
Milí členovia Miestneho
odboru Matice slovenskej 
v Banskej Bystrici i jeho
priaznivci, ako aj všetci Ban-
skobystričania, vo veľmi
jemne povedané - pohnutej
dobe, ktorú aktuálne žijeme,
by asi každý a povedzme si,
celkom oprávnene, na tomto
mieste očakával mnoho riad-

kov o korona kríze, mravnom a ekonomickom úpadku, potieraní tradič-
ných a národných hodnôt či politike. Vážení priatelia, áno, svet sa dnes
točí podľa negatívne nastaveného kompasu, to je nepochybné. Jeho na-
stavenie späť k pozitívnym procesom však neobsahuje len boj alebo pri-
najlepšom kritiku toho, čo nepovažujeme za dobré. Ale obsahuje aj ho-
vorenie o tom dobrom. Upriamiť pozornosť ľudí na dobré, pozitívne a pro-
spešné veci sa ešte nikdy neukázalo ako škodlivé. Práve naopak. Poza-
stavme sa, prosím, v tomto veľkom víre všetkého, čo nás obklopuje a pri-
pomeňme si niečo dôležité o mieste, v ktorom žijeme. Milovať svoj domov
totiž neznamená len ho rozvíjať, ale aj poznať. Banská Bystrica, mesto,
v ktorom sídli náš miestny odbor MS už od roku 1919, si pripomína 765.
výročie udelenia mestských výsad uhorským kráľom Belom IV. Dovoľte
mi preto využiť toto miesto na krátky sumarizujúci, avšak dúfam, že vhod-
ný a reprezentatívny, pohľad na významné okolnosti z dejín a súčasnosti
nášho mesta.

Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica sa začali pí-
sať v roku 1255, kedy Uhorský kráľ Belo IV. udelil privilégiá - výsady bý-
valej osade rozprestierajúcej sa na území stredného Slovenska, pri vtoku
potoka Bystrica do rieky Hron, pod malebným vrchom Urpín a v blízkosti
dôležitých križovatiek obchodných ciest. Najstaršie osídlenie tejto lokality
je doložené archeologickými nálezmi pochádzajúcimi aj z dávnejšej mi-
nulosti. Banská Bystrica preto patrí k najstarším slovenským mestám. Jej
prvým richtárom bol Ondrej. Pôvodní usadlíci sa v bystrickom teritóriu
živili prirodzene poľovníctvom, rybolovom a poľnohospodárstvom, neskôr
aj riečnym ryžovaním zlata a povrchovou ťažbou medi a striebra. Ešte
pred udelením prvých mestských práv rozvoj osady zabrzdil ničivý tatár-
sky vpád do Uhorska v roku 1241. Potom bolo potrebné krajinu revitali-
zovať, nastal tzv. mestotvorný proces, počas ktorého v polovici 13. storo-
čia vzniklo aj naše mesto. Privilégiami kráľ mestu daroval rozsiahle úze-
mia a viaceré dôležité práva. Išlo najmä o právo voliť richtára a farára,
rozvíjať obchod a ťažiť drahé kovy, čo platilo aj pre nemeckých prisťaho-
valcov – kolonizátorov, ktorí boli pozvaní ako hostia do Uhorska na pomoc
krajine po tatárskom plienení. V 13. storočí získala Banská Bystrica aj
svoj erb, ktorý s hrdosťou používa dodnes – sedemkrát predelený strie-
borno červený štít. Popri ťažbe a spracovaní rúd sa v meste začalo po-
stupne dariť aj remeslám. Okrem najstaršieho cechu mäsiarov, postupne
na pôde mesta pôsobili aj ďalšie: ševci, krajčíri, kováči, tesári, zámočníci
a debnári, zlatníci, pekári, rybári, remenári, cinári, kožušníci, prachári,
zvonolejári, hodinári, mečiari, puškári, dejiny zaznamenávajú aj výrobu
organov a približne v období po roku 1500 sa začalo v meste rozvíjať aj
pivovarníctvo, ktoré sa po svojich neskorších transformáciách stalo do-
dnes jedným z mála fungujúcich pôvodných tradičných výrobných odvet-
ví. Banská Bystrica mala od roku 1655 aj právo organizovať jarmoky, a
odvtedy ho aj takmer neprežite využíva. Radvanský jarmok dnes patrí
medzi najvýznamnejšie a najznámejšie na Slovensku. Preslávili ho okrem
iných aj kvalitné výrobky bývalých miestnych modrotlačiarov. 

Banskú Bystricu mimoriadne pozdvihla a zviditeľnila najmä Thurzovs-
ko – fuggerovská banská spoločnosť, ktorá sa zaoberala hlavne ťažbou
medi v okolí mesta, napr. na Starých horách, Španej Doline a pod. V Ban-
skej Bystrici sa nachádzalo sídlo spoločnosti a v neskorších časoch vznik-
la aj huta na spracovanie rudy – Medený hámor, ktorý začal svoje fungo-
vanie už v roku 1495. Bystrická meď bola vďaka svojej kvalite obľúbeným
a dobre obchodovateľným tovarom a významnou surovinou pre výrobu.

Bola známa a žiadaná aj v ďalekom zahraničí. Mesto od tých čias nesie
prívlastok „medené“. Na prelome stredoveku a novoveku získalo výstav-
bou honosných domov najmä v dnešnom historickom centre, ráz typic-
kého rozvinutého stredovekého mesta. Za zmienku stojí aj tá skutočnosť,
že približne od 16. storočia podnes je hlavné námestie, pôvodne nazýva-
né „Ring“, urbanisticky takmer nezmenené a mnohí ho považujú aj ako
celok za historickú architektonickú pamiatku. Mesto, jeho architektúra a
domy prešli v dejinách viacerými stavebnými premenami. Pôvodne dre-
vené opevnenia a stavby postupne nahradili kamenné, neskôr tehlové.
Postupne vznikal hradný areál, neskôr aj mestské opevnenie, pozostá-
vajúce pôvodne z hradieb v dĺžke približne 4 kilometre, 18 bášt a 9 brán.
Dodnes sú z hradných stavieb zachované - Matejov dom, Barbakan, Rím-
skokatolícky farský kostol nanebovzatia Panny Márie a Kostol sv. Kríža,
v niektorých častiach mesta sa nachádzajú zvyšky kamenných hradob-
ných múrov a z bášt ostali 4 - banícka, pisárska, mäsiarka a farská. Sú-
časťou opevnenia bola aj známa bystrická "šikmá" hodinová veža, ktorú
začali stavať v roku 1552. Pôvodne slúžila ako pozorovateľňa. Pred ňou
bol umiestnený v stredoveku aj pranier a klietka hanby. Neskôr od r. 1719
po prekonaní veľkej morovej epidémie aj mariánsky morový stĺp. Docho-
vané historické záznamy nám hovoria, že nákazlivé a rozšírené choroby
ako mor či cholera v minulosti mesto vďaka prítomnosti vzdelaných leká-
rov, ako aj vďaka vyspelým zdravotným a hygienickým opatreniam, zvlá-
dalo lepšie ako ostatné časti krajiny. Okrem krásnych meštianskych do-
mov, hradného komplexu, priemyselných a obranných stavieb, vzniklo
postupne na území mesta aj viacero významných cirkevných pamiatok,
napr. Kostol sv. Alžbety, ktorého história siaha až do roku 1303. Mestská
chránená pamiatková rezervácia bola vyhlásená v roku 1955. Časom sa
menil aj názov mesta od Nova villa Bystrice prope Lypcham, cez Byzter-
chebana, Novo Solio, Neusohl, Bezstercebanya či Byztrica. 

Banská Bystrica neskôr niekoľkokrát vyhorela, stala sa dejiskom veľ-
kého baníckeho povstania (1525 – 1526), tiež sa jej územia začiatkom
17. storočia dotkli aj protihabsburské stavovské povstania v Uhorsku. 
V roku 1620 tu bol dokonca za uhorského kráľa povstalcami korunovaný
šľachtic Gabriel Bethlen. Medzi významné míľniky dejín mesta patrí rok
1789, kedy sa stala z nariadenia cisára Jozefa II. sídlom Zvolenskej župy.
Neskôr sa rozvíjala spolu s výdobytkami priemyselnej a technickej revo-
lúcie 19. storočia. Mesto žilo aj čulým spoločenským životom. V roku 1829
tu bola zriadená prvá detská opatrovňa - ako jedna z prvých v Európe,
od roku 1851 sa vyučovalo po slovensky v miestnom gymnáziu, ako na
jednom z prvých v krajine. V období prvej svetovej vojny žilo v meste pri-
bližne 10 000 ľudí a sídlil v ňom pred svojím odchodom na front aj 16.
Honvédsky pluk. Počas vojny tu fungovala aj veľká poľná nemocnica pre
vojakov s týfusom a tuberkulózou. V mierových časoch, od roku 1919 za-
čala svoju činnosť slávna likérka Fatra, o desať rokov neskôr slávnostne
otvorili Národný dom s divadlom. Od roku 1950 v meste začala premávať
pravidelná autobusová doprava. Do dejín Slovenska sa nezmazateľne
mesto zapísalo 29. augusta 1944, kedy práve z Banskej Bystrice bolo vy-
hlásené Slovenské národné povstanie ako riadny a organizovaný boj proti
fašizmu a nemeckej okupácii počas druhej svetovej vojny. Popri prívlastku
„medená“ tak získala aj ďalší, ktorý ju z historického hľadiska rovnocenne
dodnes charakterizuje: „povstalecká“. V meste na pamiatku toho dodnes
funguje špecializované múzeum moderných dejín - Múzeum Slovenského
národného povstania. Banskú Bystricu oslobodili pred koncom druhej
svetovej vojny rumunské a sovietske vojská v marci 1945. Z vďaky za to
bol neskôr vybudovaný čierny žulový pomník - obelisk, v priestore ná-
mestia pod obnovenou kamennou fontánou. V rámci povojnového prie-
myselného rozvoja krajiny začali v meste pod Urpínom vyrastať známe a
úspešné výrobné závody, ktoré dnes už, žiaľ, neexistujú, resp. nefungujú
ako napr. drevospracujúca Smrečina, Cementáreň, textilný závod Slo-
venka, Závody výpočtovej techniky, Tesla, Pozemné stavby, Stavoindust-
ria, Tlačiarne SNP, Letecké opravovne a ďalšie. Významne sa darilo aj 
v poľnohospodárstve, ktoré zastrešovali najmä jednotné roľnícke družstvá
v okolitých obciach. (dokončenie na 4. strane)
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Rodáci moji, čo slávne deje radi poslúchate. 

Vy poďte, vrstovníci, počúvať krásy, 

čo sa ani časom nemenia 

a cez úctu k otcom otvárajú nové svety. 

(A. Sládkovič z veršov Maríny)
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Matica slovenská vo svojom živote
prechádzala obdobiami priaznivými a
rovnako často aj obdobiami nepriaznivý-
mi, obdobiami búrok a zápasov o svoju i
národnú existenciu. Matica slovenská
často zavadzala mocným na Slovensku
a najmä mocným nad Slovenskom a aj
preto prechádzala počas existencie svo-
jou k r í ž o v o u cestou, na ktorú nemož-
no nikdy zabudnúť. Ako to vyslovil v au-
guste 1968 Alexander Matuška: „MS ma-

la málo času na to, aby sa rozvinula do plánovaných šírok i hĺbok v zhode s potrebami života,
ktorý rozhýbala. Ledva ju založila láska, už ju otrokárska surovosť rozmetala. Veľmi dlho trva-
lo, pokým nevstala z mŕtvych, ale vo vnútri založený oheň neustále tlel. Rozrástla sa, zmoc-
nela, ale ju po čase zase zrušili, tentoraz domáci, alebo skoro domáci samozvanci. Veľká je
naša nádej a dozaista aj naša úfnosť, že Matica neprejde už pekelnou triádou: založením,
zrušením a obnovením, že ak zanikne, tak nie násilne lež prirodzene po zákone smrteľnosti,
potom keď ju nebudeme potrebovať. Lenže teraz - práve teraz – ju ešte veľmi potrebujeme.
Dialektika toho, čo dnes prebieha vo svete i tu doma, je veľmi zložitá a zvláštna. Národu by
bolo treba popriať trocha pokoja a pohody, žiaľ, sotva to bude možné, ale ani politika, ani
ekonomika nemôže a nesmie pohltiť celý zmysel našej existencie a preto by sme mali spolu
držať, spolu žiť životom, v ktorom sa skutky nebudú rozchádzať so slovami (sľubov). Aj preto
sa MS nemôže odtrhnúť od svojho daného a ustáleného, musí však zároveň vykročiť vpred
a v syntéze spájať staré i nové. 

Za všetky roky svojej existencie Matica slovenská prežila veľa zápasov, veľa úspechov
i neúspechov v rôznych oblastiach života i veľa vynikajúcich matičných podujatí. Pri spo-
mienke na všetky prežité dni treba vidieť nielen výsledok dosiahnutého, ale najmä ľudí, kto-
rých obetavá a poctivá práca vykonaná v bezhraničnej oddanosti k svojmu národu a jeho
vlasti - to je súčasnosť Matice slovenskej. Súčasnosť síce nie ľahko nadobudnutá, ale je to
súčasnosť naša, ktorej výsledkom sú možno odvážne, avšak pravdivé priority matičnej prí-
tomnosti i budúcnosti, ktoré treba v každom čase a v akejkoľvek zložitosti života očakávať a
najmä napĺňať. Prvé zastavenie na krížovej ceste Matice slovenskej patrí pripomenutiu roku
1875, kedy 6. apríla prípisom č. 1125 minister vnútra Uhorska Koloman Tisza zastavil jej čin-
nosť a iným prípisom č. 4873 z 12. novembra toho istého roka ju rozpustil a jej majetok zhabal.
Zrušenie Matice otriaslo celým kultúrnym životom Slovákov. Národ bol zbavený posledného
prameňa, z ktorého čerpal sily a nádeje. Matica slovenská padla, aby nasýtila a uspokojila
nenásytnosť maďarských a maďarónskych rytierov a barónov. Slováci proti tomuto protiú-
stavnému zákroku na uhorskom sneme nemohli ani prehovoriť a tak obhajobu práv nášho
národa a Matice na seba prevzal Dr. Svetozár Miletič. Slováci by nikdy nemali zabudnúť na
tohto ochrancu svätých práv nášho národa, lebo on jediný sa Matice zastal a jeho meno by
malo večne žiť v srdciach slovenského národa.

Pri tejto príležitosti z pohľadu súčasnosti treba pripomenúť aj ďalšie zastavenia na krí-
žovej cesta našej národnej ustanovizne. Zákon Slovenskej národnej rady č. 4 z 27. apríla
1954, ktorý konštatoval, že Matica v živote slovenského ľudu plnila významnú úlohu, ale 
v novej situácii, keď sa ukazuje potreba kultúrno-osvetovú prácu špecializovať, je potrebná

jej reprofilácia. Zákon z roku l954 zmenil celkový charakter činnosti Matice slovenskej a 
v paragrafe 7 tohto zákona ju štát obral o všetok jej majetok. Tento majetok, ktorý bol vytvo-
rený z darov národa a poctivou prácou Matice zveľadený natoľko, že nebola závislá na štáte
a politickej moci, jej však napriek spoločenským a politickým zmenám na Slovensku do dneš-
ného dňa nikto nevrátil. V roku 1973 bol prijatý normalizačný zákon Slovenskej národnej rady
č. 167, ktorý opäť zrušil členskú základňu Matice slovenskej a Miestne odbory posunul do
polohy dobrovoľných aktívov profesionálnych osvetových zariadení tak, aby tieto neskoršie
úplne zanikli. Podstata tohto obdobia bola v tom, že Matica slovenská to už nebol „hrad pre-
pevný slovenského národa”, ale inštitúcia plniaca príkazy mocných. Krížová cesta Matice
slovenskej mala a má svoje pokračovanie aj v čase samostatnej a zvrchovanej Slovenskej
republiky a vykonávatelia, ktorí sa podujali konať prekážky Matici, sú doslova a do písmena
vlastní. Tí, ktorí sa ujali vlády od roku l989, ako keby nevedeli nič o histórii svojho národa,
ako keby si nevážili svoju rodnú vlasť, svoj materinský jazyk, svoju národnú kultúru a v nej
aj Maticu, ale klaňajú sa a ospevujú inostranné národy, ospevujú inostrannú kultúru, inostran-
né jazyky a zvyky. Minister kultúry Milan Kňažko a jeho prisluhovači už v januári 1999 prišli
s návrhom novelizácie zákona o Matici slovenskej. Išlo o deštrukciu Matice, išlo o vybratie
toho najcennejšieho zo zväzku Matice Slovenskej - Národnej knižnice a jej opätovné podria-
denie štátnej moci. Scenár ako vyšitý z dávnej minulosti uhorskej i totalitnej. Vládna moc ne-
váhala nasadiť všetky mocenské nástroje, vrátane jednostranne vedeného mediálneho tlaku
pred verejnosťou, byrokratického útlaku zo strany štátnych úradníkov a nakoniec veľmi moc-
ným finančným škrtením či hrdúsením Matice vo všetkých jej činnostiach, ktoré jej boli zo
strany štátu zverené zákonom a nakoniec prijatím zákona č. 183 z mája 2000 o knižniciach,
ktorý Matici slovenskej zobral a opäť poštátnil Slovenskú národnú knižnicu, zrušil Pamätník
národnej kultúry a vsadil ho bez mihnutia oka tam, kde nikdy nepatril. Tento proces akoby
nemal konca a pokračuje aj v tomto čase novej „demokratickej“ vlády a novej ministerky ešte
s väčšou aroganciou. Porušuje sa platný Zákon o Matici slovenskej, porušujú sa princípy
morálky a mravnosti a často i elementárnej ľudskej slušnosti a tu nemožno mlčať.

Ministerka kultúry Mgr. Natália Milanová, nominantka strany OĽANO dňa 15.6.2020 pri
návšteve v Matici slovenskej totiž 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. Celkový systém fungovania Matice, vrátane veľmi slabej ekono-
mickej efektivity, je pre mňa sklamaním.“ Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že história vzni-
ku 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 zdro-
jov naštudovať, aby vedela posúdiť potrebnosť a celonárodné pôsobenie Matice slovenskej
pre slovenský národ a samostatné Slovensko v 21. storočí. Minimálne by sa mala zamyslieť,
a nielen ona, nad slovami Alexandra Matušku vypovedanými pri storočnici Matice slovenskej
v roku 1963: „Sto rokov je vysoký vek, za sto rokov si možno zaobstarať bohatý životopis.
Matica nie je výnimkou – žila a prežila všeličo. Nech už boli akékoľvek peripetie jej vývinu,
to, čo vložila do nášho života, presahuje to, čo z neho vybrala. Ako náhrada za parlament,
akadémie, vysoké školy a vôbec za školy, bola centrom, orgánom národného života, pred-
stavovala priestor, v ktorom sa organizoval náš kultúrny život - nie náhodou bola tŕňom v oku.
Išla nevšímavo povedľa, ale zjednocovala a sústreďovala, držala kontinuitu. Pravá povaha
jej vkladu by vysvitla, keby sme sa pokúsili predstaviť si seba samých bez nej.“

Dňa 28.10.1815 - teda pred 205 rokmi v Uhrovci prišiel na svet velikán
našej národnej histórie, vedúca osobnosť slovenského národného hnu-
tia a tvorca slovenskej politickej žurnalistiky Ľudovít Veleslav Š t ú r. 

Jeho politická a publicistická činnosť dokazuje, že ňou chcel slúžiť pre-
dovšetkým spoločenskému pokroku: „Človek sa nevychováva preto, aby len
žil, ale hlavne preto, aby niečo pre svojich vykonal!“ Už ako dvadsať ročný
vystúpil v Spoločnosti česko-slovanskej s prejavom, v ktorom za prvoradú
povinnosť jej členov vyhlásil službu slovenskému národu a vyzval nielen

k ochrane materinskej reči, ale aj k úsiliu o zabezpečovanie národnej rovnoprávnosti: „Národ je
môj predmet, ktorému účelu majú smerovať všetky hodnoty môjho života.“ A k tomu viedol svojich
druhov i žiakov, aby sa z nich stali národne prebudení vlastenci, pričom mimoriadne pamätné boli
jeho slová pri národnom výlete na Devín 24.4.1836: „My sme členovia nesmierne veľkej spoloč-
nosti, spoločnosti totiž slovanského národa. My sme živšie než otcovia naši pocítili potrebu pre-
budenia sa k sebavedomosti kmeňa nášho slovanského i patričnosti našej k velikému národu slo-
vanskému: nože postarajme sa dnes spoločne o to, aby nám nemohlo a nesmelo nikdy vyjsť z pa-
mäti rozpamätovanie sa na to, k čomu dnes povzbudzovali sme sa tu na múroch zapadlej slávy
otcov našich, čo sme si vzájomne sľubovali, za čo horliť, pracovať, bojovať, žiť a mrieť zaväzovali
sme sa.“

Aj preto Štúr od začiatku novembra 1841 začal pracovať na žiadosti o povolenie vydávania
politických novín tak, aby „Slovenskje národňje novini“ s prílohou „Orol tatránski“ mali celonárodnú
pôsobnosť. Udelenie povolenia ich vydávať sa mu dostalo od panovníka až od 1.1.1845. SNN sa
stali prvým slovenským politickým tlačovým orgánom a Štúr na ich poslanie poukázal slovami:
„Musíme si ale pri tomto do našej vnútornosti hlboko zahľadieť, nás samotných dokonale poznať,
naše nedostatky nám samým nezakrývať, ale ich na svetlo privádzať a hneď sa našich vlastných
slabostí neľakať, ale vôľu mať všetko napraviť a na dobrú cestu nastrájať.“ Týmto sa Ľudovít Štúr
zaväzoval, že berie na seba veľkú zodpovednosť „pred duchom národa prítomným i budúcim“.
V presvedčení, že v službe pre dobro ľudu je nevyhnutné prekonať osobné nezdary a ťažkosti

v záujme vyšších spoločenských cieľov. Štúrove úvodníky v SNN boli preto politicky cieľavedomé,
koncepčne premyslené a na seba nadväzujúce s cieľom budúcej národnej rovnoprávnosti s de-
mokratickou štátnou správou vecí verejných tak, aby vec národa, jeho práva a sloboda už nikdy
nebola utlačovaná, hoci cez slová: „My chytili sme sa do služieb ducha a prejsť musíme cestu
života tŕnistú“ si uvedomoval, čo všetko v živote čaká na Slovákov. Aj preto sa výsledkom pre
budúci život Slovákov stali Žiadosti slovenského národa, prijaté 10. mája1848 v Liptovskom Svätom
Mikuláši, novým politickým programom slovenského národného hnutia. 

V otázkach, čo je to národ a čo má v živote konať, mal Štúr veľmi jasno: „To čo sme vykonali,
vykonali sme ako národ slovenský, to čo žiadať môžeme, je to, čo nám po práve prislúcha.“ Preto
sa obrana reči slovenskej stala „politikum“ od staroverských čias a ostala „politikum“ podnes. Reč
bola a podnes je znakom, že s ňou žije aj národ a jeho spojivom je reč základnou národotvornou
silou. Týmto svojím odkazom sa vyslovil aj pre budúcnosť národného života: „Národ, ktorý chce
žiť a žiť má, ten sa nesmie a nemôže na druhý národ spoliehať a od neho zadržanie života svojho
očakávať. Nikto nám k vyššiemu životu nedopomôže, jestli si nedopomôžeme my sami, nikto nás
od úpadku neobráni, jestli si neubránime my sami.“ Pri hodnotení prínosu štúrovcov do života
nášho národného spoločenstva sa vo svojom diele Dúchanie do pahrieb, vyslovil aj Vladimír Mináč:
„Nikdy v našich dejinách sme už nemali takú nádhernú mládež, takú obetavú, družnú, pilnú, ve-
dychtivú. Akoby tušili nesmiernosť bremena a jedinečnosť historickej úlohy - boli tvrdí, jednostranní
a neúprosní k vlastným slabostiam.“ Ale nebolo by bývalo tej skvelej mládeže, keby nebola mala
skvelého učiteľa a žiarivý príklad v Štúrovi. Ľudovít Štúr bol nielen učiteľom, ale aj vysokým mrav-
ným príkladom a preto sa nám Slovákom treba v každom čase vracať k jeho dielu, ktoré má ne-
smierny význam pre slovenské národné vnútro, aby jeho odkaz budúcim pokoleniam, napriek roz-
trúseniu po celom svete, i napriek domácim „ prorokom“ bol náš vlastný. Preto, ako nám to odkázal
Ľudovít Štúr: „Musíme mať pevnú, nezlomnú dôveru k samým sebe, pevnú dôveru k našim silám,
k nášmu životu a preto žiadame, aby sa do nášho života nik, ani najmenej nemiešal, lebo aj malý
národ môže vykonať veľa dobrého pre seba, ale aj pre ľudstvo. Život národov je večne živý a preto
skutky jeho rozvitia ostávajú v pamäti nepretržite!“ 

(Fraňo Ruttkay: Ľudovít Štúr ako publicista a tvorca slovenskej politickej žurnalistiky)

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

PRIPOMÍNAME SI
a pripomíname aj iným na zamyslenie



NA PUSTOM HRADE
Dňa 5.9.2020 sa vo Zvolene uskutočnil už
28. ročník Štúrovského výstupu na Pustý
hrad. Stretnutie účastníkov výstupu začalo
tradične na zvolenskom námestí pri Pamät-
nej tabuli Ľ. Štúra na budove starej radnice
hymnou SR v podaní spevokolu Zvolenské-
ho konzervatória. Po krátkom privítaní sa
účastníci pobrali na pešo až na Starý hrad,
kde spoločne privítali účastníkov cyklojazdy,
ktorá sa koná od roku 2002 a spája Spišský
a Zvolenský hrad. Po privítaní nasledovala
prezentácia programu z cyklu „Cesta slo-
vanskou a slovenskou históriou“. Do progra-

mu sa aktívne zapojili detskí divadelníci, skupina historického šermu a s ukážkami stre-
dovekej hudby skupina Kapela spod Budína. Potom účastníci mohli zhliadnuť výstavu
posledných archeologických nálezov na Pustom hrade, zakúpiť si zaujímavú literatúru
z produkcie Matice slovenskej a na záver zúčastniť sa na Dolnom hrade na uvedení ins-
cenácie „Kráľovskej svadby“, inscenovanej podľa historickej udalosti z roku 124, kedy
sa dcéra kráľa Belu IV. Konstancia vydávala za haličského princa Leva. Všetci mali tak
možnosť vidieť kráľovský sprievod tých čias, svadobné veselie, ukážky rytierskych sú-
bojov na koňoch a v dobrom zdraví a príjemnej pohode si užiť aj ponúkané jedlá a nápoje
stredovekej kuchyne. 

ZASADAL VÝBOR MOMS 
Dňa 17.9.2020 sa v matičnom dome uskutočnilo riadne zasadnutie výboru MO MS, ktoré
viedol predseda MO JUDr. Pavol Boroň. Po úvodnom privítaní a blahoželaniach predseda
MO a ďalší členovia výboru sa pochvalne vyjadrili k príprave a priebehu konania podujatia
k výročiu prijatia Ústavy SR 7.9.2020. Následne predseda MO vyzval členov výboru, aby
pre ďalšie roky podali návrhy na nový projekt konania tohto podujatia. V ďalšom priebehu
sa výbor MO zaoberal možnosťami opravy strechy objektu a zabezpečovaním uprato-
vania priestorov. V súvislosti s príchodom zimného obdobia bude potrebná oprava oblo-
ženia radiátorov v spoločenskej sále a ďalších potrebných opráv majetku. V ďalšom sa
členovia výboru MO zaoberali informáciou zo zasadnutia predsedníctva MS ohľadom
právnej subjektivity a uložil predsedovi Dr. Boroňovi napísať v tejto veci list predsedovi
Štatistického úradu SR. Na základe návrhu D.Balážovičovej výbor MO posúdil podmienky
prevádzky DC Lipa v zmysle pokynov mesta B. Bystrica a schválil zákaz vstupu zvierat
do priestorov klubu s výnimkou vodiacich psov a psov so špeciálnym výcvikom kaniste-
rapie na vôdzke. Na záver stretnutia výbor MO schválil výdavky MO v mesiaci august
2020 a dohodol termín ďalšieho pravidelného stretnutia na deň 5.10.2020.

ÚCTA ČLOVEKU
Dňa 19.9.2020 v Kokave nad Rimavicou sa stretli mnohí priatelia
folkloristu, choreografa, dlhoročného predsedu programovej rady
festivalu vo Východnej, tvorcu programov na sviatkoch tradičnej
ľudovej kultúry v Detve, Myjave, Dubnici, Klenovci a Kokave Mgr.
art. Pavla Bútora, aby si pripomenuli mnohé vzácne chvíle a ucti-
li si natrvalo jeho pamiatku odhalením Pamätnej tabule v priesto-
roch kokavského kultúrneho domu. Na príprave tohto stretnutia
sa podieľali dlhoroční kamaráti z folklórneho súboru Lipa (bývalý
Dimitrovec) Ing. Viliam Korenčík a Ing. Alojz Špaček v úzkej spo-
lupráci s vedením obce Kokava nad Rimavicou a Novohradského

osvetového strediska v Lučenci. Ešte pred začiatkom stretnutia sa priatelia Pavla Bútora
boli pokloniť, položiť kvety a zapáliť symbolické svetlá na mieste jeho posledného odpo-
činku v kokavskom cintoríne. Stretnutie za účasti zástupcov folklórnych súborov z Košíc,
Vranova, Dubnice, Bratislavy, B. Bystrice, Klenovca začala ľudová hudba Radičovcov
pod vedením primáša Gejzu Šereša známou Vrchárskou náladou a báseň Milana Rúfusa
„Nepočuteľná laudácia“ citlivo predniesla riaditeľka Novohradského osvetového strediska
Mária Ambrušová. Následne všetkých prítomných na pôde Kokavy privítala riaditeľka
MKS Janka Krotáková a počas fujarovej melódie kokavského tria Ján Kroták, Pavol Biel-
čik a Miro Moncoľ, bola starostom Kokavy Jánom Chromekom a iniciátorom myšlienky
Viliamom Korenčíkom slávnostne odhalená P. Bútorovi pamätná tabuľa. Po odhalení sa
prítomným postupne prihovorili a vo svojich príhovoroch uviedli spomienky na vzácne
životné chvíle s Paľom, starosta Ing. Ján Chromek, kokavský rodák a „kmotor“ Igor Ko-
vačovič, ktorý s Paľom prežil vari najviac chvíľ žitia v detstve, mládenčení i dospelosti
a to nielen v Kokave, ale aj „pri robote“ v Šafárikove, Prešove, Brne, Banskej Bystrici,
Rimavskej Sobote, Lučenci, ale najmä pri napĺňaní životného poslania Pavla Bútora
v Bratislave a pri festivaloch vo Východnej, Detve, Rejdovej, Klenovci, Vranove, Dubnici
atď. V závere o myšlienke osadiť Paľovi v Kokave pamätnú tabuľu, ktorá sa nakoniec
pretavila do výsledku, hovoril Paľov priateľ a spolutanečník z Lúčnice Ing. Alojz Špaček.
Pre pripomenutie vzácnych chvíľ s Paľom Bútorom potom v krátkom programe vystúpili
s jeho obľúbenými kokavskými piesňami najskôr tanečníci a heligonkári z Kokavanu pod
vedením Janka Blahutu, zazneli mimoriadne citové piesne Stanky Zvarovej z Klenovca,
gajdošské z Kokavy zahral Paľo Bielčik a zaspievala ich jeho dcéra Katka, zazneli známe
kokavské melódie muzikantov a pieseň Už odbila jedna s mladou primáškou Anetou
Krištofovou. Záver vydareného stretnutia vzdania úcty vzácnemu priateľovi patril v sú-
časnosti najznámejšiemu kokavskému spevákovi Jarovi Spišiakovi – Pikusovi s piesňou

Svieť mesiačik na cestičku a na záver slová obľúbenej Paľovej piesni „Mám ja hrušku“,
ktorú si zaspievali všetci prítomní. Spomínanie na spoločné chvíle sa potom prenieslo
do dvora „U Stani“, kde pri dobrom kokavskom guľáši, fotografovaní na pamiatku a spo-
mínaniach na spoločné chvíle, tak ako to bolo zvykom dlhé roky, sa všetci prítomní dlho,
predlho lúčili s prísľubmi ďalšieho stretnutia. 

OPEN B. BYSTRICA  
V Banskej Bystrica sa v dňoch 19. -
20.9.2020 uskutočnil v historickom Ro-
botníckom dome tradičný šachový tur-
naj OPEN Banská Bystrica 2020 a VC
mládeže, ktorý sa konal pri príležitosti
28. výročia prijatia Ústavy SR, za účasti
53 súťažiacich hráčov. Vzhľadom na
stav vývoja epidémie COVID 19 stálo
nad realizáciou turnaja mnoho otázni-

kov a podmienok, ktoré sa však podarilo zvládnuť a 24. ročník sa konal. Hral sa švaj-
čiarskym systémom na 9 kôl s tempom 2 x 30 min. + 10 s/ťah.
Podujatie bolo poznačené trochu nižšou účasťou ako po iné roky, avšak hlavne vďaka
záujmu mládeže bol pomerne silne obsadený a mal aj dosť dramatický priebeh. Z cel-
kového počtu 31 mládežníkov do 18 rokov sa na turnaji až 8 z nich umiestnilo v TOP 10.
Víťazom tohto známeho podujatia sa stal s 8 bodmi iba 16 ročný Richard Turčan, hráč
ŠK Junior CVČ Banská Bystrica, ktorý obhájil víťazstvo z minulého roku. Druhý skončil
Filip Haring z ŠK Junior B. Bystrica pred Adrianom Gyerpálom tiež z domáceho klubu.
Víťazkou kategórie žien sa stala Mária Kovaříková, iba 14 ročná talentovaná hráčka
z KŠC Komárno a zároveň víťazka kategórie D14. Na druhom mieste medzi ženami
skončila talentovaná reprezentantka SR, iba 16 ročná Jana Šošovičková, zároveň víťazka
kat. D 18, pred treťou sestrou Martinou, ktorá vyhrala kat. D12 a obidve sú z SKS Dubnica
n/Váhom. Patrik Števík z domáceho klubu skončil celkove 4. a zároveň vyhral kategóriu
14-ročných chlapcov. V kategórii 10-ročných dievčat bola víťazkou Jarmila Morová z do-
máceho klubu a najmladšiu kategóriu do 8 rokov vyhrala Júlia Nela Štricová z LŠŠ Lip-
tovský Mikuláš. U chlapcov do 12 rokov vyhral Martin Gṏllner z LŠŠ Liptovský Mikuláš.
Kategóriu žiakov do 10 rokov vyhral celkove Lukáš Strapec z ŠK Junior CVČ Banská
Bystrica a kategóriu najmladších chlapcov do 8 rokov vyhral Ryan Mazák z TJ Slávia
UPJŠ Košice. 
Na slávnostnom otvorení sa prihovoril účastníkom podujatia predseda MO MS JUDr. Pa-
vol Boroň a v zastúpení mesta B Bystrica riaditeľka Robotníckeho domu Ing. Lýdia Ba-
ranová. Ceny na záverečnom ceremoniáli spoločne odovzdali JUDr. Pavol Boroň a garant
podujatia Ing. Zdeněk Gregor. 
Organizátori podujatia, SK Junior CVČ B. Bystrica, Mesto B. Bystrica, CVČ Havranské
BB, MOMS v B. Bystrici, SŠZ a BBSK, zvládli náročnú organizáciu aj vďaka podpore
partnerov METAL SERVIS-Recycling s.r.o. Poďakovanie patrí tiež dobrovoľným a obe-
tavým členom klubu a nadšencom šachu, ktorí značnou mierou prispeli k zdarnému prie-
behu podujatia. 

DETI A TRADÍCIE 
Budovať vzťah mladej generácie k vlastným tradíciám
a histórii je v súčasnej hektickej dobe úloha náročná
a patrí k prvoradým matičným aktivitám. MO a OP Matice
slovenskej sa tejto téme venuje dlhodobo, pričom úzko
spolupracuje aj s ďalšími kultúrnymi inštitúciami. K súčin-
nosti s Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom Veľký
Krtíš sa v roku 2020 podarilo realizovať pôvodný zámer
projektu Deti a tradície. Jeho hlavným cieľom je priblíže-
nie tradičného života minulých pokolení, remesiel, roľníct-

va, architektúry, gastronómie a iných fragmentov mladej generácii, ktorá už nemá mož-
nosť tieto fakty vidieť v bežnom živote. Po vzájomnej komunikácii a zosúladení jednotli-
vých časových a realizačných etáp vznikol spoločný projekt Hontiansky keľavník, ktorý
podporil Fond na podporu umenia. Názov je odvodený od lokálneho nárečového tvaru
„keľavný“, čo znamená šikovný, usilovný, pracovitý. V rámci projektu je v pláne organi-
zovať pobyty pre žiakov základných škôl z okolia, s možnosťou zoznámenia sa s históriou
slovanského osídlenia a návštev expozícií tradičného bývania a odievania, kováčskej
vyhne výstavy stabilákov, historickej techniky, ukážky tradičnej kuchyne, roľníckych prác
a remesiel. Na jednotlivých stanovištiach si môžu účastníci niektoré aktivity vyskúšať,
prípadne ochutnať miestne špeciality. Pobyty mali byť týždenné, ale z dôvodu opatrení
koronavírusu v pilotnej skúšobnej etape organizátori realizovali len jednodňové aktivity
pre žiakov škôl okresu Veľký Krtíš. Počas dňa si v Hrušove deti mohli pozrieť roľnícku
techniku, z miestnej kalvárie vidieť široké okolie a spoznať históriu Hontu, vyskúšať si
práce s konopami či slamou, oboznámiť sa s prácou uhliarov, kamenárov, kováčov, pá-
leničiarov, pozrieť staré traktory a stabilné motory, ochutnať čerstvý hrušovský lepník
a oboznámiť sa s tradičným ľudovým bývaním. Pôvodný termín bol 10 dní, ale sprísnené
podmienky ho skrátili na polovicu od 21.do 25.9.2020, takže sa nepodarilo uspokojiť
všetkých záujemcov. Hlavným lektorom bol Ján Brloš z Oblastného pracoviska MS V.
Krtíš – Hrušov a organizačným garantom Cyril Páriš z Hontiansko-Ipeľského osvetového
strediska. Zaujímavé bolo aj stretnutie s miestnymi ľuďmi na jednotlivých stanovištiach.
Účastní žiaci i pedagógovia boli so zámerom organizátorov spokojní a prejavili záujem
o podobné aktivity i do budúcnosti. (Ján Brloš)

Z ČINNOSTI
V stručnosti vás informujeme o usporiadaných matičných podujatiach počas mesiaca september 2020



PROGRAM NA NOVEMBER
Stretnutia výboru, klubov a sekcií MO MS sú podľa vyhlášky
Úradu verejného zdravotníctva SR platnej od 15.10.2020 a po-
kynov Ústredia MS možné len v počte 6 osôb pri dodržaní po-
kynov vo vzťahu k pandémii Covid-19. Širšie informácie budú
pre členov zverejňované na webovej stránke MO MS.

1. – 30.11. JESENNÉ INŠPIRÁCIE 
Výstavka výtvarných prác detí
M: DMS, Dolná 52 O: Výtvarná sekcia MO MS

1.-2.11. SPOMÍNAME S LÁSKOU
Spomienka na národných dejateľov pri sochách, pa-
mätných tabuliach v meste a na cintorínoch v Banskej
Bystrici
M: B. Bystrica O: Výbor MO MS 

2.11. 17.00 VÝBOR MO MS
Zasadnutie výboru MO MS
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS 

9.11. 16.00 HISTÓRIA - OSOBNOSTI A UDALOSTI
Prednáška s besedou pre členov MO MS k 145. výro-
čiu zatvorenia MS 
M: DMS, Dolná 52     O: Historická sekcia MO MS 

19.- 21.11. SLOVÁ A PIESNE O ŽIVOTE 
12. Inšpiratívny festival folklórnych súborov Bystrická
Haravara a pripomenutie zápisu „Horehronský viac-
hlasý spev“ do SKD UNESCO
M: Podkrovie SOS, Dolná ul. 35      O: SOS a FS 

20.11. POZNAJ A OCHRAŇUJ – Návšteva Slovenskej brá-
ny. Vlastivedný poznávací zájazd členov MOMS a Klu-
bu LIPA 
M: Slov. brána Tlmače – Rybník O: Klub Lipa + MO 
Kontakty: B. Korytko 0908 826 163, B. Sadloňová
0904 047 205

27.11. SÁROVA BYSTRICA
18. ročník celoštátnej súťaže mladých moderátorov sa
uskutoční formou vysielania na FB stránke @osve-
tabb a hodnotiaci seminár formou online mítingu cez
aplikáciu ZOOM 
M: SOS - Dolná 35 O: SOS B. Bystrica

9. - 16. a 23.11. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

9.- 16. a 23.11 o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov
Lipa
M: DMS, Dolná 542 O: Klub Lipa MO MS

5 . -12. – 19. a 26.11. o 18.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckej skupiny Horehronci 

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

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 mô-
žete posielať každý mesiac do 20–teho na mailovú adresu mo-
maticabb@gmail.com 

 NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE O HISTÓRII PÔSO-
BENIA MO MS V ROKOCH 1919 – 2019, ktorú si môžete za-
kúpiť 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 €.

 POZÝVAME MLADÝCH ĽUDÍ – stať sa členmi špičkového
FOLKLÓRNEHO SÚBORU PARTIZÁN – skúšky tanečnej
zložky každý utorok a piatok v čase 17.00 – 20.00 I. poschodie
v Kapitulskej ulici č. 8 

 POZÝVAME NA PODUJATIA
14.11.2020 B. BYSTRICA – NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ prezentácia kultúrneho dedičstva 
24.11.2020 B. BYSTRICA - 8.00 IV. ŠPORTOVÁ KONFERENCIA - Aula SZU 
30.11.2020 B. BYSTRICA - JESEŇ NA DEDINE – výstava v Thurzovom dome 
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MATIČIARI SVOJMU MESTU
(dokončenie z 1. strany)

Dnes je Banská Bystrica významným slovenským okresným a krajským
mestom s rozvinutou infraštruktúrou. Skladá sa z historického centra, sídlisk
(Rudlová - Sásová, Fončorda, Radvaň - Kráľová, Podlavice, Uhlisko a Síd-
lisko - Prednádražie) ako aj z okrajových mestských častí – bývalých sa-
mostatných okolitých obcí (Šalková, Majer, Senica, Skubín, Kremnička, Ra-
kytovce, Iliaš, Jakub, Kostiviarska a Uľanka), ktoré boli k mestu pričlenené
v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch XX. storočia. V súčasnosti sa
mesto rozprestiera na vyše 103 km² a má približne 78 000 obyvateľov.
Banská Bystrica je sídlom Rímsko-katolíckeho biskupstva, Banskobystric-
kého samosprávneho kraja, viacerých podnikov, ale aj štátnych organizácií
a inštitúcií ako napr. Slovenská pošta, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Slo-
venská legálna metrológia, či Úrad priemyselného vlastníctva SR. V meste
pôsobí aj Stredoslovenské múzeum, Stredoslovenská galéria, Štátna ope-
ra, Štátna vedecká knižnica či Štátna ochrana prírody, a tiež aj Fakultná
nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta. Charakter mesta dotvára aj
množstvo prítomných stredných a vysokých škôl, ktoré poskytujú na kvalit-
nej úrovni najrôznejšie odbory štúdia, takmer v komplexnej dnes možnej
škále (napr. od roku 1992 Univerzita Mateja Bela), čím získava na význame
aj v oblasti vzdelania a vzdelanosti. Svoje pracovisko tu má aj Slovenská
akadémia vied. Činnosť dodnes udržiavajú aj známe folklórne súbory ako
Urpín, Mladosť, Bystrina či Partizán. Banská Bystrica bola odjakživa aj mes-
tom športu, od roku 1922 sa tu aktívne hrá ľadový hokej, dlhú históriu má
organizovaná turistika, futbal, lyžovanie, plávanie, športový rybolov, ako aj
iné športy. Do dejín športu sa navždy zapisuje aj viacerými celosvetovými
a olympijskými triumfami svojich športovcov. Dodnes v meste funguje
okrem iných športových organizácií aj stredisko Dukla. Možnosti prezentá-
cie historického a pamiatkového dedičstva mesta ako aj okolitej prírody, at-
rakcií, tiež aj starostlivosti o zdravie (Poniky, Špania Dolina, Hronsek, Brus-
no, Sliač, Kováčová a pod.) prirodzene predurčujú mestu a jeho okoliu po-
tenciál realizovania aktívneho a atraktívneho cestovného ruchu. V meste
boli postupne založené aj tri honorárne konzuláty, a to Turecka, Rumunska
a Ruskej federácie. Vďaka polohe v centrálnej časti Slovenskej republiky
bola nedávno ešte živá aj iniciatíva, aby sa Banská Bystrica stala hlavným
mestom štátu. Za zmienku istotne stojí aj skutočnosť, že v meste pod Ur-
pínom sa odohralo viacero dôležitých udalostí, iniciatív a impulzov, ktoré
začiatkom 90-tych rokov XX. storočia pomohli k osamostatneniu Slovenska
z bývalej Československej federatívnej republiky. V Banskej Bystrici má
svoje regionálne pracovisko aj Kancelária prezidenta Slovenskej republi-
ky.

Súčasťou bohatej histórie mesta sa stali ako jej pevné piliere aj význam-
né osobnosti, ktoré sa tu narodili, alebo pôsobili. Spomedzi mnohých spo-
meňme najmä: polyhistora Mateja Bela, lekára a prírodovedca Gustáva Ka-
zimíra Zechentera Laskomerského, básnika a kňaza Andreja Sládkoviča,
maliara Dominika Skuteckého, spisovateľov - Teréziu Vansovú a Jozefa
Gregora Tajovského, vynálezcu a kňaza Jozefa Murgaša, lesníka Jozefa
Dekreta Matejovie, evanjelického superintendenta Karola Kuzmányho, ka-
tolíckeho biskupa Štefana Moysesa, lekárov - Karola Ota Mollera a Daniela
Petelena, básnikov Jána Botta či Mikuláša Kováča, hudobných skladateľov
Jána Cikkera, Viliama Figuša Bystrého, Jána Levoslava Bellu, Tibora An-
drašovana či Svetozára Stračinu, architekta Ladislava E. Hudeca, literár-
nych vedcov Alexandra Matušku, Júliusa Albertyho, Zdenka Kasáča, herca
a režiséra Paľa Bielika či generálov Rudolfa Viesta a Jána Goliana. Banská
Bystrica sa v minulosti dostala ako námet na naše peniaze, konkrétne na
50 korunové bankovky, a to hneď dvakrát. V rokoch 1948 a 1953. Okrem
toho sa stala aj múzou pre umenie. Okrem mnohých výtvarných spracovaní
patrí snáď medzi najznámejšie to hudobné v podobe už kultovej, českoslo-
vensky známej skladby „Banská Bystrica" od pesničkára Honzu Nedvěda.
A prečo teda nezakončiť medailón o našom meste v srdci Slovenska v češ-
tine, v jazyku bratského národa?: „Jak miloval Pán Búh tenhle kraj, když
takovou krásu mohl mu dát, já jsem se do té krásy Bystrice zamiloval..."

Nuž, neostáva iné, aby som na záver, v mene celého nášho MO MS i
našich priaznivcov, úprimne a srdečne mestu Banská Bystrica a všetkým
jeho obyvateľom pri 765. výročí udelenia mestských výsad, zaželal dobrú
a sľubnú budúcnosť. Pracujme pre ňu aj my všetci, a to nielen po stránke
ekonomickej, ale aj na „roli národa dedičnej", z ktorej vyrastá naša vzácna
identita. Osvojujme si ju v rodine a škole a upevňujme v kvalitnej kultúre a
hodnotnom spoločenskom živote.

Marcel Pecník, podpredseda MO MS Banská Bystrica

MO MS V BANSKEJ BYSTRICI vzhľadom na situáciu s pandémiou COVID-19 pripravuje
zverejňovať na svojej webovej stránke (www.maticabb.sk ) prednášky z málo známej domácej
i zahraničnej histórie a literatúry, ktoré budú môcť využiť predovšetkým základné a stredné
školy vo výchovno-vyučovacom procese k slovenskému národnému povedomiu a patriotizmu.
Podrobnejšiu informáciu o projekte prinesieme v decembrovom čísle mesačníka ZVON. (Mgr.
Anita Murgašová – tajomníčka MO MS) 


