Kto nepozná históriu svojho národa,
nepozná ani seba.
Prvým zákonom histórie je,
aby sa neopovažovala tvrdiť
niečo nepravdivé.
Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXIX. č. 237-9/2020

(Marcus Tullius Cicero, rímsky filozof a štátnik)

VRÁTIME ŠKOLNÉ?
Keď som pár dni pred parlamentnými voľbami v marcovom
Zvone konštatovala, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúži,
to som ešte netušila, že dopadnú,
ako dopadli. Povedali sme si teda
v duchu: tak dobre, nech sa ukáže, ako to myslia s predvolebnými
sľubmi! Navyše ruka v ruke s pandémiou. A ukázalo sa! Program
novej vlády nič pozitívne negarantoval a ani negarantuje! Iba revanš voči predchádzajúcej vláde.
Nič, takpovediac, pre Slovensko.
Ani v oblasti školstva, ani v oblasti kultúry. Rezorty, ktoré ma najviac oslovili. Ostatné
nie sú na tom o nič lepšie. Kultúra prejavu niektorých politikov je podpriemerná, urážajúca, chýba mu empatia, diplomacia. Kultúra je široký pojem, môže mať rôzne atribúty:
kultúra slova, kultúra prejavu, kultúra odievania, kultúra človeka, národná kultúra, ľudová
kultúra, hmotná i duchovná, bytová, hlasová, pohybová, kultúrne prostredie, kultúrne
správanie, kultúrny človek.
Summa summarum ide o súhrn tvorivej činnosti ľudí vo vývine ľudskej spoločnosti,
ide o súhrn materiálnych a duchovných hodnôt ľudstva v istej epoche, ide o stupeň dokonalosti, o pestovanie spisovného jazyka, úroveň používania jazyka alebo jazykového
prejavu. Kde je kultúra slovenskej ortoepie? Výslovnosť nekorešponduje s jazykovým
úzom slovenčiny. Rétorika politikov sa znížila, žiaľ, na úroveň slangu ba až vulgarizmov!
Chýba politická kultúra, lexika je na úrovni stredoškoláka! V tejto súvislosti má zaujal
článok Antona Laučeka Hanba nám všetkým, že sme dopustili tento stav!! Dosť silné
argumenty! Môžete s autorom súhlasiť, alebo naopak vysloviť pochybnosti.
V jazykových testoch na našich stredných školách dosiahli ich účastníci najlepšie
znalosti z angličtiny, na druhom mieste sa umiestnila nemčina a katastrofálne dopadla
slovenčina. Študenti majú tri hodiny týždenne slovenčinu a šesť hodín angličtinu. Rodný
jazyk sme pomyselne šmarili do kúta, silnejú tlaky na to, aby jeho znalosť nebola rozhodujúca pri nástupe na vysokú školu, do zamestnania.
Tendencie zjednodušovať ho, sprimitívňovať a zamorovať nadužívaním vulgarizmov
sa propagujú hlavne cez masmédiá. „Odborníci“ stále viac uvažujú nad tým, aby slovenčina ako predmet vypadla spomedzi maturitných predmetov, aby sa pre ďalšie vzdelávanie a používanie v praxi ukázala ako zbytočná. Čiže „ta pohoď túto handru, odev
vetchú, do ktorej hriech je haliť pomysly!“ Treba sa údajne naučiť myslieť a vyjadrovať
hlavne v cudzom jazyku, slovenčina bude časom dobrá len do kuchyne alebo do maštale. Ostane rečou otrokov v srdci Európy a potom už ani tou nie, lebo aj pri montážnom
páse bude treba hovoriť anglicky. To, čo nedokázala tisícročná poroba a krutá maďarizácia, sa dosiahlo za niekoľko rokov existencie samostatnej Slovenskej republiky. Postupná a zahanbujúca demontáž materčiny z našich miest a dedín, z ulíc, z verejného
života a zo vzdelávacích ustanovizní, aká nemá obdoby hádam v žiadnom národe. V
jej likvidácii svojimi a na svojom území sa Slováci stali skutočne „svetovými“.
Historické vedomie absentuje. Mnohí trpia historickou neznámou národného učiva!
Darmo, už nám vyrástla porevolučná generácia, kedy sa školské osnovy menili ako špinavá bielizeň. Vypomstila sa nám, ako sme hovorili my skôr narodení učitelia, voľnosť
učiteľa v obsahu učiva. Už vtedy sme spomínali, že školu treba hlavne odideologizovať
a ponechať učebné plány. Neobzerať sa po cudzích záhradách, ale zveľaďovať vlastnú.
Je zarážajúce, že ministerka kultúry neovláda dejiny a súčasne postavenie Matice slovenskej, je nepochopiteľné, že odkladá, resp. ruší obnovu historických pamiatok (napríklad aj Krásnu Hôrku). Treba ísť do sveta na skusy a tam vidieť úctu a vážnosť historických pamiatok... Dokonca sa má meniť financovanie cirkvi. Ale všade platia isté zákony, vyplývajúce zo zmlúv. Ako môžu získať mladí ľudia historické povedomie, keď sa
opäť znižujú počty hodín dejepisu? Dejepis to nie je iba holokaust!
Položme si otázku: kto je vzorom pre nás Slovákov? Keď vyslovíme mená ako Milan
Rastislav Štefánik, Anton Bernolák, či Ľudovít Štúr, naši mladí ľudia vedia, o kom hovoríme. Nie je to tak však u každého významného Slováka. Kto vie, čo je toho príčinou?
Ja mám pocit, že si nevieme vážiť osobnosti, ktoré sme tu počas našej histórie mali, a
tak sa nevieme ani dostatočne poučiť z minulosti. Neplatí: Historia magistra vitae est –
história je učiteľkou života. Pripusťme, že o Štefánikovi ešte ako tak vedia, čím bol, čím
je pre Slovákov významný, keď sa stal v minulom roku najväčším Slovákom. Ale vieme,
aká bola spojitosť Milana Rastislava Štefánika s Jozefom Gregorom Tajovským a aká
s Jozefom Murgašom? Koľkí vedia, čím sa stal známy Slovák Jozef Murgaš? Myslím
si, že mnohí vzdelaní ľudia by boli schopní na to odpovedať, avšak naši žiaci a študenti
by o ňom vedeli veľmi málo. V škole sa toho veľa neučí o osobnosti, ktorú niektorí zahraniční vedci označovali za svetového génia. Určite však poznajú celé životopisy známych raperov, hercov, či hudobných skupín. Spoločnosť a médiá nepodporujú hodnoty,

ale matériu a imidž. To je veľmi málo pre dobrý rozvoj civilizácie. Podobne hodnotil túto
dobu aj Jozef Vranka, ktorý sa dôkladne venoval životu tohto slovenského velikána:
„V súčasnosti je to opäť zložité. K utajovanej ideológii sa u mnohých „vyvolených“ pričlenil
aj nezáujem o národné dejiny a nedostatok finančných prostriedkov na vydanie kníh či
iných umeleckých diel, ktoré pripomínajú národnú hrdosť Slovákov. Dosť často je v popredí ich zhadzovanie a vytváranie dojmu o ich nepotrebnosti a nemodernosti. Toto zoskupenie neuznáva hodnoty, ktoré vytvorili veľké osobnosti nášho národa.“
A prečo by mal byť podľa mňa najviac oceňovaný? Nie kvôli technickému, či umeleckému talentu. Kvôli jeho charakteru. On žil pre pozdvihnutie jednoduchého Slováka
celým svojím srdcom. Pre toto mal problémy už ako kňaz u niektorých biskupov na našom území, kde sa vtedy presadzovala len maďarčina. A keď aj bol vyštvaný do Pensylvánie, tam znovu slúžil vysťahovaným americkým Slovákom a vytvoril obdivuhodnú
slovenskú farnosť, kde našli mnohí jednoduchí Slováci svoje miesto a zmysel života.
On nebol len kňazom na kazateľnici, ale aj muž bez strachu z ťažkej práce pri stavbách
škôl, kostola a budov pre farnosť. Dňa 31. mája 1918 nahradila Clevelandskú dohodu
Pittsburská dohoda. V americkom Pittsburghu ju podpísali zástupcovia Slovenskej ligy
v Amerike, ktorej zakladajúcim členom bol aj Jozef Murgaš, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s Tomášom G. Masarykom. Podpis Jozefa Murgaša ju
zdobí popri ďalších 28-ich aktéroch. Vedia naši mladí – žiaci, študenti, ale aj tridsiatnici,
čo spájalo Milana Rastislava Štefánika a Jozefa Gregora Tajovského? Niekto by povedal:
hádam česko-slovenské légie. Nie, oni sa poznali už oveľa skôr. V mladosti, v Prahe
počas štúdií, v Spolku Detvan a cez časopis Hlas. Preto sa volali aj hlasistami.
Ponúkam vám reálny, autentický pohľad na súčasný postoj vládnej moci voči najstaršej kultúrne ustanovizni Slovákov Matici slovenskej v oblasti vedeckého bádania.
Stanovisko vedeckých pracovníkov Matice slovenskej zverejňujeme na poslednej strane
nášho ZVONa, v ktorom títo jednoznačne reagujú na nepodložené argumenty ministerky
kultúry Natálie Milanovej a varujú pred politickými zásahmi do slobodného vedeckého
výskumu, ktorými sa porušujú zásady demokracie, ukotvené v Hlave II. - 5. diel - článok
43 - bod 1. Ústavy Slovenskej republiky. Riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS
Július Lomenčík zdôrazňuje, že vedecké pracoviská MS sú súčasťou prirodzenej plurality
vedeckej práce na Slovensku, a že v slovenských dejinách a literatúre je množstvo neprebádaných častí, ktorým sa venuje práve matičná veda. To je dôležité aj pre mestá a
obce Slovenska, ktoré aj vďaka MS vydávajú monografie o svojich významných osobnostiach a udalostiach. Matica slovenská preto prostredníctvom svojich vedeckých
a miestnych odborov môže byť mimoriadne nápomocná aj pri výchovno-vzdelávacom
procese a suplovať učivo, ktoré vypadlo z osnov slovenskej literatúry a dejepisu prednáškovou činnosťou.
Čo je Matica slovenská? Matica slovenská je historicky osvedčená, národná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. V súlade so svojím poslaním Matica slovenská - národná kultúrna ustanovizeň pôsobí ako
nadstranícka, nadkonfesijná, nadrezortná nezávislá inštitúcia vo všetkých svojich štruktúrach a umožňuje vo svojich radoch združovanie všetkých občanov Slovenskej republiky, Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ďalších záujemcov rešpektujúcich poslanie
Matice slovenskej v národnom, duchovnom, kultúrnom, spoločenskom a verejnom živote
Slovenskej republiky. Slováci žijúci v Srbsku, na Ukrajine, v Chorvátsku, v Rumunsku,
v Argentíne a v ďalších krajinách majú dodnes funkčné centrá MS. Dokonca, ako jediní
na svete, majú vojvodinskí Slováci Slovenské národné slávnosti na počesť založenia
MS v roku 1863 a prvý augustový víkend v Báčskom Petrovci sa každým rokom stáva
prehliadkou kultúry dolnozemských Slovákov.
Postavenie Matice slovenskej je nezastupiteľné, jedinečné a nenahraditeľné. Na
národno-demokratických princípoch rozvíja a upevňuje štátny a národný život i národné
povedomie. Kultivuje lásku k vlasti, pestuje mravnosť, zabezpečuje ochranu národného
kultúrneho dedičstva a podporuje tvorbu hodnôt v rozvoji vedy, kultúry, školstva, spoločenského i verejného života. Matica slovenská prehlbuje vzťah k vlasti predkov, upevňuje
národnú hrdosť a vlastenectvo, vzťah k slovenskej štátnosti, vedie svojich členov k úcte
k tradíciám iných národov a národností a všetkým svojím konaním prispieva do súčasnosti spoločenstva európskych a svetových národov. Predseda MS Marián Gešper v
mene celého predsedníctva odkazuje matičiarom do regiónov: „Matica slovenská nemieni obetovať ani jeden matičný miestny odbor, umelecký súbor, a ani žiadne profesionálne pracovisko s národnou, kultúrnou, vedeckou a osvetovou činnosťou. Aj keď ministerka kultúry vyhlásila, že sme ju nepresvedčili o zmysluplnosti toho, čo matičiari robia
po celom Slovensku i v zahraničí, nevzdávame sa. Chránime každého jedného matičiara
a matičiarku, každé jedno matičné pracovisko, vrátane Domu MS v Komárne a divadelných súborov.“ Ako dodal, MS sa bude aktívne zúčastňovať na rokovaniach v rámci vytvorenej dočasnej pracovnej skupiny pre zmenu financovania a rozvoj MS na pôde MK
SR. Spojme sa preto pre podporu činnosti všetkých matičiarov po celom Slovensku i v
zahraničí. Kiež by to tak bolo... Len, aby sme nemuseli vracať školné! Kto komu? Odpoveď si dajme každý sám!
Mgr. Anita Murgašov,á tajomníčka MO MS

PRIPOMÍNAME SI

50 ROKOV SVETOVÉHO KONGRESU SLOVÁKOV
Svetový kongres Slovákov bol ustanovený v júni 1970 na
zhromaždení zahraničných Slovákov v Toronte, ako celosvetová
reprezentácia Slovákov v zahraničí. Za prvého predsedu zhromaždenie zvolilo Štefana Romana, ktorý zastával funkciu až do svojej
smrti 23. marca1988. Štefan B. Roman sa presvedčil, že Slovensko väzí v dvojnásobnej porobe, že nemôže povedať, čo cíti a čo
chce a že potrebuje vierohodnú reprezentáciu, ktorá by tlmočila jeho túžby a politickú vôľu v slobodnom svete. Toto presvedčenie sa
ešte viac utvrdilo po agresívnom zásahu vojsk Varšavskej zmluvy
v auguste 1968. Ako to neskoršie vyjadril v svojom prejave ku kalifornským Slovákom dňa 19. Novembra 1976: „Keď sovietske tanky vtrhli na Slovensko a okupovali ho, uvedomili sme si, že len tak splníme svoju historickú úlohu,
ak Slováci v zahraničí sústredia svoj boj a koordinujú svoju činnosť. Toto bola hlavná pohnútka a
cieľ založiť Svetový kongres Slovákov.” Po tomto rozhodnutí nasledovali porady s predstaviteľmi
slovenských krajanských spolkov a organizácií a ich výslednicou bolo zvolanie zakladajúceho valného zhromaždenia Svetového kongresu Slovákov (SKS), ktoré sa konalo v dňoch 19.- 21.
júna 1970 v New Yorku. Zhromaždenie jednohlasne zvolilo Štefana Romana za predsedu SKS,
lebo on bezpochyby bol nielen iniciátorom myšlienky, ale aj hybnou silou takmer všetkých vtedajších
politických a politicko-kultúrnych slovenských podujatí v slobodnom svete. Neviedli ho nijaké osobné
ambície, ako to chcela ľuďom na Slovensku vsugerovať komunistická propaganda. Štefan Roman
nepotreboval SKS, ale SKS potreboval jeho. Predsednícka funkcia mu bola skôr prekážkou než rebríkom k vyššiemu postaveniu v spoločnosti. Prijal ju však za povinnosť, ktorú mu diktovalo jeho
svedomie, ako to vyznal zriedkavom rozhovore s redaktorom M. Jankovským (A. Brázda): „Božia
Prozreteľnosť ide po cestách, ktoré my nepoznáme. Mne ako emigrantovi Pán Boh doprial niektoré
dary a ja si uvedomujem, že mám tieto hodnoty využiť pre veci, za ktoré v mojom srdci neustále
horí plamienok. Keby som nevenoval časť svojich schopností a darov pre národ, z ktorého som vyšiel, nerobil by som všetko, čo môžem a čo vo svedomí som zaviazaný robiť.”
Založením SKS Štefan Roman a jeho spolupracovníci sledovali skromný, ale prepotrebný cieľ.
Vyjadril ho on sám v otvárajúcom prejave na zakladajúcom valnom zhromaždení: „Chceme hľadať
spoluprácu všetkých roduverných Slovákov v záujme slobody slovenského národa, aby sme spoločnými silami predstavili ostatnému vetu našu rodnú vlasť a snahy slovenského národa po slobode,
demokracii a rovnoprávnosti.” Na adresu pochybovačov a malomyseľných povedal: „Boj za národ
je len vtedy prehratý, keď sa jeho príslušníci vzdajú boja a obetí a sklonia šiju pred utláčateľmi, a
keď miesto práce za národ márnia sily v sporoch a vzájomných škriepkach.” Svetový kongres Slovákov sa predstavil zahraničnej verejnosti Deklaráciou, v ktorej sa jednoznačne hovorilo: „Vyhlasu-

jeme, že slovenská otázka je otázkou medzinárodnou, preto žiadame pre slovenský národ medzinárodnú spravodlivosť vyjadrenú plnou demokratickou štátnosťou.“ Kongres pri jeho vzniku pozdravil
aj prezident Spojených štátov G. R. Ford slovami: „Pre Slovákov v zahraničí nemôže byť lepšej
veci, ktorej by sa zasvätili, ako pomáhať slovenskému národu za železnou oponou znovu nadobudnúť slobodu a samostatnosť.“
Štefan Roman vedel pre slovenskú vec získať sympatie a porozumenie medzi politikmi, štátnikmi, vedcami a významnými osobnosťami západného sveta. V októbri 1976 sa mu podarilo dostať
slovenskú otázku aj na pôdu Európskeho parlamentu v Štrasburgu a v máji 1977 sa delegácia Svetového kongresu Slovákov zúčastnila konferencie organizovanej Paneurópskou úniou. V lete toho
istého roku vystúpila s obšírnym memorandom na následnej konferencii o Helsinskej dohode, ktorá
sa konala v Belehrade a v novembri 1980 predložila sťažnosti slovenského národa na II. konferencii
o Helsinskej dohode v Madride. Žiadali delegácie signatárskych štátov, „aby upozornili vládu v Prahe
na porušovanie ľudských práv a nástojili na tom, aby slovenský národ požíval všetky základné práva
v súlade so záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.
Š. Roman neochvejne veril, že komunizmus padne. Priam prorocky vyznievajú jeho slová,
ktoré napísal ako úvodník do Bulletína SKS (č. 29/1978) na prahu roka 1978: „Totalitný komunizmus
nebude môcť trvalo odolávať myšlienke sebaurčenia národov, myšlienke ľudských práv, slovom,
myšlienke demokratickej slobody pre národ i jednotlivca. Jeho proletársky internacionalizmus je len
prejavom sovietskeho imperializmu. Ale toto storočie je už tak zrelé, že staré prežitky bude striasať
ako suché lístie... Tí ktorí sa hlásia k Slovensku, sú preto už v zahraničí povinní pripravovať sa na
budúce úlohy Slovenska.”
Ďalší predseda kongresu Dušan Tóth, však nepodporoval snahy o osamostatnenie Slovenska
a preto v máji 1990 prevzal vedenie kongresu Marián Šťastný, hokejová hviezda, autor myšlienky
Sviečkovej manifestácie a zástanca samostatného Slovenska. Rodina Štefana B. Romana sa od
kongresu dištancovala a zastavila jeho finančnú podporu. Časť členov nespokojných s činnosťou
kongresu pod vedením ďalšieho jeho predsedu Leopolda Danihelsa sa rozhodla pre vytvorenie inej
organizácie Slovákov. Odčlenením od pôvodného Svetového kongresu Slovákov vznikol v júli 1996
v americkom Chicagu samostatný Svetový kongres zahraničných Slovákov.
V októbri 1996 sa predsedom SKS stal Paul Rusnak. Vo februári 1998 vznikla v nemeckom
Mníchove Európska rada Svetového kongresu Slovákov. Ustanovili ju delegáti z 21 slovenských
spolkov a združení z jedenástich štátov Európy ako vrcholný orgán slovenských organizácií z európskeho zahraničia. Jej prezidentom sa stal Peter Karol Virsík. Prezident SR Štefanovi B. Romanovi
v roku 1995 udelil Rad bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam a v roku 2000 Osobitným uznaním
a Pamätnou medailou sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 30. výročia založenia Svetového kongresu
Slovákov ocenila činnosť kongresu Matica slovenská.
(A.Murgašová)

SLOVO NA ZAMYSLENIE
Ministerka kultúry Mgr. Natália Milanová dňa 15.6.2020 pri návšteve v Matici slovenskej povedala: „Nepopieram jej historické zásluhy v 19. storočí, no súčasné vedenie MS ma v pondelok (15.6.)
nedokázalo presvedčiť o zmysluplnom poslaní tejto inštitúcie v 21. storočí. Vytkla nedostatočné dištancovanie sa od ekonomických a morálnych zlyhaní bývalého vedenia. Celkový systém fungovania Matice,
vrátane veľmi slabej ekonomickej efektivity je pre mňa sklamaním. Nie je nadšená z toho, že sa verejné
prostriedky používajú na produkciu SNN. Nazdáva sa, že tieto vulgarizujú verejný diškurz namiesto toho,
aby ho kultivovali a rovnako chybný je aj jej názor na tzv. duplicitu vedeckého bádania Matice slovenskej
v slobodnej, demokratickej spoločnosti.“
Z uvedeného priam jednoznačne vyplýva, že pani Milanová má s kultúrou v širšom rozsahu, čo by
mala byť podmienka pre pôsobenie na funkcii ministerky kultúry SR, veľmi málo spoločného. História
vzniku a poslania MS, proces vytvárania moderného slovenského národa a jej pôsobenie v 20. storočí,
najmä v prelomových obdobiach smerujúcich k vzniku štátnosti a k zabezpečeniu svojbytnosti Slovákov,
jej zrejme nič nehovoria. A to by si mala minimálne z dostupných zdrojov naštudovať, aby vedela posúdiť
potrebnosť a celonárodné pôsobenie Matice slovenskej pre slovenský národ a samostatné Slovensko
v 21. storočí. Na jej vyjadrenia sa ozvali nielen vedeckí pracovníci Matice slovenskej, ale najmä mnohé
miestne odbory MS a veľmi vážne vyjadrenie napísala aj dlhoročná matičná činovníčka, neter Jozefa Cígera Hronského pani Mária Macuľová z Brezna, z ktorého vyberáme:
Bratia matičiari a sestry matičiarky, drahí priaznivci Matice slovenskej, v rukách mám útlu knižočku
článkov staršieho brata môjho otca Jozefa Cígera Hronského, ktoré vyšli v časopise Slovák v Amerike.
V nich nám odkazuje: „Keď chceme pripomenúť všetkým povolaným, čo im pripadla úloha politicky viesť
národ, aby nás nesklamali, aby sa dohody za jeden spoločný cieľ plnili, tak všetci, čo to chceme, musíme
sa sami na to skoncovanie odhodlať a postaviť sa všade do jedného radu, aby vedenie nebolo v pochybnostiach, čo má konať. Neverte, že politici zdolajú za nás všetko! Neverte, že im budeme na pomoci
dosť, ak budeme iba prikyvovať, ak budeme iba tmu zaklínať. Ak sa nebudeme denne dvíhať sami v povedomí slovenskom, ťažkú budú mať úlohu aj tí, čo na poli politickom hovoria za národ.“ Spýtajme sa
sami seba. Zjednocujeme sily v záujme nášho národa, ako nám to naši predkovia odkazujú? Alebo sa
ďalej budeme drobiť a medzi sebou sa hádať? Mali sme ministra kultúry Milana Kňažka, obľúbeného
herca, ktorý svojím rozhodnutím odňať Matici slovenskej časť jej kultúrneho bohatstva aj s budovami,
medzi nimi našu Slovenskú národnú knižnicu, stratil medzi nami obľúbenosť a úctu. Matica slovenská
založila SNK, roky ju zveľaďovala a rozširovala aj z darov. V roku 1944, keď Jozef Cíger Hronský odchádzal s rodinou pre politické prenasledovanie komunistami do exilu, bývali sme u nich na Hviezdoslavovej ulici. Moja mamička mala za úlohu pečiatkou „Jozef Cíger Hronský“ označiť každú knihu a tak
vložiť do debien, ktoré boli odvezené do SNK. Potešilo ma, keď sa v televíznej relácii Otváranie trezorov
hovorilo o Martinovi Rázusovi a pri otvorení jeho knihy Maroško som zbadala pečiatku Jozef Cíger Hronský. Deväť debien strýkovej knižnice sa v SNK zachovalo. Smutný bol náš protestný pochod v Martine
proti odobratiu SNK, nepomohlo nám to .

Mali sme rôznych ministrov kultúry, niektorí pomáhali, iní sa rôzne snažili uberať Matici slovenskej
na význame. No ani v najhoršom sne by sme nepredpokladali, že v samostatnej Slovenskej republike
budeme mať ministerku kultúry, ktorá medzi svoje prvé aktivity zaradí obmedzovanie a postupnú likvidáciu
najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej, dnes verejnoprávnej inštitúcie. Uvedomuje si pani politická ministerka, že sa na Slovensku pokúša likvidovať 503 nadstraníckych právnych subjektov, kde je sústredených 27,5-tisíca členov? Mala som dve susedy, a aj keď veľa toho neprečítali, aj vzdelanie mali len
základné, ale predsa len ma oslovili, prečo tá Matica slovenská ešte existuje, keď už máme vlastnú samostatnú Slovenskú republiku. Tým som to jednoducho vysvetlila, ale vysvetliť to ministerke kultúry,
ktorej – aj keď sa narodila na Slovensku – srdce nebije za udržanie lásky k vlasti a slovenským tradíciám,
to je už zložitejšie. Prečo by si nedovolila takto sa správať k Matici slovenskej, posielať matičiarom nedôstojné odkazy cez televíziu, keď národ bežne sleduje v médiách vulgarizáciu politiky a spoločnosti?
Hronského výzva je aj po 60-tich rokoch od jeho smrti stále aktuálna. Odkazuje nám, aby sme zapaľovali
slovenské svetlá, aby nás bolo lepšie vidieť. Veď kto iný sa má ozvať, ak nie my, členovia a priaznivci
Matice slovenskej? Tak nám Pán Boh pomáhaj!
Pripomíname preto „ pani ministerke“ pre nadobudnutie úcty k vlastnému národu a jeho histórii
slová Janka Francisci Rimavského pri vzniku Matice slovenskej zo 4.8.1863: „Toto je naša zlatá bula. To
je náš priepustný list, snímajúci z nás bremeno a väzby nevôle, dávajúci nám prvý pôžitok slobody. To
je náš občiansky diplom, vyhlasujúci nás dosavádnych cudzincov vo vlastnej otčine za občanov tejto
otčiny. To je zmluva našej národnej jednoty, pod ktorej ochranou a vplyvom národ slovenský zjednotí,
vyvinie a rozmnoží svoje duchovné a hmotné dosavád roztratené, alebo v zabudnutej nečinnosti hynúce
sily. K tomu nech mu Boh ako dosiaľ milostivo pomáhať ráči.“
Druhé podstatné slová vo vzťahu k Matici slovenskej, dotýkajúce sa jej pôsobenia vo vzťahu k politickým stranám, ktoré sú nanajvýš platné aj v tomto čase, vyslovil v minulosti aj jej dlhoročný správca
Ján Marták: „MS bola už dávno pred všetkými politickými stranami nezávislá od ich vzniku a zanikania.
Je i po nich a nevyhnutne musí prežiť neotrasená pád každej politike a každého režimu tak v minulosti,
ako aj v budúcnosti. Stojí teda nad každou politikou a nemôže sa dať strhnúť do politického prúdu, lebo
by stratila svoju nezávislosť a svoju vôľu, prúd by ju strhol a mohol by ju hodiť o skalisko, o ktoré by sa
roztrieskala.“ A preto ak chce niekto pochopiť poslanie našej národnej ustanovizne od jej vzniku, cez
všetky roky jej života počas rôznych politických systémov, mal by si a spolu s ním aj všetci tí, ktorí sledovali a sledujú aj dnes MS povrchne bez znalosti jej podstaty, prestať Maticu slovenskú k niekomu ju
priraďovať, napádať jej poslanie a obmedzovať jej národné pôsobenie a posielať ju do 19. storočia, lebo
to čo na druhom valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 1864 povedal jej prvý predseda biskup
Štefan Moyses, platí v plnom rozsahu aj dnes: „Časy nepoznania vo vrstvách mladých, ktoré možno
chcú slúžiť národu, ale v huriavku denných premien a v treskote nových fráz zabúdajú na staré ponaučenia z dejín. Nemali by zabúdať, ale mali by sa učiť pracovať, konať a obetovať sa po zrozumiteľnosti
a pravdivosti.“
MO MS V BANSKEJ BYSTRICI

Z ČINNOSTI
Počas mesiacov marec - júl 2020 z dôvodov pandémie COVID 19 bolo obmedzené konanie verejných podujatí.
Preto sme vás v mesačníku ZVON informovali najmä o činnosti v roku 2019.
V tomto čase už opäť prinášame slová o našich stretnutiach i o živých matičných podujatiach.
MATIČNÝ TURNAJ

Dňa 27.6.2020 sa na kolkárskej
štvordráhe vo Fiľakove z podnetu Domu Matice slovenskej a MO MS v
Šiatorošskej Bukovinke uskutočnil
Medzinárodný matičný kolkársky turnaj. Otvorenia sa zúčastnil bývalý
predseda KR MS BBK Dušan Kubinec a viceprimátor Fiľakova Atila Visnyai a okrem súťažiacich matičiarov
zo Slovenska súťažili aj hostia z Maďarska. Súťažilo sa na 2x30 rán združených hodov. V kategórii žien si prvenstvo
odniesla Magdaléna Bábelová s počtom 267 kolkov, druhé miesto obsadila Janka
Pastoreková s počtom 265 kolkov a tretie miesto patrilo Martine Tonhauserovej zo
Žarnovice s 234 kolkami. V kategórii mužov zvíťazil Tomáš Tonhauser zo Žarnovice
s počtom 264 kolkov, druhé miesto patrilo Jánovi Luptákovi s počtom 261 kolkov a
tretie miesto obsadil Marián Sedlák s počtom 250 kolkov. Slávnostného odovzdávania cien sa okrem Dušana Kubinca zúčastnili aj predseda Kolkárskeho oddielu z
Fiľakova Ladislav Flachhart, riaditeľka DMS Mirka Podhorová, predseda MO MS
Fiľakovo Pavol Krpeľan a predseda MO zo Śiatorošskej Bukovinky Ján Gaža. (M.
Podhorová)
HOJA ĎUNĎA

Rok 2020 je výrazne poznačený
vplyvom pandémie Covid 19, ktorá
spôsobila, že mnohé kultúrne podujatia boli zrušené, alebo termínovo
presunuté. Táto skutočnosť postihla
najmä celé jarné obdobie a tak sa na
dedinách nekonali tradičné zvyky,
akými sú jarné chorovody, ktoré sa
spravidla konali na Veľkonočnú nedeľu. Obmedzenia „upratali“ do karantény aj všetky s nimi súvisiace sprievodné podujatia. V Hrušove však „Hoja ďunďa“ zaznela celou dedinou v netradičnom čase,
pričom to nebola ani nedeľa a vôbec nie Veľkonočná. V spolupráci s etnochoreologičkou Mgr. Katarínou Babčákovou z NOC v Bratislave, ktorá pripravuje vydanie
odborno-náučnej publikácie o chorovodoch na Slovensku, vedúca DFS Ragačinka
Mgr. Anna Brlošová pripravila so svojimi súboristkami na 27.6.2020 podujatie, ktoré
prekvapilo aj domácich v Hrušove. Títo sa spolu so svojimi nedeľnými hosťami i
ďalšími návštevníkmi s prekvapením pozerali na v slávnostnom kroji oblečenú skupinu dievčat, ktorá niekoľkokrát „prespievala a pretancovala“ celú dedinu. I keď si
už ľudia na zmeny zvykli, tento jav bol nezvyčajný, ale najmä z dôvodu letných horúčav náročný, nakoľko kvôli podrobnému zdokumentovaniu sa museli jednotlivé
časti zvyku opakovať i niekoľkokrát. Dievčence i organizátorky to však zvládli veľmi
dobre, potešili obyvateľov a určite tak prispeli svojím dielom do pripravovanej knihy.
(J. Brloš)
POCTA ŠTEFÁNIKOVI

Dňa 26.7.2020 sa vo Zvolenskej
Slatine uskutočnila výnimočná slávnosť, ktorú programovo a organizačne pripravil v úzkej spolupráci s vedením obce miestny odbor Matice
slovenskej. Slatinskí matičiari počas
celého roka pripravujú mnohé kultúrne, spoločenské a verejné podujatia,
ktoré sú orientované predovšetkým
na mladú generáciu. V rámci nich sa
počas ostatných rokov uskutočnili spomienky na významných rodákov, ktorých súčasťou bolo aj odhalenie pamätných tabúľ, veľmi zaujímavé kultúrne programy a
prijatia vyhlásení k širšej verejnosti. Rovnaký priebeh mala aj slávnosť venovaná
pamiatke 140. výročia narodenia M. R. Štefánika. Začala sa v evanjelickom chráme
hudobno-poetickým pásmom „Pocta Štefánikovi“, ktoré so sólistami Štátnej opery
v Banskej Bystrici - Veronikou Mihálikovou, Marianou Sajko, Šimonom Svitekom a
Martinou Svitekovou za spoluúčinkovania Márie Schlosserovej a Romana Hargaša,
scenáristicky a režijne pripravil Juraj Sarvaš, ktorý v inscenácii aj osobne účinkoval.
Prítomných účastníkov v chráme spoločne privítali br. farár Peter Kočík a br. biskup
Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň. Predstavenie na prítomných zapôsobilo
mimoriadne hlbokým dojmom. Umelecké výkony interpretov odmeňovali dlhotrvajúcimi potleskami a na záver prejavili svoju úctu povstaním. Potom sa účastníci
slávnosti odobrali k budove obecného úradu, kde ich privítal organizátor podujatia,

prvý podpredseda MS a predseda MO MS Marek Hanuska. Napriek veľmi nepriaznivému daždivému počasiu sa slávnostného odhalenia Štefánikovho pamätníka zúčastnilo veľké množstvo ľudí. Po zaznení hymny SR slávnostný príhovor predniesla
podpredsedníčka Spoločnosti M. R. Štefánika Mgr. Mária Gallová a bustu spoločne
odhalili starostka obce Ing. Mária Klimentová a predseda MS JUDr. Marián Gešper.
Potom k pomníku položili vence zástupcovia MS, Obce Zvolenská Slatina, Spoločnosti M.R. Štefánika, SZPB, Galérie Jána Kulicha a viacerých MO MS zo stredného
Slovenska. Slávnosť odhalenia pamätníka bola zavŕšená hymnou MS Kto za pravdu
horí. Po odhalení pamätníka, ktorý bol v Slatine po prvý raz inštalovaný v roku 1939,
sa všetci účastníci odobrali do kultúrneho domu, kde sa uskutočnil kultúrny program.
V úvode programu vystúpil s hymnickými a duchovnými piesňami SZ Nádej z Veľkého Krtíša s dirigentkou PaedDr. Líviou Hruškovou. Po privítaní prítomných divákov a hostí, v ktorom odznelo aj viacero mien významných rodákov zo Zvolenskej
Slatiny, mladí divadelníci Peter Pivarči a Peter Švantner uviedli scénku rozhovoru
medzi Jankom Jesenským a Milanom R. Štefánikom z inscenácie „M. R. Štefánik
a česko–slovenskí legionári.“ Ich umelecké výkony diváci po zásluhe ocenili. Následne sa k prítomným krátko prihovorili starostka Ing. Mária Klimentová, predseda
MS JUDr. Marián Gešper a predseda SZPB Ing. Pavol Sečkár, ktorí vysoko vyzdvihli
prínos M.R. Štefánika v procese formovania slovenského národa pri vzniku Česko
– Slovenska. Záver tejto časti slávnostného programu patril verejnému oceneniu
dlhoročného učiteľa a riaditeľa školy Mgr. Miroslava Sokáča Pamätnou medailou
obce za mimoriadny prínos do výchovy a vzdelávania i za celospoločenské aktivity
a dosahované úspechy v oblasti športu medzi mladou generáciou vo Zvolenskej
Slatine. Program uzatvoril koncert finalistu súťaže Česko - Slovensko má talent
2011, speváka skupiny Musitany Hope Martina Haricha spolu s gitaristom Martinom
Smutným. Na záver stretnutia účastníkov slávnosti sa uskutočnilo spoločenské
stretnutie, na ktorom si účastníci vymieňali svoje dojmy a vysoko oceňovali pripravenosť celého podujatia.
ZASADAL VÝBOR MO MS
Dňa 3.8.2020 sa uskutočnilo riadne zasadnutie výboru MO MS, ktoré viedol
jeho predseda JUDr. Pavol Boroň. Po privítaní členov výboru predseda poblahoželal
augustovým oslávencom k ich narodeninám a meninám a pripomenul aj dni narodenia viacerých významných osobností matičného života v Banskej Bystrici. Potom
sa členovia výboru venovali zhodnoteniu uskutočnených podujatí, venovaných 140.
výročiu narodenia M. R. Štefánika. V ďalšom boli členmi výboru schválené výdavky
na zabezpečenie priebežnej činnosti a uskutočnených podujatí a predseda informoval o svojich snahách dosiahnuť stretnutie s predsedom MS JUDr. Mariánom
Gešperom i o stanovisku vedúceho pracoviska FÚS pána Uhrína ohľadom ukončenia prenájmu priestorov na prízemí objektu DMS, ktorý trvá na dodržaní termínu
uzatvorenej zmluvy. Členovia výboru MO zobrali na vedomie informácie o tom, že
DC Lipa v súčasnosti po dohovore s Mestom B. Bystrica má pozastavenú činnosť,
ale stretnutia vedenia sa konajú pravidelne. Rovnako pokračuje aj činnosť členiek
klubu paličkovanej čipky. V príprave plánu činnosti na mesiac september 2020 je
podujatie k výročiu prijatiu Ústavy SR na deň 7.9.2020 o 16.00 pri Pamätníku na
Námestí slobody. Za účelom konkretizovania programu podujatia sa stretne výbor
MO ešte dňa 27.8.2020. Zámery konania 24. ročníka šachového turnaja OPEN B.
BYSTRICA predložil Ing. Zdenko Gregor a výbor MO schválil podujatie podporiť
čiastkou 200 € na ceny a organizáciu turnaja. Na záver zasadnutia prebehla rozprava členov k aktuálnej situácii – snahy o likvidáciu vedeckej činnosti MS, problémy
školstva vo veci dodržiavania zákona o štátnom jazyku najmä na južnom Slovensku,
problémy financovania MS zo strany štátu, ale aj viaceré vnútorné problémy fungovania MS.
ZASADNUTIE KR MS BBK
Dňa 4.8.2020 sa vo Zvolenskej Slatine uskutočnilo zasadnutie krajskej rady
MS. Zasadnutie viedol podľa dohodnutého programu predseda KR Ján Brloš. Po
úvodnom privítaní bola vykonaná kontrola plnenia úloh, prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach, ďalej sa členovia KR zaoberali možnosťami uskutočniť konanie
plánovaného krajského snemu MS, ktorý sa mal konať v júni 2020 a bol pre pandémiu Covid 19 odložený. Členovia krajskej rady, zastupujúci matičné odbory jednotlivých okresov kraja, informovali o celkovej situácii pri obnovovaní činnosti, zhodnotili podiel matičných odborov na príprave a konaní podujatí širšieho dosahu i pravidelnú vnútromatičnú činnosť. V súvislosti s požiadavkou Členského ústredia MS
prerokovali a schválili návrh na udelenie matičného ocenenia Prof. PaedDr. Milanovi
Pazúrikovi. Po skončení zasadnutia sa členovia KR zúčastnili slávnostného galaprogramu na počesť Pamätného dňa MS, v rámci ktorého vystúpili so svojimi programami kolektívni členovia MO MS, folklórne súbory Slatina a Očovan. Po ich vystúpeniach, zostavených z folklórnych prejavov Podpoľania, predseda MS JUDr.
Marián Gešper odovzdal výročné ceny MS a celá slávnosť bola zavŕšená ohňostrojom.

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
STANOVISKO
Vedeckí pracovníci Matice slovenskej varujú pred politickými zásahmi do slobodného vedeckého výskumu a bádania, ktoré patria k výdobytkom demokratických
slobôd po roku 1989. Mediálne odkazy Ministerstva kultúry SR vedeckému pilieru
MS podľa nich obsahujú zavádzania, nezmysly, ale aj politizovanie a neznalosť zákona i Matice slovenskej.
Matiční vedci považujú argument MK SR o takzvanej duplicite vedy za hlboký omyl minimálne
v troch rovinách. Prvá rovina je, že v slobodnej, demokratickej a pluralitnej spoločnosti nie je možné
centralizovať vedeckú činnosť do jedného rezortu a urobiť z neho štátny monopol na vedecký výskum
a bádanie. „Ak je veda v MS duplicitná s vedou v SAV, podľa tejto logiky je aj univerzitná veda, veda
pod ministerstvami a dokonca múzeami rovnako duplicitná s vedou v SAV. Neexistuje jediný dôvod
na to, aby bola práve matičná veda selektívne vylúčená zo štátnej podpory, zatiaľ čo štát financuje
univerzitnú, rezortnú či múzejnú vedu, príkladmi sú Divadelný ústav a Múzeum SNP pod MK SR,
Vojenský historický ústav pod MO SR, Slovenský historický ústav v Ríme pod MŠVVaŠ SR či tiež
verejnoprávny Ústav pamäti národa a mnohé ďalšie,“ uvádza vedecký tajomník MS Pavel Mičianik.
V Matici slovenskej pracuje len desať vedeckých pracovníkov, aj to nie všetci na plný úväzok.
Predseda MS Marián Gešper považuje vyjadrenia predstaviteľov MK SR na adresu matičnej vedy
za zavádzajúce: „Keď vyhodnotíme jedinečné a preukázateľne prínosné výsledky práce súčasných
vedeckých pracovníkov MS, zároveň vezmeme do úvahy hlboké podfinancovanie našej ustanovizne,
môžeme vnímať slová o plytvaní verejných prostriedkov ako prejav neznalosti až zneváženia ich vedeckej práce.“ Podľa neho ministerka kultúry Natália Milanová pravidelne dokazuje, že neovláda ani
základy problematiky Matice slovenskej a jej fungovania: „Je zarážajúce, že ministerka kultúry zaviedla verejnosť, keď v rozhovore pre Nový čas 13. 7. 2020 uviedla, že Matica slovenská má Jazykovedný ústav MS. Žiadny takýto ústav neexistuje.“ Vedeckými pracoviskami MS sú Slovenský historický ústav MS, Slovenský literárny ústav MS, Archív MS, Krajanské múzeum MS a Stredisko národnostných vzťahov MS. Predseda MS upozorňuje, že ministerka kultúry dostatočne neovláda ani
zákony, keď MS vyčíta, že jej vedecké pracoviská nemajú akreditáciu: „Zákon nevyžaduje od vedeckých ústavov pod MK SR, či už v múzeách alebo inštitúciách, aby si zabezpečili akreditáciu z ministerstva školstva, pokiaľ neponúkajú konkrétny študijný program. Vedecké pracoviská MS nevykonávajú pedagogickú činnosť. Ak budú legislatívne zjednotené pracovné podmienky a odborné kritériá pre všetky vedecko-výskumné pracoviská v SR, MS naplní nový zákon do bodky.“
Riaditeľ Archívu MS a zástupca vedeckého tajomníka Pavol Madura prízvukuje, že argument o
takzvanej duplicite matičnej vedy je v skutočnosti nezmyslom: „Rovnako ako iné vedecké ústavy
v rôznych rezortoch, aj veda v MS má svoje špecializované a jedinečné zameranie. V prvom rade
sa vo výskume venujeme bohatým dejinám Matice slovenskej, činnosti jej miestnych, vedeckých,
umeleckých odborov, ako aj životu a dielu významných Slovákov a Sloveniek pôsobiacich doma i v
zahraničí. Na bádanie nám slúži Archív MS a archív Krajanského múzea MS, v ktorých sa nachádzajú
vzácne zbierky, ktoré nenájdete nikde inde na svete. V úzkej súvislosti s dejinami a osobnosťami sa
zároveň venujeme slovenskému národnému obrodeniu a výskumu dejín slovenského exilu. Predmetom matičnej vedy je slovenský národ vo všetkých aspektoch. Žiadna duplicita vedy v MS a vedy
v iných inštitúciách neexistuje.“ Matičnú vedu ustanovuje zákon o Matici slovenskej č. 68/1997 Z. z.,
ktorý jej určuje robiť základný slovakistický výskum a spolupôsobiť pri plnení úloh štátu v oblasti kultúry a vedy. „Hlavným subjektom matičnej vedy vo výskume a bádaní je slovenský národ, jeho kolektívna identita a vývoj, teda vedci MS sledujú vyslovene slovenskú civilizačnú a národnú líniu,“ dopĺňa vedecký tajomník MS.
Riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS Július Lomenčík zdôrazňuje, že vedecké pracoviská
MS sú súčasťou prirodzenej plurality vedeckej práce na Slovensku, pričom literárno-vedecké a historicko-vedecké výskumy realizujú vedci nielen v SAV, ale aj na všetkých univerzitných katedrách
histórie, literárnej vedy či slovenského jazyka a literatúry. Dodáva, že okrem toho slúži matičná veda
aj ako odborné zázemie pre činnosť MS, najmä jej miestnych odborov, divadelných kolektívov či Informačného ústredia MS: „Bez flexibilnej podpory matičných vedcov a ich výsledkov práce by Matica
slovenská ani matičiari v regiónoch nedokázali vytvárať konkrétne diela, ako sú knižné monografie,
audiovizuálne historické dokumenty či divadelné hry o matičných a slovenských osobnostiach a udalostiach. Matičná veda je nielen z historického, ale aj praktického hľadiska neoddeliteľnou súčasťou
MS a jej aktuálnej činnosti.“ Zároveň zdôrazňuje, že v slovenských dejinách a literatúre je množstvo
neprebádaných častí, ktorým sa venuje práve matičná veda. To je dôležité aj pre mestá a obce Slovenska, ktoré aj vďaka MS vydávajú monografie o svojich významných osobnostiach a udalostiach.
Literárny historik MS Pavol Parenička poukazuje tiež na fakt, že prvým skutočným inštitucionálnym garantom slovenského vedeckého výskumu je Matica slovenská: „Už v roku 1866 zostavil
Viliam Pauliny-Tóth koncepciu vedeckých odborov v Matici slovenskej. Vzniklo šesť odborov MS: filologický, spisovateľský, historický, právno-filozofický, matematicko-prírodovedný a hudobný odbor.
V MS začal vychádzať prvý po slovensky písaný vedecký časopis Letopis Matice slovenskej. MS
položila základ profesionálnemu zhromažďovaniu slovenských knižničných, muzeálnych a archívnych
zbierok.“ Po obnovení MS sa v roku 1920 obnovili i rozšírili aj vedecko-umelecké odbory MS. Až v
roku 1942 vznikla Slovenská akadémia vied a umení ako štátna vedecká inštitúcia, ktorej základ
tvorili najmä matiční vedci až do roku 1950, keď komunisti zrušili vedecké odbory MS.
„Je smutné, že po 154 rokoch od vzniku prvých vedeckých odborov MS vyvíja MK SR neopodstatnenú snahu zrušiť matičnú vedu ako duplicitnú, pričom argumenty jeho predstaviteľov zavádzajú
verejnosť, skresľujú realitu a politizujú vedecký výskum. Naposledy zlikvidoval matičnú vedu komunistický režim v roku 1950, keď ideologicky ovládol kultúru, umenie, vedu či univerzity. Obnovená
mohla byť až po roku 1989 ako výdobytok demokratických slobôd. Matica slovenská stojí na štyroch
základných pilieroch – členská základňa, matičná veda, informačno-vydavateľská oblasť a hospodársky pilier. Odstránenie jedného z týchto pilierov by znamenalo začatie búrania základov MS,“ varujú matiční vedci pred opätovnými politickými zásahmi do slobodného vedeckého výskumu a bádania, a zároveň vyzývajú ku skutočnému odbornému a konštruktívnemu dialógu.
Vedeckí pracovníci Matice slovenskej

PROGRAM NA SEPTEMBER
3.9. 10.00

DNI SVÄTÉHO HUBERTA
30. Celoslovenské poľovnícke slávnosti a 21.
Majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov
M: Múzeum Sv. Anton
O: Múzeum a Slov. poľovnícky zväz
5.9. 08.00 POCTA PREDKOM
28. Národný výstup na Pustý hrad a Kráľovská
svadba na Pustom hrade
M: Zvolen
O: Mesto Zvolen, OZ Pustý hrad a MO MS
7.9. 16.00 HISTÓRIA A PRÍTOMNOSŤ
Spomienkové stretnutie k 28. výročiu prijatia
Ústavy SR
M: Pamätník Nám. slobody
O: Mesto BB, MO MS
11. - 13..9. DNI MESTA BANSKÁ BYSTRICA
363. RADVANSKÝ JARMOK + DEŇ KROJA
M: Námestie SNP a Nám. Š. Moysesa
O: Mesto BB
12.9.
GUČA UMENIA
8. ročník dedinského festivalu „súčasnýho“ umenia
M: Zvolen. Slatina
O: OZ Slov. skauting 21. zbor - Obec
14.9. 17.00 VÝBOR MOMS
Riadne zasadnutie výboru MO MS s pripomenutím si 150. výročia založenia Spolku sv. Vojtecha
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
18. - 20. 9. OPEN B. BYSTRICA
24. šachový FIDE turnaj k 26. výročiu prijatia
Ústavy SR o Pohár MS
M: Internát EF UMB
O: CVČ Junior a Havranské, Mesto BB a MO MS
19.9.
VINŠPACÍRKA
7. Prehliadka vín Slovenska s bohatým programom a oceňovaním vinárov
M: Námestie SNP
O: Cech hostinských B. Bystrica
7. - 14. - 21.- 28.9. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
7. - 14. - 21. - 23.9. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov Lipa
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa MO MS
3. - 10. - 17 - 24. 9. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: DMS, Dolná 52
O: Národopisná sekcia MO MS

UPOZORŇUJEME
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI
 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. Rázusa
 NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE kolektívneho
člena MO MS FS PARTIZÁN „KRONIKA NÁŠHO ČASU“ vydanej k 60 rokom činnosti súboru. Cena publikácie 10 €.
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