
Tak máme za sebou rok, počas ktorého
sme si museli vypočuť veľa o tom, ako to na
Slovensku bolo zlé, aké nie dobré zmluvy po-
podpisovalo predchádzajúce vládne zoskupe-
nie, ako sme nevedeli využívať eurofondy, ako
sme nedokázali opravovať naše, cudzími kami-
ónmi, zničené cesty, ako nám v celom štáte ne-
funguje právo a spravodlivosť, vzdelávanie,
zdravotná starostlivosť a ešte mnoho ďalších
vecí. Prečo to všetko nefunguje a kto by mal
byť za to pred občanmi zodpovedný, sme sa

poriadne nedozvedeli, lebo bolo treba odstaviť politických oponentov a zatvárať
za údajné skutky, ak sa to dokáže. Údajne všetko bolo v poriadku, ale určite
nie je v poriadku najmä to, že tak hovorili tí, ktorí počas vládnutia iných vykri-
kovali a vulgárne nadávali, prechádzali z jednej politickej strany do druhej, ale
za roky vysedávania v rokovacej miestnosti, alebo v kanceláriách NR SR a po-
niektorí aj v EP, toho veľa pre Slovensko neurobili. Dohadovali sa o výmenách
najmä na lukratívnych postoch a vymenovávaní „tých našich“, o odhaľovaní
problémov v súdnictve a prokuratúre, o zatváraní svojich oponentov, o naprá-
vaní postojov voči ochrane životného prostredia, o starostlivosti o medveďov,
vlkov, bobrov, ale aj mačiek, domácich a psov, ale len veľmi málo o pomoci
obyčajným ľuďom, tvoriacim základ nášho štátu. To bola jedna a podstatná
stránka prvého roku vládnutia „novej demokracie na Slovensku“. Tá druhá, rov-
nako podstatná, pokračovala vo vydávaní rôznych a často protichodných vy-
hlásení a vydávaných pokynov vo vzťahu k šíreniu pandémie Covid 19, ktoré
nepomáhali, ale v značnej miere obmedzovali život ľudí a ďalšie vyhlásenia
často bez overenia pravdivosti vydávali viacerí ministri a niekedy aj ich úradníci.
V čase celoplošných obmedzovaní obyvateľov Slovenska (aj keď niektorí 

z nich boli „rovní a rovnejší“) zažívame zo dňa na deň a často aj z noci na deň
mimoriadne situácie dotýkajúce sa bežného života vo všetkých jeho oblastiach.
Na základe viacerých vyjadrení súčasných vládnucich, ktoré sa často menia
podľa toho, „ako sa premiér a členovia jeho vlády vyspia“, zažívame doslova
amatérsky spôsob vládnutia, ako tomu bolo v dávnych časoch, keď vtedajší
mocní spustili akciu „Mládež vedie Brno“. Vtedy naprávanie chýb „mesačného

vládnutia komsomolcov“ trvalo vyše pol roka a našťastie nebola vtedy žiadna
pandémia. Koľko bude náprava súčasného amaterizmu vládnutia trvať teraz,
to nevie nikto.

Každý národ na svete má svoje symboly, ktoré ho vytvárajú, formujú, ktoré
k nemu bytostne patria, ku ktorým má úctu a bez ktorých by národ nebol náro-
dom. Slováci tiež majú takéto symboly, ktoré sa v ich žití počas rokov pretavili
do vzácneho posolstva budúcnosti, stali sa zárukami národného života a po-
silňovali v našom národe nádeje a vieru v lepšie časy. V roku 2000 dokonca
sami „Slováci“ kradmou rukou siahli na symbol národa, Maticu slovenskú a te-
raz v roku 2020 sa našli opäť zapredanci, ktorí, zrejme podľa pokynov svojich
chlebodarcov, chcú zopakovať vrátenie národa do čias poddanského postave-
nia, keď nám Slovákom vládli cudzí a obmedzovali tradičné kresťanské hod-
noty, dehonestovali našu národnú kultúru, vytvárali hladové doliny, ožobračovali
naše rodiny, odnárodňovali naše deti a odmietali práva Slovákov na vlastný ži-
vot vo vlastnom štáte. V tomto by sme sa mali naučiť byť statočnými sami pred
sebou a nahlas verejne vysloviť svoju vôľu k prítomnosti nášho žitia. Nikdy si
nedajme vziať svoje práva, svoju slobodu a svoju budúcnosť a budúcnosť na-
šich detí, a dbajme, aby sa pre nás Slovákov naplnilo dávne proroctvo S. H.
Vajanského vtedajším vládnucim: „Vedzte, že nie je ďaleko čas, keď so zbľad-

nutou tvárou uvidíte svoj pád. Vedzte, že ľudia v mukách mrúci mávajú proroc-

kého ducha a títo vám volajú: zanedlho v jednej jedinkej noci leží váš tyraniz-

mus na hromade a vy zasa váľate sa v hromade vašich potuchlých skutkov.“

Nedopusťme „piatu likvidáciu“ Matice slovenskej, tentoraz vo vlastnom svoj-
bytnom, samostatnom štáte. 

Aby sme lepšie pochopili to, čo sa deje v súčasnosti, musíme vo vzťahu 
k národnej ustanovizni Slovákov zájsť do roku 2000, kedy 12.5.2000 poslanci
NR SR schválili návrh tzv. knižničného zákona, do ktorého jeho navrhovateľ,
vtedajší „minister kultúry“ Milan Kňažko, prepašoval so súhlasom vtedajšej
vládnej moci paragrafy, ktorými bola z MS vyňatá SNK a zrušený PNK MS ako
inštitúcia a poslanci odobrali MS možnosť zhromažďovať, ochraňovať, opatro-
vať, zveľaďovať a sprítomňovať národné kultúrne dedičstvo - rovnako ako to
urobili predtým pri zatvorení MS v Uhorsku v roku 1875 Maďari, či pri dvojná-
sobnom poštátnení MS v rokoch 1954 a1974 za čias totalitného režimu. Bola
to snaha o „štvrtú likvidáciu MS“ v jej histórii, bola to neúcta voči demokracii,
bolo to ublíženie vlastnému národu a zrada na budúcnosti Slovenska. K tejto
situácii sme vtedy verejne pripomenuli slová odkazu Andreja Hlinku z roku
1936: „Zo všetkých strán sme obkľúčení nepriateľmi domácimi i zahraničnými.

Jedni nás chvália, iní nás hania, jedni nám dovoľujú pohybovať sa na slnku

slávy, iní nás ženú do katakomb, alebo do víchric a lejakov každodenného boja.

My sa môžeme pominúť a odísť, ale idea, ktorej sme boli oddanými služobník-

mi, ostáva. Idea slovenského národa, jeho politického a kultúrneho poslania 

v strednej Európe nemôže zahynúť, lebo je to najkrajší prejav slovenskej duše,

stanovenej samým Bohom.“ Vychádzajúc z týchto myšlienok oslovujeme všet-
kých, ktorí podnes nevedia prežiť, že Slováci majú svoj vlastný demokratický
štát a vyzývame i mnohých ďalších, ktorí sa hlásia k ideám čechoslovakizmu
(je ich dosť, o čom svedčí aj obsadzovanie miest na dôležitých postoch verej-

ného a hospodárskeho života na Slovensku), aby zo svojich postov odstúpili 
z vlastnej vôle. Pre výkon zverených funkcií mnohým chýba vzdelanie, skúse-
nosti, potrebný rozhľad a nadhľad, neovládajú historické súvislosti, nemajú úctu
k vlasti predkov a chýba im aj tak veľmi prepotrebná viera pre budúcnosť žitia
Slovákov. 

Ministerke kultúry Natálii Milanovej, rovnako aj mnohým iným, dnes najviac
chýba poznanie dávnej i celkom nedávnej histórie národnej ustanovizne Slo-
vákov, ale chýbajú jej, i mnohým ďalším, potrebné skúsenosti a najmä prepo-
trebná viera pre budúcnosť. Hovoriť o Matici slovenskej, že je to prekonaná in-
štitúcia a neopodstatnená v 21. Storočí, svedčí nielen o nedostatočnom vzde-
laní, ale aj o charaktere ministerky, ktorá sa ministerkou kultúry nikdy nemala
stať. Radšej sa mala aj naďalej venovať hipoterapii a interaktívnemu jazdec-
kému divadlu, možno že by to robila lepšie, lebo ani vyštudované učiteľstvo jej
nešlo. Vo vyučovacom procese na súkromnej škole strávila len necelé tri roky
a potom od svojej pedagogickej profesie odišla. K tomu, čo povedala o Matici
slovenskej, jej chceme pripomenúť, že Matica slovenská počas celej svojej
existencie svoje verejné pôsobenie realizovala na princípoch demokratickosti,
dobrovoľnosti, iniciatívnosti a aktivite každého svojho člena. 

Preto v spoločnosti vždy pôsobila ako barometer i seizmograf národného,
kultúrneho, spoločenského a verejného života. V tomto smere bolo podstatné
to, že Matica slovenská nikoho „vrchnostensky“ neusmerňovala, ale v prvom
rade podnecovala a aktivizovala spojenie človeka pri vytváraní kultúrnych hod-
nôt pre všetkých ľudí. Na tejto báze pôsobila najmä na mládež, ktorej ponúkala
priestor pre napĺňanie jej záujmov. Vždy, keď Matica slovenská nebola a najmä,
keď jej bránili podieľať sa na kultúrnom a spoločenskom živote Slovákov, na-
stávali vo vzťahu „k vrchnosti“ problémy. Svedčia o tom historicky zachytené
dôkazy o jej tzv. „krížovej ceste“ od roku 1875 až po dnešok, ktoré jednoznačne
poukazujú na prenasledovanie Matice slovenskej a jej členov za vyslovené ná-
zory, za dobrovoľné aktivity i priame stanoviská. Žiaľ, v tomto sa aj súčasná
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Keď chceme – a s plnou odhodlanosťou chceme – 

dvíhať všeobecnú kultúru nášho ľudu, musíme medzi ľud 

ísť s kultivovaným dorozumievacím prostriedkom styku. 

Ľud sám to od každého kultúrneho činiteľa čaká vo 

vysokej miere a požaduje, aby najmä kultúrni činitelia 

hovorili k nemu správne, kultivovane a pravdivo. 

(Ján Stanislav - Slovenská výslovnosť 1953)
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PRIPOMÍNAME SI
100. výročie narodenia Prof. PhDr. Jozefa MISTRÍKA, DrSc.,

významného slovenského literárneho a jazykového
vedca, vysokoškolského pedagóga, súdneho grafológa,
nositeľa titulov vzorný učiteľ a vzorný pracovník kultúry,
zlatých medailí UK, SAV, ČSAV, Slovenského literárne-

ho fondu, medailí J. A. Komenského a Veľkého Gorazda, Medaily cti a vďaky
univerzity v Káhire a ďalších ocenení za vedeckú prácu v oblasti gramatiky, šty-
listiky, morfológie, rétoriky, poetiky, stenografie, grafológie a Radu Ľudovíta Štúra
II. triedy i. m. (2014) za verejnú celospoločensky prospešnú činnosť.

Jozef Mistrík sa narodil 2.2.1921 v Španej Doline. V rokoch 1937-1941 štu-
doval na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, v rokoch 1941-1943 učil na ZŠ
v Španej Doline, v rokoch 1943-1949 na Ekonomickej škole v Trenčíne a v ro-
koch 1949-1953 na Vyššej hospodárskej škole pre zahraničný obchod v Brati-
slave. V rokoch 1952-1956 absolvoval popri zamestnaní štúdium na UK v Bra-
tislave - odbor slovenčina - ruština. V rokoch 1953-1960 bol riaditeľom Štátneho
stenografického ústavu, v rokoch 1960-1965 vedeckým pracovníkom Jazyko-
vedného ústavu Ľ. Štúra SAV a od roku 1965 pôsobil na FFUK. V roku 1961 zí-
skal titul CSc., v roku 1963 titul PhDr. V roku 1968 bol menovaný docentom, 
v roku 1969 získal titul DrSc. a v roku 1979 bol vymenovaný univerzitným pro-
fesorom. Prednášal ako hosťujúci profesor na štátnych univerzitách v Kolíne
nad Rýnom (1969 -1971), v Moskve (1972), v Oxforde a Sheffielde (1975-1977),
ale aj na ďalších univerzitách v Nemecku, USA, Taliansku, Maďarsku, Rakúsku,
Bulharsku, Srbsku, Chorvátsku, a v rokoch 1993 -1998 pôsobil aj na Pedago-
gickej a Právnickej fakulte UMB a Akadémii umenia v Banskej Bystrici, Univerzite
Konstantína Filozofa v Nitre a na Prešovskej univerzite. Bol predsedom Sloven-
skej jazykovednej spoločnosti (1981-1990), členom Ústrednej jazykovej rady,
zakladateľom, dlhoročným riaditeľom a organizátorom medzinárodnej letného
seminára slovenského jazyka Studia Academica Slovaca (1972-1992),organi-

zoval kurzy grafológie, pôsobil v odborných porotách recitačných súťaží Hviez-
doslavov Kubín, Štúrova Modra, Wolkrov Prostějov, Sládkovičova Radvaň a Van-
sovej Lomnička, spolupracoval so Slepeckým ústavom v Levoči a s Literárnym
ústavom Matice slovenskej. Publikoval takmer 250 vedeckých štúdií, článkov 
v odborných časopisoch a zborníkoch a podieľal sa na tvorbe desiatok učebníc,
zborníkov a príručiek slovenského jazyka a literatúry. Pozornosť venoval aj lite-
rárnym dielam Imricha Karvaša, Jána Čajaka, Martina Rázusa, Mila Urbana,
Martina Kukučína, Kláry Jarunkovej, Štefana Králika, Ivana Bukovčana, Júliusa
Barč Ivana, Antona Hykyscha, Petra Jilemnického, Pavla Hrúza, Dušana Slo-
bodníka a ďalších literátov. Svoje práce publikoval v Slovenských pohľadoch a
v Romboide. 

Z jeho autorských publikácií a štúdií treba pripomenúť: Systém skratkopisu
a učebníc pre nevidiacich (1959), O autoroch mladej prózy (1960), Praktická
slovenská štylistika (1961), Slovenská štylistika (1965), Slovosled a vetosled 
v slovenčine (1966), Morfológia slovenského jazyka (1966), Slovenčina pre kaž-
dého (1967), Abeceda sekretárky (1968), Frekvencia slov v slovenčine (1969),
Hovory s recitátorom (1971), Hľadanie profilu básne (1972), O recitácii (1972-
1980), Žánre vecnej literatúry (1973), Štruktúra textu (1975), Rétorika (1978-
1981-1987), Dramaturgický text (1979), Rýchle čítanie (1980), Človek na obra-
zovke (1982), Moderná slovenčina (1984 a 1988), Jazyk a reč (1984), Variácie
reči (1988), Kompozícia jazykového prejavu (1988), Rýchle čítanie (1980), Slo-
venský literárny kalendár (1973), Grafológia (1980), Encyklopédia jazykovedy
(1993), Kurz grafológie (1995). Umrel 14.7.2000 v Bratislave a v roku 2002 bol
vydaný ním spracovaný Lingvistický slovník. Svojím významom patrí medzi vý-
nimočné osobnosti slovenského vysokého školstva a kultúry. V rodnej Španej
Doline je dnes zriadená Historická základná škola profesora Jozefa Mistríka
a v nej aj jeho pamätná izba. (Wikipédia)

„demokratická vládna moc “ značne podobá na vládnucich nad slovenským ná-
rodom v minulosti. O tom, aká má byť Matica slovenská, „musia prehovoriť ge-

nerácie slovenského národa“, aj keď u tej súčasnej mladej generácie sa vo vý-
chove k národnému povedomiu a vlastenectvu i vo vzťahu k vlastnej národnej
kultúre počas ostatných rokov veľa pokazilo. Určite sa to dá napraviť, len si
musí generácia, ktorá má pred sebou celú svoju životnú cestu, zobrať pre svoje
budúce žitie odkaz Jozefa Miloslava Hurbana: „História a kultúra je pre národ

tým, čím je svedomie pre človeka.“ Asi aj preto sa k súčasnému dianiu v rezorte
kultúry v tomto čase verejne vyjadrili aj viacerí umelci, ktorí tvrdia, že ministerka
nerobí dostatočne pre záchranu kultúrnej obce a ľudí, ktorí v nej pracujú. Chceli
by na poste ministra kultúry vidieť osobu, ktorá sa svojou kvalifikovanosťou bu-
de môcť uchádzať o dôveru verejnosti a bude na tomto poste pôsobiť kompe-
tentnejšie.

A čosi aj do vlastných radov. Aj v našej národnej ustanovizni Matici sloven-
skej došlo pred rokmi „k zmene“. Aj v Matici slovenskej sa hľadali vonkajší a
najmä vnútorní nepriatelia, prijímali sa nové programy pôsobenia, dávali trestné
oznámenia, vymieňali, alebo aj vyhadzovali „nepohodlných činovníkov“. Vyha-
dzovali najmä tých, ktorí sa svojou pronárodnou orientáciou, svojimi znalosťami
a pevnými postojmi vo veciach národa a vlasti pričinili o obnovu členského hnu-
tia a v značnej miere aj o tvorbu výnimočných matičných projektov v rôznych
oblastiach národnej a duchovnej kultúry. Aj v Matici prevládli osobné záujmy,
aj v Matici sa „noví funkcionári“, nie už činovníci, začali orientovať na ohováranie
a verejné napádanie vlastných, začali sa oveľa viac zaujímať o hmotné výhody
a záujmy, začali sa triediť na mladých a starých, na tých „pravých“ matičiarov,
ktorí v záujme svojich zamestnaní poslušne slúžili, na tých ktorí vnášali do ma-
tičného života stranícku politiku, menej sa venovali šíreniu kultúrneho poslania
Matice slovenskej a zabúdali najmä na to, čo potrebujú Slováci žijúci na južnom
Slovensku. Noví matiční funkcionári si, žiaľ, nevzali pre pôsobenie „na roli ná-
roda dedičnej“ za svoje pamätný odkaz Andreja Hlinku z roku 1935 . „Matica

nech nepolitizuje. Matica nech je dobrou matkou všetkých a politiku nech robia

tí, ktorým patrí. Matica má ísť cestou kultúry, vedy a osvety a preto v nej politika

nemá miesto.“ A keďže na tento mimoriadne poučný a historicky overený odkaz

sa pozabudlo, Matica slovenská sa postupne vytrácala z verejného priestoru,

písalo sa o nej len v súvislosti s vymyslenými „matičnými kauzami", bez overe-
ných a pravdivých informácií. Ľudia jej prestávali veriť, matičných podujatí bolo

čoraz menej a slabá bola aj ich finančná a materiálna podpora. Viaceré „matičné

projekty“ prevzali a pýšili sa nimi iní organizátori, ale veľmi často ich „tzv. zre-

novovali“ podľa svojich vedomostí a schopností a výsledkom boli amatérske
podujatia ako po stránke programovej, tak organizátorskej. Na to čo sa, s niek-
torými výsostne matičnými podujatiami, a nielen s matičnými, stalo, v plnom
rozsahu platia slová Milana Lasicu z 31.8.2015: „Všetko, čo bolo kedysi naozaj

dobré, čo malo svoju hodnotu, tradíciu, sme vlastne vymenili za drahé šmejdy

v načačkanom obale.“

Do vedenia našej spoločnosti prišla pred rokom „zmena“, ale, žiaľ, zmena
bez skúseností a bez osobností a táto zmena vyhovovala najmä tým, ktorí sa
začali na Slovensku učiť vládnuť. Matica slovenská, ktorá bola pri zrode samo-
statnej Slovenskej republiky a bez predstaviteľov ktorej sa predtým neobišlo
ani jedno verejné, kultúrne a spoločenské podujatie, zrazu nebola potrebná a,
žiaľ, tak je tomu podnes. Takáto prítomnosť postavenia Matice slovenskej v na-
šej spoločnosti je nie dobrá a zrejme aj budúcnosť tejto najvýznamnejšej ná-
rodnej ustanovizne v dejinách Slovákov nevyzerá najlepšie. Tí, ktorí sa ujali
moci v štáte, hovoria len o krajine a navrhujú zmeniť nielen zákon o Matici slo-
venskej, ale aj zákon o štátnom jazyku. To sú nielen vyslovené, ale aj napísané
a počas volebnej kampane šírené vety v programoch viacerých „demokratic-

kých“ politických strán, ktorých koalícia nám Slovákom dnes skoro vo všetkých
oblastiach života amatérsky vládne. Vyzývame preto všetkých, ktorým záleží
na budúcnosti Slovenska a ktorí chcú na jeho území pokojne a dobre žiť, ne-
dovoľte nikomu, aby „za tridsať strieborných“ menil našu minulosť, otravoval
našu prítomnosť a predal našu budúcnosť. Majme v našej pamäti napevno ulo-
žené slová Vladimíra Roya z básne Keď miznú hmly z roku 1921: „Nám, bratia,

jedno, hlavne jedno treba, v tom zmätku neraz búrnych naladení, keď stálosť,

vernosť často v žvast sa mení a rýdze snahy s žiaľom klesnú v prach. Nám,

bratia, jedno, hlavne jedno treba, mať vôľu pevnú ako Tatier bralo, na cieľ ten

myslieť, zabudnúť na seba, mať lásku v srdci, kráčať s čistým štítom, na národ

myslieť, žiť v ňom, to nám treba.“ Ukotvime si v sebe všetci tieto slová, aby sme
nielen v histórii, ale aj v prítomnosti a najmä v budúcnosti jednoznačne cítili ku
komu patríme, čo je a čo by malo byť nášmu srdcu v našom žití najbližšie. 
O tom všetkom sú myšlienky dotýkajúce sa nášho svedomia a tým by sme mali
byť a ostať verní: „Programom našej krvi je naše slovenské slovo, je hlasom

bratstva našich storočí a najjasnejším sľubom našej budúcnosti. Je Božím da-

rom, z ktorého bohatosti žijú všetci Slováci po všetkých kútoch sveta ako sy-

novia a dcéry slovenskej matere.“ 

Igor   K o v a č o v i č 

ZAMYSLENIE NAD PRÍTOMNOSŤOU - A ČO ĎALEJ? 

(Dokončenie z 1. strany)



ÚCTA SLÁDKOVIČOVI
„Ale kto v láske a kráse žije,
ten večne zostane mladý.“
Pod týmto mottom sa nieslo
spomienkové stretnutie pri prí-
ležitosti 200. výročia narodenia
básnika, predstaviteľa roman-
tizmu a zakladajúceho člena
Matice slovenskej – Andreja
Sládkoviča, ktoré dňa 17. sep-
tembra 2020 usporiadali Miest-
ny odbor Matice slovenskej a
Obecná knižnica v Očovej.

Stretnutie s krátkym životopisom a spomienkou na roky pôsobenia Andreja
Sládkoviča v kraji pod Poľanou uviedla predsedníčka MO MS pani Vierka
Šimkovičová. V spomienkovom rozprávaní potom pokračovali naše členky
Marienka Bíziková a Anka Dorotová. Veľmi pútavým spôsobom o celom Slád-
kovičovom živote, jeho diele, jeho význame pre naše generácie, ako aj o jeho
pôsobení na Podpoľaní i pri vzniku Matice slovenskej hovorila pani Bíziková.
Bližšie sa venovala jeho najslávnejšej básnickej skladbe Marína, ktorá je
oslavou lásky k žene, ale aj k národu. A k tomu striedavo spolu s A. Dorotovou
recitovali úryvky z diela, čo prítomní účastníci stretnutia s veľkým záujmom
sledovali. Keďže okrem Maríny aj lyricko-epická báseň Detvan sú považo-
vané za vrcholy jeho básnického diela, vypočuli sme si aj úryvky z Detvana.
Naše spevácke zoskupenie Matičiari so sprievodom harmoniky Janka Iždin-
ského dopĺňali toto stretnutie slovenskými ľudovými piesňami. V závere sa
organizátori poďakovali prednášateľkám i účinkujúcim a malé občerstvenie
ukončilo toto milé popoludnie, ktoré bolo pre všetkých, ktorí sa ho zúčastnili,
pohladením duše. (MO MS Očová)

POCTA BÁSNIKOVI 
Život básnika, prekladateľa a politika Ivana Kraska,
občianskym menom Dr. Ján Botto, bol úzko spätý
s dedinkou Lukovištia. Lukovištia boli rodiskom a
sú aj miestom posledného odpočinku básnika. Die-
lo Ivana Kraska patrí k základným hodnotám slo-
venskej poézie, keďže básnik bol vedúcou osob-
nosťou básnickej moderny na Slovensku. Jeho
básne boli preložené do viacerých jazykov a niek-
toré boli zhudobnené. On sám prekladal umelecké

texty i odbornú literatúru z rumunčiny. Svoje vedecké články publikoval v ča-
sopise Chemické listy, z čoho vyplýva, že sa venoval aj vedeckej činnosti z
odboru chémie a okrajovo aj vlastivednému výskumu. V roku 1946 mu bol
udelený titul Národný umelec. Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej
v Lukovištiach v rámci matičného dotačného systému regionálnej kultúry
2020 si 18. septembra 2020 nielen pripomenuli túto významnú slovenskú
osobnosť, ale aj obnovili a vyčistili hrob básnika Ivana Kraska a kultúrnu pa-
miatku nad jeho hrobom – monumentálny pamätník z bronzu „Topole“ od Ali-
ny Ferdinandy. Zároveň v blízkosti tejto pamiatky na cintoríne bol opravený,
vyčistený a zakonzervovaný pamätník a vojnový hrob padlým vojakom v dru-
hej svetovej vojne. (MO MS Lukovištia)

25. NOVOROČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ 
V Banskej Bystrici sa dňa 3.1. 2021 uskutočnil
25. ročník tradičného Novoročného šachového
turnaja. Turnaj sa konal pri príležitosti 28. výro-
čia vzniku SR a vzhľadom na nezvyklú situáciu
epidemiologických obmedzení sa turnaj prvý-
krát hral cez internet ONLINE. Na spoločnom

Open podujatí súťažilo spolu 76 šachistov a aj tentokrát sa na ňom zúčastnila
dobrá konkurencia domácich mladých hráčov, kde medzi najväčších favoritov
patrili talentovaní mládežnícki reprezentanti SR ako napr. bratia Viktor a Filip
Haringovci či Richard Turčan, ale aj Tomáš Danada a tiež Oskar Hájek z ČR
im bol zdatnou konkurenciou, čo sa ukázalo aj na ich celkovom umiestnení.
Potešiteľná bola účasť mládeže do 20 rokov, kde hralo spolu 37 hráčov. 
V hodnotení žiakov a žiačok do10 a 14 rokov ich súťažilo spolu 26 a bojovali
o body vo svojich kategóriách a tiež aj do celkového hodnotenia turnaja, ktorý
sa hral švajčiarskym systémom na 7 kôl, s tempom 2 x 7 minút + 3s/ťah podľa
pravidiel livechess.org pre ONLINE rapid šach. Celkovým víťazom Novoroč-
ného turnaja 2021 sa stal Filip Haring z ŠK Junior Banská Bystrica pred
Oskarom Hájekom z ČR a Viktorom Haringom z ŠK Junior Banská Bystrica.
Štvrtý v celkovom poradí bol Mário Kamody z ŠK Junior BB pred piatym Ja-
kubom Antalom z TJ Slávia Košice a šiestym Milanom Kolesárom z ŠK Stre-

lec Devínska Nová Ves. V turnaji sa presadzovali aj začínajúce mládežnícke
talenty a reprezentanti SR. V kategórii mládeže do 14 rokov medzi dievčatami
zvíťazila Lucia Kapičáková z FTC Fiľakovo celkove 10. pred Karin Novomes-
kou z ŠK Štefanov a Timeou Haásovou z Šk Rajec. V prvej trojke chlapcov
do 14 rokov skončili v poradí Jiří Koska, Michal Hudák obidvaja zo Šachy
Reinter Košice a Michal Jura z Bardejova. V kategórii najmladších dievčat
do 10 rokov zvíťazila Júlia Nela Štricová z LŠŠ L. Mikuláš pred Ninou Haá-
sovou z ŠK Rajec a Karin Dudovou z ŠK Junior B Bystrica. Chlapčenskú ka-
tegóriu do 10 rokov vyhral Michal Livňamský z ŠK Doprastva Bratislava pred
Casey Ryanom Meszárosom a Tomášom Livňanským. Medzi ženami bola
najlepšia Eva Meszárosová z ŠK Bašta Nové Zámky. Kategóriu seniorov nad
65 r. vyhral Juraj Lištiak z PŠK Banská Bystrica pred Paľom Spišiakom z ŠK
Junior CVČ Bystrica a Milanom Mikušom z B Bystrice. Poháre a diplomy ví-
ťazom venovali: Miestny odbor Matice Slovenskej, ŠK Junior CVČ Bystrica,
CVČ Havranské B Bystrica a KŠZ B Bystrica, ktoré budú víťazom zaslané
poštou resp. odovzdané osobne. Poďakovanie za vydarené online šachové
podujatie patrí všetkým účastníkom a obetavým dobrovoľníkom, čo pomohli
a prispeli k príprave i jeho zdarnému priebehu. Za dobrú organizáciu je po-
trebné oceniť prácu hlavného organizátora Vladimíra Haringa a rozhodcu
Petra Lovčičana, ako aj podporu spoluorganizátorov podujatia z Miestneho
odboru Matice slovenskej Banská Bystrica, dobrovoľných pomocníkov miest-
neho ŠK Junior pri CVČ Banská Bystrica a CVČ Havranské Banská Bystrica.
Slušná športová úroveň, účasť nádejných talentov, nadšenie a spokojnosť
účastníkov turnaja sú zároveň povzbudením pre organizátorov tejto tradičnej
akcie na jej pokračovanie aj v nasledujúcich rokoch.   (Ing. Zdenko Gregor) 

30 ročný REKUS
Regionálny kultúrny spravodajca RE-KUS je tu už
30 rokov. Vydavateľom je Novohradské osvetové
stredisko Lučenec. Začal vychádzať ešte v roku
1990, najskôr ako občasník a neskôr ako štvrťroč-
ník. Od roku 2010 vychádza pravidelne ako mesač-
ník. Monitoruje oblasť miestnej kultúry v celom re-
gióne, v okresoch Lučenec a Poltár. Redakčnú radu
nemáme, redaktorom od konca roku 2009 je Michal
Abelovský, predtým bola redaktorkou Jarmila Sivá-
ková. Zodpovednou osobou je riaditeľka NOS, Má-

ria Ambrušová. Ročne vydávame 11 čísel, každý mesiac okrem leta, vtedy
vydávame dvojčíslo (júl – august), spravodajca je nepredajný. REKUS po-
sielame v elektronickej podobe všetkým obciam a školám v Novohrade a Ma-
lohonte, kultúrnym organizáciám a každému, kto prejaví záujem. Pravidelne
ho posielame viacerým rodákom do Bratislavy, Prahy, Banskej Bystrice, Ko-
šíc, Žiliny, Prešova a ďalších miest. V tlačenej podobe, najmä z finančných
dôvodov, ho vydávame dnes v počte farebných 35 ks, predtým sme ho tlačili
v počte 15 farebných a 30 čb. V každom čísle máme pravidelné rubriky: Ľudia
– roky – udalosti, Pripomíname si, Stalo sa v regióne, Napísali nám, Kam za
kultúrou. Za roky existencie máme stálych prispievateľov, takým je napr.
PhDr. František Mihály, Dis. art., s ktorým spolupracujeme už 11. rok. Od
roku 2010 až do júna 2014 sme uvádzali cyklus Predstavujeme mestá a obce
Novohradu, prezentovali sme všetkých 79 obcí. Reportáže sa skladali 
z dvoch častí, z histórie a súčasnosti, materiál sa získaval prostredníctvom
obecných úradov, ale aj z obecných kroník a pod. Neustále sme dostávali
priaznivejšie odozvy na Rekus, výzvou bolo prihlásenie sa do celoslovenskej
súťaže MIESTNE NOVINY 2011. A výsledok? Náš REKUS získal na 4. roč-
níku tejto súťaže MIMORIADNU CENU mesačníka NÁRODNÁ OSVETA za
rozvíjanie miestnej a regionálnej identity a zvyšovanie kultúrnohistorického
vedomia obyvateľov obcí a miest novohradského regiónu. Vydávaním spra-
vodajcu zároveň prispievame k lepšej propagácii a koordinácii kultúrno-osve-
tových aktivít medzi jednotlivými organizátormi v rámci regiónu. Neustálym
sledovaním a hodnotením informácií o stave a úrovni danej oblasti sa nám
podarilo vytvoriť databázu stavu miestnej kultúry. (Michal Abelovský) 
Vydavateľovi regionálneho kultúrneho spravodajcu REKUS – Novohradské-
mu osvetovému stredisku v Lučenci pod vedením pani riaditeľky Márie Am-
brušovej za mimoriadne každomesačné vzácne zverejňovanie historických i
súčasných informácií o živote v Novohrade i za dlhoročnú spoluprácu v ma-
tičnom hnutí v Banskobystrickom kraji počas celých tridsiatich rokov srdečne
ďakujeme. Vyslovujeme aj osobné poďakovanie jeho doterajším zostavova-
teľom spravodajcu pani Jarke Sivákovej a pánovi Michalovi Abelovskému i
všetkým stálym prispievateľom. Mimoriadne uznanie vyslovujeme za dodržia-
vanie spisovnej slovenčiny, o ktoré sa veľmi precízne stará Doc. PaedDr. Jú-
lius Lomenčík , dlhoročný člen výboru MO MS v Banskej Bystrici, ktorému
touto cestou k jeho životnému jubileu 60 rokov (15.1.2021) úprimne blaho-
želáme.   (Výbor MO MS v Banskej Bystrici) 

Z ČINNOSTI
Z dôvodov obmedzenia konania verejných podujatí v rámci dodržiavania opatrení pandémie COVID-19 sa konalo veľmi

málo stretnutí aj na matičnej pôde. Informujeme vás o vzácnych matičných stretnutiach, ktoré boli v tomto zložitom čase
mimoriadne prepotrebné pre život ľudí.



PROGRAM NA FEBRUÁR
Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci schváleného pro-

gramu roka 2021. Stretnutia výboru, klubov a sekcií MO MS

sú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR platnej

od 15.10.2020 a pokynov Ústredia MS možné len v počte 6

osôb pri dodržaní pokynov vydaných vo vzťahu k pandémii

Covid-19. Širšie informácie pre členov budú zverejňované na

webovej stránke MO MS a na umožnené podujatia budú zo

strany MOMS posielané osobitné pozvánky.

3.2.2021 17.00 OTVÁRAME ROK NOVÝ
Druhé zasadnutie výboru MO MS – plán činnosti a
hospodárenia 2021 a spracovanie kroniky matičnej
činnosti za rok 2020 
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS 

10.2.2021 16.00 S ÚCTOU K ŽIVOTU 
Pripomenutie si 195. výr. nar. Svetozára Miletiča
(22.2.1826) a 185. výr. smrti Ľ. Štúra (12.1.1856)
M: DMS Dolná 52 O: Historická sekcia MO MS

21.2.2021 17.00 BYSTRICKÉ FAŠIANGY  
Programy hromnično-blažejovských dní folklórnych
súborov s besedou  
M: DMH B. Bystrica O: SOS a MO MS

27.2.2021 09.00 ŠALIANSKY MAŤKO
28. ročník súťaže v prednese slovenských povestí –
pripomenutie 125. výr. nar. J.C. Hronského (23.2.
1896)
M: DMS Dolná 52 O: DMS B. Bystrica

29.2.2021 10.00 POZNAJ A OCHRAŇUJ
Zimná turistická vychádzka členov MO MS a klubu LIPA 
M: Králiky O: Turistická sekcia MO MS 

1. - 8. - 15. - 22. 2 o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

1. - 8. - 15. - 22. 2 o 15.00  KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov
Lipa
M: DMS, Dolná 542 O: Klub Lipa MO MS

4. - 11 - 18. - 25. 2.  o 16.00  TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci 
M: DMS, Dolná 52      O: FS Partizán - kol. člen MS

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..
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Vážený pán riaditeľ RTVS, 
vážení zostavovatelia správ, reportáží, 
vážení redaktori, moderátori, komentátori, reportéri!

Berte, prosím, môj príspevok ako snahu o zlepšenie úrovne nášho ma-
terinského jazyka, nie ako kritiku. Naozaj sa nedá nenapísať Vám pár riad-
kov, najprv komentár k upútavke z 10.1.2021: Znovu sa začne vyučovanie
cez televíziu. Pani televízna učiteľka v upútavke oznamuje: milé deti, poroz-
právam vám o jednej krajine - o Slovensku.

Akáže to krajina je Slovensko pre naše deti??!!! Slovensko je predsa
našou vlasťou, je vlasťou všetkých detí, ktoré chodia do slovenských škôl,
aj národnostno-menšinových, kde sa však vďaka niektorým horlivým tzv. pe-
dagógom slovenčinu neučia, resp. ju ignorujú! Tridsať rokov počúvame, že
národné sa už „nenosí”. Samozrejme, nenosí sa LEN slovenské národné, lebo
sa nesmie. Predtým sme počúvali o dôležitosti proletárskeho internacionaliz-
mu... Nemôžeme, či nesmieme povedať deťom, že ich ideme učiť o Našej
Vlasti?! Nebolo by lepšie posilňovať národné sebavedomie už od malička?!
A to najmä prostredníctvom „verejnoprávnej” inštitúcie?!!! 

Myslenie o národe a národnej minulosti vymizlo v minulých rokoch nielen
z poézie. Pozor, vysoké napätie! Nedotýkať sa! Keďže bolo nebezpečné ho-
voriť o tých veciach, zabúdali sme o nich pomaly aj myslieť. Už Kollár sa pý-
tal: Čože tak môj národ zavinil? Červená šatka tradície dráždi každú mladú
generáciu. Nemali sme dosť opôr v tom, ako treba byť múdrymi vo vzťahu k
minulosti, aby sme sa napokon s tradíciou zmierili. Národ musí dozrieť, zo-
starnúť natoľko, aby sme sa mohli včleniť aj duchovne do toku slovenských
dejín. (V. Mináč, Dúchanie do pahrieb, 1970) 

Dejepisár v ZDŠ nám pripomínal: Ferencjoška potreboval mocných a
sprostých. Vraciame sa o 200 rokov späť? Dúfam, že tých našich školáčikov
budú v televízii učiť pedagógovia, ktorí ovládajú slovenský jazyk. Moja
súdr. učiteľka ma v prvej ľudovej naučila: hovoríme nahlas, zreteľne a po-
maly. Načo sú reportáže, kde sa slová ani nedajú sledovať a často je zvuk
nízkej kvality? Čechizmov je viac ako pred 100 rokmi, keď Jozef Škultéty bránil
slovenčinu pred zbližovaním našich jazykov pod taktovkou V. Vážneho - sa-
mozrejme na úkor slovenčiny. Dnes netreba ani Václava Vážneho... pretek,
chrupavka, cez 100 (vyše, viac ako 100); moderné “kedy” - máme predsa
“keď”; nesprávne používaná spojka “ale”; necitlivo používané slovo “ostatný”;
som rád za gól; “poprosím” - kedy poprosíš?- je to budúci čas slovesa prosiť;
je hanba povedať mäkké Ľ?, mnohí hostia-vrátane tzv. zvolených: módne
tvrdé predpony “NE-”; upútavka e-šopu: štyri dievčence “sa netrafili”. Spol-
ková republika Nemecko - podľa vzoru Vítězný Havl? Predsa nepovieme Re-
publika Francúzsko! Ak hovoríte Sevíja, Dnipropetrovsk, prečo diskriminujete
iné mestá, napr.: Maskvá, Piťerburg, Lond:n, Pari, Köbenhavn, Bremen, Mün-
chen, Lajpcich, Vín, Firendze, Dženova, Torino, Roma, Napoly, Thesaloniké,
Beograd, Zagreb, Timišoara? Hrôza počúvať koncové “portugalské” U- pozrite
si RTP a dobre počúvajte pri prenose futbalu! Prečo račkujete anglické mená,
prečo nie aj francúzske či nemecké? Angličan či Nemec cudzie mená vyslo-
vuje po svojom. Nemôžete používať normálnu slovenčinu? 

Už som to písal neraz: niet v tzv. verejnoprávnej nikoho, kto by sa staral
o spisovnú slovenčinu vrátane správ a teletextu? Asi sa to v priamom prenose
ovplyvniť veľmi nedá. Nemám nič proti hovorovému jazyku, ale aj respondenta
v priamom prenose možno vopred poučiť o správnych výrazoch, najmä keď
jeho vyjadrenia už poznáme. A ak je to zo záznamu, vari by strihači mohli ne-
správne slová vystrihnúť. Ale to by asi museli mať lepšie naštudovanú sloven-
činu. Nájde sa ešte niekto, kto to napraví?

S pozdravom Peter Dragijský, Rimavská Sobota 

Z pamäti predkov pre súčasníkov: 
JANUÁR Rimania tento mesiac zasvätili bohovi Janusovi (pôvodný názov bol janua-
rius). Slovania, najmä Slováci, Srbi, Bulhari, ale aj Ukrajinci si obľúbili názov „sečeň“
(vyskytuje sa napríklad aj vo viacerých rozprávkach). Prečo to do istej miery vysvetľuje
jeho jazyková podoba najmä u južných Slovanov, názvy ako svečan, siječanj, sijati zna-
menajú svietiť (svetlo). Takto si naši predkovia vyvolili sečeň - mesiac, v ktorom sa opäť
začína predlžovať deň a objavuje sa viacej svetla. Nie všetky národy však prijali spolu
s kresťanstvom aj rímsku podobu január či slovanskú sečeň. V Čechách mu hovoria
leden, v Poľsku napríklad styczeň (obidva názvy charakterizujú veľkú zimu). 
FEBRUÁR Kým v niektorých slovanských pranostikách sa spomína január ako Veľký
sečeň, naopak február je Malý sečeň. To preto, lebo je rozdielny – až zimno krutý, ino-
kedy čľapkavý a bahnistý. Je to taký nepríjemný mesiac Už jeho rímsky názov februa-
rius (od slova očista) vyjadruje zreteľný náznak odchodu zimy, očisty života a akúsi
predprípravu na príchod jari. V Ríme bol zasvätený Plutovi (bohovi podzemia). Slovans-
ké národy ním viac-menej označovali tuhú (ľútu) zimu). Vidno to z názvov ako ljutij, luty
(Poliaci), ljuty (Ukrajinci). Česi zostali aj v tomto smere osamotení som svojím názvom
únor, ktorý sa nikde medzi okolitými národmi nevyskytuje. Ako rarita pôsobí názov Sle-
zanov - hromničník.

SLOVO KOMPETENTNÝM 

UPOZORŇUJEME 
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI 
NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2019 –

2021, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v na-
šom meste a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý
mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ A POSIELAŤ NÁVRHY na zverejnenie
v mesačníku ZVON. Vaše články 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“ “ a CD „NAŠE LETO-
KRUHY“ kolektívneho člena MO MS FS PARTIZÁN vydaných k 60. výročiu
vzniku súboru. Publikáciu a CD v hodnote à 10 € si môžete objednať na
webstránke súboru www.fspartizán.sk


