inštitúcií, ďalšie a ďalšie odo-
vzdávanie kompetencií národných štátov Európskej komisii - dostali po
ťažkej rane spôsobenej Brexitom ďalší tvrdý úder: Koronakríza odhalila
neschopnosť Európskej únie adekvátne zareagovať v krízovej situácii.
Úplné ticho zostalo na dlhé týždne v Bruseli ! A tak vlády jednotlivých
členských štátov Európskej únie konali spontánne a samostatne – konali
rôzne - spôsobom akým vedeli, a aký sa im zdal najlepší. Národné vlády
konali úplne zvrchovane. A Európska únia sa až po dlhých týždňoch
zmohla na konštatovanie, že asi nie je najlepšie, keď sa veľká väčšina
liekov a zdravotníckych pomôcok v Európe nevyrába, ale dováža sa 
z Číny a Indie. Trvalo niekoľko mesiacov, kým sa Európska komisia do-
stala z „ofsajdu“ opäť do hry a „chytá psa za chvost“. Sľubovanými 750
miliardami „potlačených papierov“ (rozumej „natlačených peňazí“) v rámci
Fondu obnovy. Ako to dopadne a nakoľko sa Európskej komisii podarí
vyvážiť zlyhanie a neschopnosť akcie z úvodu pandémie, uvidíme. Pozi-
tívnym zistením však je, že vlády národných štátov konali efektívne a
každá po svojom sa nejako s neočakávanou situáciou a ohrozením vy-
rovnala. Aj vlády Petra Pellegríniho a neskôr Igora Matoviča u nás – vďa-
ka ich možnosti nezávislého rozhodovania a riadenia opatrení v našom
štáte. Je to ukážka zvrchovanosti v praxi.

Kľúčovú dôležitosť pojmu zvrchovanosť môžeme vidieť aj v súvislosti
so stým výročím Trianonskej mierovej zmluvy. Na teatrálne kúsky Igora
Matoviča ešte ako opozičného poslanca sme si čiastočne zvykli, ale prav-
dou je, že vždy bol schopný prekvapiť niečím novým. A táto schopnosť
mu zjavne ostala aj na poste predsedu vlády Slovenskej republiky. Na-
ozaj nečakané a detinsky naivné gesto urobil pri výročí Trianonu voči
predstaviteľom maďarskej národnostnej menšiny. Aby potom hovoril 
o „opľutí ruky“, keď sa mu títo „odvďačili“ požiadavkou na zriadenie tzv.
„Maďarského okolia“ a ďalšími vecami – ktoré mi zaváňajú iredentou. Až
premiér Maďarskej republiky Viktor Orbán musel Igorovi Matovičovi vy-
svetliť, že Slováci a Maďari nebudú mať na otázku Trianonu nikdy rov-
naký názor. Čo je úplne pochopiteľné. Veď tzv. „historická krivda“, ktorá
sa Maďarom stala – znamenala koniec „žalára národov“ ako bolo nazý-
vané Uhorsko. Nebol, nie je, a ani nemôže byť rovnaký pohľad na túto
dejinnú udalosť zo strany Maďarov, s pohľadom Slovákov, Chorvátov,
Rumunov a ďalších... Pre objektívnosť treba dodať, že tak ako je nepo-
chopiteľná naivita predsedu vlády Slovenskej republiky Matoviča, rovna-
ko nepochopiteľná je aj politická naivita predstaviteľov SMK, ktorí s týmito
požiadavkami prišli.

A do tretice zvrchovanosť: roky sa v krajine hovorí o potrebe nákupu
nových stíhačiek pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky. O stíhačkách
F-16, ktoré majú prísť sem k nám - na letisko Sliač. Spomínajú sa tech-

nické a letové vlastnosti, spomínajú sa miliardy, spomínajú sa termíny.
Ale nehovorí sa o počte amerických vojakov, ktorí v tej súvislosti majú
prísť, nehovorí sa o ich „statuse“ a o jurisdikcii, ktorej budú podliehať. 
A z nejakého dôvodu nám nikto ani nespomenul, že by tým pádom malo
úplne „zaniknúť“ letisko Sliač ako civilné letisko a stať sa vyložene vo-
jenskou základňou. Letisko ležiace v srdci Slovenska medzi Banskou By-
stricou a Zvolenom. Znamená to, že toto územie sa stane oblasťou vy-
ňatou spod zvrchovanej moci Vlády Slovenskej republiky a účinnosti zá-
konov Národnej rady Slovenskej republiky? Po odchode vyše 20 rokov
„dočasne umiestnených“ sovietskych vojsk a po takmer 30-tich rokoch
bez prítomnosti cudzích vojenských síl na území SR – má byť toto koniec
zvrchovanosti Slovenskej republiky nad celým svojím územím? Nemy-
slím si, že toto je túžbou väčšiny obyvateľov našej krajiny. Naopak – som
presvedčený, že väčšina má obavy a nemá dobrý pocit z takejto pred-
stavy. Príliš často a príliš dlho sme tu totiž mali cudzie vojská za posled-
ných 100 rokov.

Zvrchovanosť nie je pojem, s ktorým by mladá generácia u nás často
narábala. Skôr naopak – mladí ju žiaľ mnohokrát považujú za „prežitok“
v dnešnom globalizujúcom sa svete. Avšak aj v tomto ohľade zaúrado-
vala Korona. Zasadila globalizácii tvrdý úder medzi oči a odhalila, že popri
všade toľko zdôrazňovaných výhodách – má globalizácia aj množstvo
nevýhod, rizík, ba aj smrteľných rizík. Svet si zrazu uvedomil, že hranice
kontinentov, hranice štátov, správne rozdelenie a „segmentácia“ sveta
nie sú len prekážkou, ktorú treba zmiesť, ale môžu sa stať aj životy za-
chraňujúcimi bariérami počas mimoriadnych situácií, ako sú napríklad
pandémie. Jednu tu stále máme a hoci v našej krajine je situácia priaz-
nivá, vo svete pandémia Covid-19 stále vyčíňa a situácia sa zhoršuje. Ba
čo viac – svetoví epidemiológovia svorne tvrdia, že na planéte s už tak-
mer 8 miliardami ľudí môže prísť kedykoľvek ďalšia pandémia. Možno
ešte ničivejšia. A tak je možné, že spôsob „globálneho“ života, ako ho
ľudstvo poznalo z posledných desaťročí, už nebude možný a „segmen-
tácia“ bude nevyhnutná. Nielen na hraniciach kontinentov a štátov, ale
možno aj vnútri štátov. Tak ako sa to stalo napr. v USA a v Nemecku, kde
popri centrálnych vládach vystúpili do popredia vlády federatívnych štátov
resp. spolkových krajín. 

O niekoľko dní si pripomenieme slávnu kapitolu z našich dejín – pri-
jatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky Slovenskou národ-
nou radou dňa 17. júla 1992. Ostatný rok nám priniesol opäť nový pohľad
a pridal ďalší význam pojmu „zvrchovanosť“. Tak ako vlastne každý rok.
Svet sa prudko mení a tak aj slová a výrazy nadobúdajú nové významy,
nové obsahy. Niektoré nadobúdajú, iné strácajú, niektoré výrazy priro-
dzene zanikajú a vytrácajú sa z jazyka. Zvrchovanosť však v súčasnom
období nadobúda na význame. Aj u nás, aj vo svete. Preto treba stále
dbať nad obsahom tohto pojmu a pripomínať ho najmä mladej generácii.
Aj tým, čo si postavili domy za hranicami Slovenskej republiky a nevedeli
sa dostať do práce na Slovensko. Aj tým, ktorí sa vracali z iných krajín
domov, keď si predtým roky mysleli, že ich „domov“ je už inde a nesmier-
ne sa čudovali povinnej karanténe. Ale aj tým, ktorí tu žijú celý život a ne-
pochybujú, že ich domov je tu. Všetkým treba pripomínať význam slova
zvrchovanosť – pre náš národ, pre našu krajinu. Nielen na výročia, ale
neustále. Aj v súvislosti s Maticou. Dnes od ministerky kultúry Natálie Mi-
lanovej a z Vlády Slovenskej republiky zaznievajú úvahy o „zmene finan-
covania“ Matice slovenskej. Ktovie, čoho sa ešte dočkáme - v súvislosti
s Maticou aj v súvislosti so zvrchovanosťou Slovenskej republiky. Doba
je zložitá a ťažká. Presviedčame sa, že 17.7.1992 prijatím Deklarácie 
o zvrchovanosti nič neskončilo. Zvrchovanosť nie je „spotrebný tovar“ ani
predmet „konzumu“ spoločnosti. Zvrchovanosť nie je žiadna „prchavá“
hodnota. Je to hodnota STÁLA. Preto ju stále treba mať na pamäti a stále
sa o ňu zasadzovať. U nás v Matici, doma - výchovou v rodinách, vo
vzdelávacom systéme v školách, aj všade v spoločnosti.

Ing. Mirko  K o l i m á r,  hovorca MOMS v Banskej Bystrici
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Pravde veriť, 

pravdu žiť 

a pravdu brániť.  

(M. R. Štefánik) 

ČO NOVÉ K TÉME ZVRCHOVANOSTI – ČO NOVÉ K TÉME ZVRCHOVANOSTI – po 28 rokoch?po 28 rokoch?



Dňa 1.7.1995 bol rozhodnutím MK
SR č. 1844/1995 zriadený v Bratislave
Dom zahraničných Slovákov, ako kul-
túrno-prezentačné, informačno-analy-
tické, výskumno-dokumentačné, orga-
nizačno-koordinačné a servisné praco-
visko pre zahraničných Slovákov. Vzni-

kom samostatnej slovenskej štátnosti v roku 1993 bolo nevyhnutné sformulovať
vzťahy SR k svojim zahraničným komunitám akceptovaním zmien, ktoré nastali v
Európe i vo svete, prehodnotením historických väzieb a procesov hľadania nových
postupovo vzťahu ku komunitám Slovákov žijúcich vo svete. Už v roku 1993 vláda
SR schválila uznesením č. 678/94 vládnu koncepciu spolupráce so zahraničnými
Slovákmi a záujem o rozvoj vzťahov so zahraničnými Slovákmi sa odrazil aj v pro-
gramovom vyhlásení vlády SR z januára 1995. Dňa 10.5.1995 bola uzatvorená do-
hoda o rozdelení pôsobnosti Matice slovenskej a Ministerstva kultúry vo vzťahu k
Slovákom žijúcim v zahraničí. Sídlom Domu zahraničných Slovákov sa stal Pisto-
rijský palác na Štefánikovej ulici 25 a jeho prvým riaditeľom sa stal Ing. Vladimír
Repka. 

Od toho času sa na riaditeľskom poste vystriedali MUDr. Rastislav Šaling (1997-
1998), potom PhDr. Claude Baláž (1997-2001), ktorý sa od 1.1.2000 stal aj splno-
mocnencom vlády SR pre zahraničných Slovákov. Menila sa aj celková systémová
koncepcia a organizačná štruktúra domu, ktorý mal byť transformovaný na Centrum
pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Funkciou riaditeľa DZS bol poverený Ing. Pavol
Stračiak, ktorý v novembri 2001 odstúpil a vedenie dostalo pokyn na ukončenie pre-
nájmu v Pistorijskom paláci a dočasne mu boli poskytnuté priestory na Jakubovom
námestí. Vedením DZS bol v roku 2001 poverený PhDr. Karol Palkovič, ktorý po-
stupne vypracoval zámery základného poslania domu, navrhol priority pravidelnej
činnosti, zámery pôsobenia jednotlivých odborov, zásady spolupráce s Domom za-
hraničných stykov MŠ SR, spoluprácu s Ministerstvom zahraničných vecí SR, or-
ganizovanie Dní zahraničných Slovákov, spoluprácu s FSP v Detve a slávnosťami
v Dulovciach, zásady edično- vydavateľskej činnosti a vydávanie časopisu Slovens-
ké zahraničie, zámery trvalej spolupráce s MS, Živenou, spolkami Slovákov v Ju-
hoslávii, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, Chorvátsku, Česku, Zakarpatsku, ko-
nanie medzinárodných konferencií a seminárov, zámery podpory štúdia zahranič-
ných Slovákov na Slovensku, projekt organizovania letných táborov detí krajanov

na Slovensku, projekt dokumentovania a archivovanie, elektronický automatizovaný
informačný systém k problematike slovenského vysťahovalectva a života zahranič-
ných Slovákov a 1.4.1997 vzniklo Múzeum zahraničných Slovákov. 

Tento obrovský kus práce vykonali pracovníci DZS napriek tomu, že stav pra-
covníkov sa z pôvodných 23 znížil na 9 ľudí. Dňa 1.3.2002 vydalo MK SR novú zria-
ďovaciu listinu DZS, ktorá však nezaručovala ani ľudské zdroje, ani finančnú ga-
ranciu na realizáciu projektov, na nákup kultúrnych hodnôt, na organizovanie vzde-
lávacích a výstavných podujatí i na edičnú činnosť. Vďaka mimoriadnemu entuziaz-
mu dlhoročnej zástupkyne riaditeľa DZS Mgr. Márie Kataríny Hrkľovej a jej kolegom
PhDr. Claude Balážovi, PhDr. Ľubice Bartalskej, Doc. Michalovi Babiakovi, Mgr. La-
dislavovi Čánimu, Kolomanovi Galbavému, Ružene Lužovej, Anne Vadovičovej,
PhDR. Vilme Prívarovej, Tiborovi Klincovi a ďalším, vrátane spolupracovníkov Ja-
roslava Ševčíka, Igora Kovačoviča, Martina Urbana, Jána Blahu, Mariána Vesel-
ského, Adriany Domanskej, Jána Valentíka, Štefana Turňu, Izabely Pažítkovej, Jo-
zefa Šimonoviča i predstaviteľov slovenských komunít v zahraničí Vladimíra Valen-
tíka, Kataríny Melichovej Melegovej, Jána a Vladimíra Dorčovcov vo Vojvodine,
manželov Bednárovcov v Nemecku, Ondreja Štefanku a Pavla Hlásnika v Rumuns-
ku, Jána Fúzika v Maďarsku, Mareka Bryju v Poľsku, Petra Liptáka, Vlastimila Fa-
bišíka, manželov Miňovcov a Vladimíra Skalského v Česku, manželov Holých v
USA, Jozefa Hajniša a Ivana Latku v Zakarpatsku, Dušana Tótha a Marka Stolárika
v Kanade, Dušana Daučíka vo Švedsku , Štefana Ćervenáka v Bulharsku, Branky
Baksa v Chorvátsku i mnohých ďalších obetavých členov krajanských kultúrnych
spolkov a súborov i organizátorov krajanských podujatí na Slovensku. 

Dom zahraničných Slovákov a neskoršie Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
ktorý bol zriadený 1.1.2006 Zákonom č. 474/2005 Z. z., vložili počas rokov svojej
existencie obrovský vklad do života Slovákov na celom svete, a tým aj do histórie
národnej kultúry Slovákov. Všetkým za to patrí mimoriadne uznanie a poďakovanie.
Vysoké uznanie za pomoc, podporu krajanskému hnutiu vo svete a umelecké účin-
kovanie na matičných podujatiach patrí aj Kvete Čániovej Benkovej s rodinou, On-
drejovi Maglovskému, Jozefovi Ivaškovi, Dušanovi Grúňovi, Darine Kohút Hanulia-
kovej, Anne Kataríne Schatzl, ľudovým hudbám Jána Berkyho Mrenicu, Mirka Du-
díka, Petra Kuštára, Klubu spoločenských tancov PKO Bratislava, DH z Ivánky pri
Dunaji a folklórnym súborom Mostár z Brezna, Váh z Liptovského Mikuláša, Partizán
zo Slovenskej Ľupče, Detva z Detvy i ďalším umeleckým súborom a skupinám na
Slovensku.

ÚVAHA DNEŠKA - výber z článku Jána Baránka
Nebudem tu nič vypisovať o COVID 19, všetko už viete. Možno aj to, čo by ste ne-

museli. Chcem sa na problém pozrieť z inej strany. Vraj – všetko zlé je na niečo dobré.
Nepoznám vo svojom okolí nikoho, kto by mal potvrdený korona vírus. Čo samozrejme
neznamená, že taký v mojom okolí neexistuje. Ale poznám už minimálne 4 malých pod-
nikateľov - živnostníkov, ktorí skrachovali. Nie za týždeň, mesiac, ale teraz. A viem, že
štát im nijak nepomohol a ani nepomôže. Navyše, iba hlupák by sa spoliehal na empatiu
bánk. Nezachráni nás žiadna európska solidarita, aspoň podľa doterajších skúseností
nie. Tak si to trochu analyzujme. Boli časy, keď bol tento štát – ako súčasť ČSSR sebes-
tačný a potraviny dokonca vyvážal. Nejdem nariekať za komunizmom. Pamätám si, že
cukor sme volali „biele zlato“, lebo to bol veľmi dobrý a žiadaný vývozný artikel. To len
ako príklad. Dnes sme potravinovo sebestační na 40 %. Aj to neviem, či nepreháňam.
Tu je prvá príčina nášho pádu. Druhou je prílišná homogenizácia nášho priemyslu. Toto
predznamenáva katastrofu. Totiž – nenamýšľajme si, že po tom, ako pandémia ustúpi,
naskočíme naspäť, naštartujeme a ideme ďalej, ako predtým. Toto sa nestane. Aj keby
sme chceli – nebude s kým. Nekrachujú podnikatelia len na Slovensku. Je to reťazová
reakcia. My sme len jedna kocka domina. Čo tým chcem povedať? Nič iné, len to, že
práve prežívame preformátovanie sveta, ako sme ho doteraz poznali. Zglobalizovaného
do nezmyselnej a neznesiteľnej miery. 

Po prvej svetovej vojne si vedci všimli zaujímavý jav. Začalo sa rodiť viac chlapcov,
ako dievčat. Aby som bol presný – chlapcov sa rodí aj normálne viac, lebo majú vyššiu
novorodeneckú úmrtnosť ako dievčatá. Ale teraz sa ich začalo rodiť viac aj nad tento po-
mer. Záver bol dosť rýchly a jednoznačný – vo vojne umierali najmä muži a tých bolo po-
trebné „doplniť“. Aj toto je vcelku pochopiteľné a dáva to logiku. Ale – kto to riadi? Ako
príroda vie, že treba viac chlapcov? Príroda nie je pani, ktorej sa to oznámi a dá vám do
košíka viac chlapcov. Takže – čo je to za mechanizmus? Biochemický? Mechanický? Sila
podvedomia? Boží zásah? Neviem. Skrátka, príroda sa „akosi“ dozvedela, čo treba urobiť
a preto sa pozrime, čo sme prírode oznamovali teraz. Napríklad na to, že bez ohľadu na
sezónu musíme mať v decembri na Orave paradajky. Sezónne by sme mali v decembri
jesť nanajvýš kyslú kapustu, prípadne v pivniciach uskladnené jablká a pod. Paradajky
by sme mali na Oravu doviesť zo Žitného ostrova, keď ich tam dopestujú. Upriamili sme
sa na elektromobily, ako riešenie znečisťovania atmosféry. Napriek varovaniam vedcov,
ktorí upozorňovali na možný nedostatok el. energie, niektoré štáty EÚ odstúpili aj od ja-
drovej energie. Európskych slniečkárov a aktivistov za ľudské práva vôbec netrápilo, že
batérie v elektromobiloch potrebujú napr. kobalt, ktorý je pre človeka nebezpečný. Kon-
zumácia rastlín, ktoré vyrástli na zamorenej pôde, spôsobuje poškodenie štítnej žľazy,
chorobu pľúc a nakoniec ich zlyhanie. 

Prestali sme veci opravovať a začali sme ich meniť. Dnes, keď sa vám pokazí tele-
vízor, je vo veľa prípadoch jednoduchšie vymeniť ho a kúpiť nový. To sa netýka iba tele-
vízorov, ale elektroniky ako takej aj topánok, odevov, atď. Prestali sme sa rozmnožovať.
Európa ako taká vymiera, krajiny, ktoré majú plusový prirodzený prírastok za to vďačia
najmä moslimskej komunite. Štandardom v bielych rodinách sú max. 2 deti. Chceli sme
zotrieť prirodzené rozdiely medzi pohlaviami, dokonca sme ich začali miešať. Začali sme
používať namiesto mama, otec, rodič 1, rodič 2. Skrátka nám úplne preplo. Najväčším
problémom posledných rokov v Európe boli „práva“ a najmä nadpráva komunity LGBT.
Tu nemám čo dodať. Marginalizovali sme rodinu, jej význam, štruktúru. Mysleli sme si,
že sa dá nahradiť, zreformovať. Kam vás to ťahá v stave ohrozenia? Keď je zle, každý
chce byť s najbližšími, svojimi rodičmi, matkou. Kvôli ochrane, kvôli zomknutosti a kvôli
tomu, že každý vie, že v normálnej rodine sa nedočká podrazu, klamstva, egoizmu, lebo
„ ak je bližšia košeľa ako kabát“, v normálnej rodine je každý jej člen košeľou. Bez ohľadu
na to, či je to úplná, alebo neúplná rodina. Musí byť ale normálna!

Prestali sme čítať. Nahradili sme knihy, analýzy a pod. titulkami, obrázkami, stručnými
odkazmi a smajlíkmi. Trpíme informačným stresom. Nie sme schopní spracovať toľko in-
formácií, koľko sa k nám za deň dostane. Zabudli sme, ako sa oddychuje. Opustili sme
myšlienky regionálnej sebestačnosti a medziregionálnej spolupráce. Plytvali sme potravi-
nami. Ak máte reštauráciu, zvyškami nemôžete kŕmiť prasa, ale ich musíte odovzdávať
!!! Nehovoriac o prebytku jedla, ktoré končilo v kontajneroch z domácností. Určite každému
z vás napadne ďalší a ďalší nezmysel. Mohol by som tu popísať ďalšie strany s podobnými
bodmi. Na to, aby ste zistili, o čo mi ide, ale vyššie uvedené postačujú. Teraz sa dostanem
k tomu, na čo toto „zlo“ môže byť dobré. Na to, aby nám ukázalo, že je to možné aj inak.
Dnes musíte sedieť so svojimi rodinami. A možno ste zistili, že to je aj dobre, ale cena za
to bude veľmi, veľmi vysoká. Netešte sa na svet, v ktorom ste žili doteraz. Ten je preč.
Príde kríza a postupne ju nebudeme vnímať ako krízu, ale ako stav normálny. Možno tu
ide aj o to a o pár rokov to zistíme všetci. Pokiaľ nás príroda chcela zastaviť, urobila to
dosť šetrne. Lebo sa môže stať, že ak sa nepoučíme, ďalšie upozornenie naozaj nevieme
vylúčiť a príroda bude reagovať na základe toho, čo som písal vyššie. Mimochodom, asi
je vám jasné, že dažďu je úplne jedno, či bude padať na ľudí a šimpanzov, alebo len na
šimpanzov. Takže, čo je dobré na tomto zle?! Len to, že sa konečne možno (!!!) začneme
správať podľa zdravého rozumu a nie podľa pochybných ideológií a toho, čo si myslíme,
že je najrozumnejšie bez ohľadu na rozum. Že nájdeme samých seba, viac pokoja, náj-
deme svoje rodiny, svoje okolie. Možno budeme mať menej, ale získajme viac. Na samotný
a vcelku kvalitný život až tak veľa nepotrebujeme. Mal som priateľa, kňaza. Ten mi na
smrteľnej posteli povedal: „Janko, všetko je márnosť.“ Myslel tým samozrejme podobné
veci, ktoré som uviedol, lebo dodal: „Len Božia milosť je dôležitá!“

PRIPOMÍNAME SI
ŠTVRŤ STOROČNICA SLOVENSKÉHO DOMU

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



V rámci programového cyklu KULTÚRA v roku 2019 sa usku-
točnili podujatia koncertného charakteru pre členov a priaznivcov
MS i širokú verejnosť, ktoré priamo organizoval MO MS a na ďalších
sa podieľal programovo a organizátorsky. Bolo to 13 podujatí s účas-
ťou 171 účinkujúcich a 870 účastníkov: výstavky výtvarných prác
detí Jarné etudy, Jarné motívy, Srdce na dlani, Letné inšpirácie a
Plody jesene v matičnom dome, stretnutie zahraničných Slovákov
na UMB „Korene a krídla“, program na amfiteátri v BB „V Bystrici ne-
vídanô“, výstava 8. Banskobystrická paletka na radnici v B. Bystrici,
18. ročník podujatia Deň stromu v Č. Balogu, Pocta M. R .Štefánikovi
pri pamätníkoch v Sásovej a Rudlovej, prednášky A. Murgašovej
s besedami na ZŠ v Radvani „Slováci v zahraničí“ , účasť matičného
orchestra BB Band na 25. festivale Hudba bez hraníc v B. Bystrici,
Maliarske sympózium v Brusne. 

Okrem toho sa členovia MO MS v roku 2019 priamo podieľali
programovou, organizátorskou a prezentačnou prácou i verejným
poďakovaním na konaní ďalších podujatí. Celkom to bolo 16 podujatí
s účasťou 154 účinkujúcich a 735 účastníkov. Boli to: Šachové Open
turnaje k výročiu vzniku SR a k prijatiu Ústavy SR (4.1. a 14.9.), vy-
chádzky a výlety členov MO MS a členov klubu Lipa, celkom 13 po-
dujatí (B. Bystrica, Tajov, Pánsky diel, Košariská, Bradlo, obce Ho-
rehronia, Sitno, Hrušov, Zvolen, Čierny Balog), podujatie Deň kroja
na 362. Radvanskom jarmoku (7.9.), účasť na hodnotiacich semi-
nároch festivalov ľudovej kultúry v Detve, Heľpe, Kokave a Hrušove,
pravidelné tvorivé stretnutia členov klubu Lipa (46), Klubu paličko-
vanej čipky(43), speváckych skupín Hronky a Horehronci (37), niek-
torých profesijných sekcií a klubov obcí rodákov pôsobiacich pri MO
MS. Počty ich aktivít sa, žiaľ, z rôznych dôvodov oproti minulosti
značne zúžili. 

V roku 2019 sa konali pravidelné zasadnutia výboru MO MS,
ktorý zasadal celkom 12 krát (7.1.- 4.2.- 4.3.- 8.4.- 6.5.- 3.6.- 8.7.-
5.8.- 2.9.-7.10- 4.11.-2.12.) a prijal 102 uznesení k riešeniu všetkých
úloh pre zabezpečenie svojho verejného i vnútorného pôsobenia.
Výbor MO vykonával pravidelne mesačne kontrolu plnenia termino-
vaných pracovných úloh, spresňovanie a koordináciu plánov činnos-
ti, realizáciu jednotlivých projektov, vrátane zabezpečovania ich fi-
nancovania. Pri napĺňaní činnosti výbor MO postupoval podľa zásad
novelizovaných Stanov MO MS z roku 2015. Ďalej riešil vzniknuté
problémy prevádzky, dodržiavanie prevádzkových hodín v objekte
matičného domu, vykurovanie v objekte a údržbu priestorov a pra-
videlne hodnotil výsledky uskutočnených podujatí i spoluprácu pri
ich organizovaní. Naďalej však pokračovali problémy s parkovaním
vo dvore i s úhradami za prenajaté priestory. V nadchádzajúcich ro-
koch bude potrebné začať riešiť kompletnú opravu fasády matičného
domu, vykonať kontrolu strešnej krytiny, overiť stav vodovodnej a te-
lekomunikačnej siete, riešiť vývoz zeminy z priestorov záhrady
a možnosti prekládky elektrických káblov na Hornej ul. Výbor MO
MS na svojich zasadnutiach vykonával pravidelnú kontrolu udržia-
vania poriadku v objekte, vytváranie podmienok pre činnosť matič-
ných súborov, klubov a sekcií, vydávanie a distribúciu mesačníka
ZVON i jeho zverejňovanie na webovej stránke MO MS a na základe
požiadania poskytoval svoje priestory pre zasadnutia krajskej rady
MS. Na svojich zasadnutiach schvaľoval výbor MO MS prijatia no-
vých členov MS, archivovanie dokumentácie o činnosti, prípravu
a realizáciu schválených projektov, riešenie vzťahov s nájomcami
priestorov, čerpanie prostriedkov schváleného ročného rozpočtu, za-
bezpečovanie technického vybavenia objektu a mnohé potrebné or-
ganizačné úlohy pre pravidelnú činnosť, prevádzku a hospodárenie.
Žiaľ, pravidelnej činnosti výboru MO MS sa prestali zúčastňovať jeho
viacerí členovia, niektorí sa z rôznych dôvodov i bez udania dôvodov
dokonca tejto dobrovoľnej matičnej práce vzdali. Matica slovenská,
ktorá sa vytrácala z verejného priestoru, prestala byť pre nich zaují-
mavá. 

Pre celkové pôsobenie MO MS boli v roku 2019 významné
aj rokovania KR MS Banskobystrického kraja, ktoré sa uskutočňo-
vali v matičnom dome. Krajská rada MS v spolupráci s banskoby-
strickým domom MS a MO MS pripravila viaceré podklady na roko-
vanie KR: pripomienky k návrhu nových stanov MS, zriaďovacích
listín domov MS a štatútov krajských rád MS, zlepšenie starostlivosti

vedenia MS o členskú základňu, umožňovanie širšej prezentácie
činnosti MO MS v SNN, riešenie vzniknutých problémov v súvislosti
s rušením niektorých matičných pracovísk v kraji a ich potrebnej špe-
cifikácie na vymedzenom území pôsobenia.

V roku 2019 členovia MO MS v spolupráci s organizátormi
kultúrneho života v meste Banská Bystrica i v rámci Bansko-
bystrického kraja a ďalšími pripravili a vykonali celkom 66 po-
dujatí v rozsahu 87 dní s účasťou 4592 účinkujúcich a lektorov a 51
325 účastníkov. Z uvedeného počtu to boli: 4 výstavky v matičnom
dome , 11 podujatí v cykle Osobnosti, 5 podujatí v cykle História, 20
podujatí v cykle Tradície, 13 podujatí v cykle Kultúra. Ďalej to bolo
18 podujatí kultúrneho, turistického, športového a spoločenského
charakteru (vychádzky členov MS do prírody, stretnutia členov záuj-
mových a profesijných klubov a krúžkov, stretnutia členov MO MS
na pôde matičného domu, spolupráca a účasť na podujatiach jubi-
lujúcich súborov a inštitúcií, zasadnutiach krajskej rady MS i na za-
sadnutiach iných krajských a okresných rád MS). Podstatnou mierou
k napĺňaniu činnosti počas celého roka prispievali tvorivé stretnutia
členov Klubu paličkovanej čipky (11), členov Klubu seniorov Lipa
(16), členov matičných súborov a krúžkov (57). Za aktívnej progra-
movej i organizačnej spolupráce viacerých členov MO MS sa na fes-
tivaloch tradičnej ľudovej kultúry (FF Východná, FSP Detva, Ozveny
staroslovienčiny, Koliesko, Očovská hruda, Hontianska paráda),
uskutočnili výstavy, scénické programy, nescénické podujatia, jar-
moky ľudových remeselníkov, tvorivé dielne, školy tanca a spevu,
prezentácie tradičnej kuchyne, odborné semináre, chrámové kon-
certy a ďalšie akcie, v rámci ktorých účinkovalo 36 folklórnych sú-
borov, 22 detských súborov, 26 dedinských skupín,12 ľudových hu-
dieb, 14 speváckych skupín, 15 kolektívov zahraničných Slovákov,
60 sólistov inštrumentalistov a spevákov a 10 rôznych folklórnych
zoskupení, z ktorých viacero je kolektívnymi členmi MS. 

Na celkovom vyznení kultúrnych podujatí, ktoré pripravovali pro-
gramovo a organizátorsky iné kultúrne a osvetové organizácie a via-
ceré záujmové združenia, sa aktívne podieľali mnohí členovia MO
MS. Pod ich gesciou sa do prípravy a realizácie podujatí aktívne za-
pájali aj ďalší členovia MO MS. Za spoluprácu patrí poďakovanie
týmto inštitúciám a združeniam: Stredoslovenské osvetové stredis-
ko, Podpolianske osvetové stredisko, Hontiansko-Ipeľské osvetové
stredisko, Novohradské osvetové stredisko, Štátna vedecká knižnica
a Literárne hudobné múzeum, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí, Pedagogická a Filozofická fakulta UMB, Kultúrne centrum A.
Sládkoviča v Detve, OZ OSOH Hrušov, Klub paličkovanej čipky, Klub
seniorov Lipa, klub obce rodákov z Liptova, Súkromná ZUŠ Róberta
Tatára, Akadémia umení.) Nápomocné boli aj viaceré miestne od-
bory MS a ich kolektívni i individuálni členovia v miestach konania
podujatí, kultúrne organizácie samospráv, základné i stredné školy,
knižnice a ďalšie dobrovoľné záujmové združenia. Z tohto pohľadu
možno rok 2019 v celkovom pôsobení MO MS pri napĺňaní Národ-
ného programu Matice slovenskej hodnotiť, napriek viacerým pro-
blémom súvisiacich s pohľadom na pôsobenie Matice slovenskej vo
verejnosti, zatiaľ pomerne kladne aj keď určite to mohol byť rok oveľa
lepší. V tomto smere si nám treba vypomôcť pravdivými slovami Vla-
dimíra Mináča: „Hodnotiť vlastnú prácu nie je nadľudská, ale priam
neľudská práca. Každému sa totiž vyhovieť nedá, ale názory pred-
ložené kultúrne treba vypočuť bez emócií a snažiť sa ich aj pochopiť
hoci s nimi nemusíme súhlasiť!“

Súčasné podmienky pre matičnú činnosť všetkých súčastí MO
MS počas roka 2019 v matičnom dome možno hodnotiť ako prime-
rané existujúcim možnostiam i súčasnému záujmu členov. Širšiu
vnútro matičnú činnosť však bude nanajvýš potrebné zabezpečovať
zvýšenou aktivitou členov výboru MO a realizovať ju v rámci prie-
storových a finančných možností tak, aby mohol MO MS širšie pre-
zentovať poslanie Matice slovenskej nielen medzi svojimi členmi, ale
aj vo verejnosti. Podmienky, dotýkajúce sa skultúrnenia priestorov
matičného domu, bude potrebné pravidelne skvalitňovať s maximál-
nou pomocou členov MO MS a zapájať do pravidelnej činnosti v zá-
ujmových kluboch a sekciách aj priaznivcov a podporovateľov Mati-
ce slovenskej z okolitých obcí Banskej Bystrice. 

V Banskej Bystrici 15. marca 2020

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



PROGRAM NA JÚL
Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci

schváleného programu roka 2020. Vnútorná

činnosť matičných súborov, klubov a sekcií sa

koná v priestoroch matičného domu na základe

osobitných pozvaní. Rovnako osobitne budeme

pozývať členov na všetky podujatia, o ktorých

konaní v matičnom dome rozhodne výbor MO

MS.

1 . – 30.7. LETNÉ INŠPIRÁCIE
Výstavka výtvarných prác detí zo súťaže Paletka
2020 
M: DMS, Dolná 52 O: Výtvarná sekcia MO MS

6.7. 17.00 VÝBOR MO MS
Siedme stretnutie Výboru MO s pripomenutím
28. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti
Slovenska a Dňa zahraničných Slovákov 
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

13.7. 15.30 PRIPOMÍNAME SI HISTÓRIU - OSOBNOSTI
Stretnutie členov MO k 50. výr. smrti J.C .Hron-
ského a 110. výr. nar. Viery Bálintovej 
M: Dom MS, Dolná 52 O. Výbor MO MS

22.7. 15.00 POCTA M. R. ŠTEFÁNIKOVI
Stretnutie členov MO a obyvateľov Sásovej pri
buste M.R. Štefánika - pri 140. výr. narodenia 
M: B. Bystrica Sásová 
O: Spoločnosť MRŠ a MOMS

6. - 13.- 20. – 27.7. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

6.- 13. -20. - 27.7. o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS

9. - 16. - 23. - 30.7. o 16.00 a 18.00 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 je
zverejnené v mesačníku Zvon číslo 6/2020 a číslo
7/2020  

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

NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE kolektívneho
člena MO MS FS PARTIZÁN „KRONIKA NÁŠHO ČA-
SU“ vydanej k 60 rokom činnosti súboru. Cena publi-
kácie 10 €.

POZÝVAME MLADÝCH ĽUDÍ – stať sa členmi špič-
kového folklórneho súboru PARTIZÁN – skúšky ta-
nečnej zložky každý utorok a piatok v čase 17.00 –
20.00 I. posch. v Kapitulskej ulici č. 8

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! 

ZLATÝ KLAS NAŠEJ ZEME

Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá;
je, vidím, cítim, celok života, môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá 
a moja odev, ktorej neviem ceny... 

Reč materinská - to boli pre pani Evku  K r i s t í n o v ú
v každom dni jej žitia „zlaté klasy zeme“. V úcte a pokore
k hodnotám života ju viedli od malička rodičia, a to čo do nej
„zaštepili“, išlo s ňou celým jej životom. Rodisko a otčina od
jej narodenia, cez mladosť až do dospelosti, boli pre ňu svä-
tou schránkou spomienok na každý prežitý deň. A ten jej život
nebol ľahký. Veľa musela pretrpieť a všetko to čo prežila, bolo
pre ňu obrovskou skúškou pevnosti jej charakteru v každom
okamihu. Dostalo sa jej v rodičovskom dome všetko, čo po-
trebovala pre život a ona ten svoj život napĺňala mierou vrcho-

vatou vždy, keď to bolo najviac treba pre iných. Nikdy sa nebála rovno postaviť,
vypovedať pravdu a „zaťato“ trvať na jej naplnení. Takú sme ju počas rokov nášho
spolužitia poznali a preto sme jej verili a mali ju radi. 

To čo nám dávala najviac, bola nesmierna láska k vzácnym odkazom velikánov
slova nášho národa. Počúvať jedinečné myšlienkové odkazy bardov našej národ-
nej poézie pri mnohých sviatkoch slovenského slova v jej umeleckom podaní a po-
zerať sa pri tom do jej tváre i na gestá, ktorými vyjadrovala svoje vnútorné pocity,
to boli chvíle, na ktoré sa nezabúda. Bola to práve naša Evka, ktorá podľa slov inej
básne Hviezdoslava vždy chcela: „Spravodlivosť každému na svete: jak maličké-
mu, tak aj obrovi, jak chudobnému, tak boháčovi. Veď ktože krivdu rád vidí?“

Stretli sme sa spolu „na roli národa dedičnej“ v roku 1963 pri oslavách storoč-
nice Matice slovenskej v Martine a potom v čase začatia obrodzovania života a
národnej slobody Slovákov 26.8.1967 pri uvedení pásma „Spevy zašlej slávy“ na
Memorandovom námestí v Martine, kde účinkovala spolu s Jurajom Sarvašom
a Jánom Rybárikom. Bolo nám všetkým veľkou cťou byť spolu s pani Evou v kul-
túrnej komisii MS v rokoch 1968 – 1973 a naplno ju vnímať na takých matičných
podujatiach, ako bola Slovesná jar, Augustové slávnosti a Scénická žatva. Neza-
budnuteľné bolo jej účinkovanie v programe „Podpoliansky rod“ 5. júla 1970 na
detvianskom amfiteátri s poéziou Martina Rázusa Horské pramene, kde slovami:
„My musíme byť čistí jak čerstvé pramene “, vyslovila všetko to, čo ľudia v tom
čase žitia cítili. 

Najširšie sme sa s Evou Kristínovou stretávali od roku 1990 pri obnovení ma-
tičného života na Slovensku vo výbore i v prezídiu Matice slovenskej. Jej postoje
vo veci národa a vlasti predkov na týchto stretnutiach i mnohých verejných podu-
jatiach Matice slovenskej boli priame, precízne formulované a predkladané pred
ľudí nádhernou slovenčinou. Ako raz povedala: „vždy chcela ctiť si bernolákovcov
a štúrovcov, nehanobiť, ale zjednotiť sa ako národ, žiť podľa vzoru našich vzdela-
ných predkov a vyznávať jedinečné duchovné hodnoty a celým svojím žitím sme-
rovať k lepšej budúcnosti.“ Mimoriadne vzácne boli vynikajúce stretnutia, na ktorých
recitovala poéziu Pavla Országha Hviezdoslava, Svetozára Hurbana Vajanského,
Andreja Sládkoviča, Janka Kráľa, Ivana Kraska, Martina Rázusa a Milana Rúfusa,
ktoré uvádzala spolu s jej celoživotnou partnerkou klavírnou virtuózkou Klárou Ha-
vlíkovou. Každý jeden podvečer s národnou poéziou v Banskej Bystrici bol pre
všetkých nás sviatkom, na ktorý sme sa veľmi tešili, lebo sme sa tam nestretli len
s krásou slova a hudby, ale aj s nádhernými ľudskými bytosťami, akými obidve
vznešené dámy boli. Byť s nimi, čo len krátky čas, bola obrovská pocta a zážitky
z týchto stretnutí nám všetkým ostali podnes v našej pamäti. 

Prišiel čas nášho lúčenia na tomto svete, do ktorého Evka  K r i s t í n o v a
vnášala veľa ľudského tepla a svetla. Vedela sa s každým rozprávať ako matka,
vedela pochopiť a pomôcť, a keď to bolo treba, vedela byť aj prísna, ale vždy bola
plná ľudskosti. Svoje nadanie z výsosti k vykonávaniu vyvoleného poslania vnášala
po celý čas s veľkou noblesnosťou a pritom vedela mimoriadne vložiť do koneč-
ného výsledku maľované obrazy dokonalého poznania ľudí a ich vnútorného sveta.
Vošla do našich životov, ako veľké rozsvietené slnce, žila s nami po roky naplno
a ostane v nás naveky ukotvená. Bude nám chýbať pri našich sviatkoch národnej
kultúry, budú nám chýbať jej zamyslenia i priamo vypovedané otázky, bude nám
chýbať jej videnie sveta, jej nádherný vzťah k mladým ľuďom a bude nám vo všet-
kom chýbať najmä jej človečina. 

Naša úcta patrí našej vzácnej „kráľovnej slovenského slova“ pani Evke K r i s-
t í n o v e j  za každý jeden spoločný deň, za každú chvíľu s jej umeleckým majs-

trovstvom. Klaniame sa veľkou úctou za mnohé roky nášho vzácneho priateľstva,
ďakujeme jej za všetky okamihy života a všetko to krásne ľudské, ktoré sme spolu
prežili. I keď naše srdcia smútia v žiali, spomienky na vzácne chvíle tu medzi nami
ostávajú. Odišla cez bolesť našu, hoci predtým vždy nádej pre život rozdávala. Bola
a zostala krásna, uhrančivá, sršiaca energiou, statočná a rovná vo všetkom, čím
žila. Posledné zbohom na cestu do večnosti jej dávame slovami horehronského slá-
vika Andreja Sládkoviča: „Rozpusťte čierne vlasy a zachoďte sa v prehorkom plači.
Oblečte matku Slávu, oblečte ju v čierne rúcho. Ona teraz už Hron i Váh láskou
spojila, a k večnému pokoju sa sklonila. Prijmi ju pravý, Trojjediný v lono svojej bla-
hoslávy.“  Členovia MO MS v Banskej Bystrici


