
Milé matičiarky, vážení matičiari,
priznám sa, že keď som dňa 31. mája 2017 preberal

predsednícke žezlo v našom miestnom odbore po dlho-
ročnom predsedovi Igorovi Kovačovičovi, predpokladal
som určité zmeny v jeho fungovaní, pretože som mal aj
ja svoje predstavy. Že však do činnosti nášho miestneho
odboru zasiahne nejaká celosvetová pandémia, to by sa
mi veru nebolo prisnilo ani v tom najdivokejšom zlom sne. 

Píšem o tom teraz, radšej na začiatku hodnotenia
nášho štvorročného matičného cyklu, ako na jeho konci.
Hoci časovo by to sedelo naopak. Nechcem však končiť
schválne v nejakom depresívnom tóne. Lebo nádej žije
vždy! V tomto prípade nádej na časy, keď nielen Slováci,

Slovenky a naše milované Slovensko prekonáme túto koronavírusovú pandémiu,
ale celé ľudstvo našej planéty Zem. Myslím si, že pandémia takéhoto rozsahu zdvihla
varovný prst ľudstvu a jeho spôsobu života, pľundrovaniu zdrojov, devastovaniu ži-
votného prostredia.        

Lebo všetko so všetkým súvisí. Je namieste legitímna otázka. Máme v takomto
stave správania sa ako ľudstvo šancu na prežitie? Nezničíme sami seba? Máme 
v sebe dostatok sily, vzájomného pochopenia a láskavosti, aby sme premohli pôso-
biace sily temna, ktoré nás chcú zničiť? 

Nie som si istý. Správanie svetových elít spoločenských, politických, finančných,
kultúrnych alebo hoci aj športových nenaznačujú, žeby pochopili krehkosť ľudstva
a našej civilizácie. To, že len spojenými silami môže blaho a existencia nás všetkých
napredovať. Že tí, ktorým je vzhľadom na ich vysokú inteligenciu, danú im zhora,
dopriate mať nadbytok, majú zároveň aj povinnosť sa podeliť s jeho časťou s inými,
menej šťastnými. Lebo darmo, je dávno známa stará vec, že najväčšou hodnotou
ľudstva je poprehýbaná šedá mozgová kôra ľudí. A o tom, ktorý človek koľko schop-
nosti zmúdrieť dostane do vienka, rozhoduje Vyššia moc. Otázka znie: tí, ktorí do-
stanú tento dar a zbohatnú, majú aj schopnosť sociálnej súcitnosti (empatie) s chu-
dobnejšími? Zatiaľ nie. A ani pri prebiehajúcej pandémii COVID-19, kedy zomierajú
všetci, bez ohľadu na to, či sú bohatí alebo chudobní, nevidno náznak pokory. 

Chcete príklad? Pozrite sa v športovom svete na európsky futbal a najbohatšie
kluby. Idú vytvoriť Superligu len pre boháčov. Tí chudobnejší, menej šťastní, nemajú
právo si na ich ihriskách čo i len nohu obtrieť, nieto ešte náhodou aj prísť pri spo-
ločnej súťaži k peniazom. Takéto čosi práve teraz, v čase pandémie, keď v mediál-
nom priestore znie, akí máme byť k sebe chápaví, ohľaduplní, prajní a neviem, čo
ešte! Áno, tu je ukážka cnosti boháčov: všetky peniaze pre nás, ostatní nech skapú.
Bez hanby. A nie je podstatné, či nejaká futbalová Superliga nakoniec vznikne alebo
nie. Ide o signifikantnosť boháčov. O ukážku bezohľadnosti, hrabivosti a nenažratosti.  

Milé matičiarky, vážení matičiari, dovolil som si tieto všeobecné úvahy o sme-
rovaní ľudstva, pretože isto si aj mnohí z vás položili od marca 2020, kedy na Slo-
vensku, a vo svete aj o čosi skôr, vypukla pandémia COVID – 19, otázku: Quo vadis,
Slovensko, Quo vadis ľudstvo? Rád by som bol preto optimistickejší v tejto druhej
časti môjho úvodníka, kde sa chcem krátko venovať fungovaniu nášho miestneho
odboru v rokoch 2017 až 2021. Mne, ako novému predsedovi po Igorovi Kovačovi-
čovi, ktorý predsedal nášmu miestnemu odboru 27 rokov, sa podarila, podľa môjho
názoru, zásadná vec. Zachoval som kontinuitu v činnosti nášho miestneho od-
boru aj po voľbách v roku 2017. Možno sa to niekomu nezdá až také významné,
ale ja to považujem za rozhodujúce. Aká kontinuita totiž nastáva v slovenskej spo-
ločnosti napríklad pri výmene vlád od roku 1993, kedy vznikla nezávislá Slovenská
republika? Aká kontinuita nastala pri výmene predsedu Matice slovenskej v roku
2010, kedy po dvadsiatich, mimoriadne úspešných rokoch rozvoja, vystriedal na po-
zícii predsedu pána Markuša pán Tkáč? Veru, nebojím sa napísať, že žiadna. Naša
slovenská malosť nám pri výmene garnitúr nielen v politike, ale aj v kultúrnej oblasti,
a celkovo v spoločnosti, natoľko zatemňuje rozum, že nevieme rozoznať dobré od
zlého, úspešné od neúspešného, osvedčené od neosvedčeného. Jednoducho, na-
teraz je synonymom slovenského sveta absolútna diskontinuita. A to nás, priatelia,
posúva vždy dozadu vo vývoji. Pretože, veci sa majú tak, že nikdy nie sú len čier-
no-biele. A preto ani nikto nepracuje len dobre alebo len zle. Nikto nie je vo svojej
práci len úspešný alebo neúspešný. Keď pracujete, niečo sa vám v práci osvedčí,
a niečo aj nie. Inak povedané. Svet okolo nás má rôzne farby. Kedy to už my, Slo-
venky a Slováci, konečne pochopíme? Kedy prestaneme vnímať náš slovenský svet
len čierno-bielo? Kedy sa naučíme zachovávať kontinuitu vo vývoji? Lebo kon-
tinuita v hlavných otázkach života spoločnosti, ale i každého jej dieliku, je predpo-
kladom rozvoja. Rozbíja sa ľahko, stavia sa ťažko. To je známa vec.

Aj preto som rád, že v práci nášho Miestneho odboru Matice slovenskej Banská

Bystrica nedošlo k žiadnej diskontinuite vo vývoji po zmene predsedov v roku 2017.
Som rád, že sme zachovali, a ako jeden z rozhodujúcich usporiadateľov, aj prispeli
k ďalšiemu rozvoju šachových turnajov mládeže a dospelých v Banskej Bystrici, tak
pri oslavách výročia vzniku nezávislej Slovenskej republiky v mesiaci januári, ako i
pri oslavách prijatia Ústavy Slovenskej republiky v mesiaci septembri. Z týchto sprvu
lokálnych podujatí sa stali šachové majstrovstvá s medzinárodnou účasťou, ale, a
to predovšetkým, s významne početnou účasťou slovenských detí a mládeže. Mám
nádej, že tohtoročný septembrový šachový turnaj prebehne tak, ako v roku 2020 
v Robotníckom dome v Banskej Bystrici, a nielen on-line formou, ako to bolo v januári
tohto roku 2021. Chcem sa týmto úprimne poďakovať Ing. Zdenkovi Gregorovi, ktorý
je po dlhé roky dušou týchto šachových podujatí, za jeho elán, osobné nasadenie a
mimoriadne organizačné schopnosti.

Som rád, že náš miestny odbor pravidelne každoročne organizuje spomienkové
podujatie pri výročí narodenia gen. M. R. Štefánika v mesiaci júli. Dokonca, v minu-
lom roku 2020, podľa odhadu pamätníkov, aj s najväčšou účasťou verejnosti, a to
pri buste tohto nášho veľkého slovenského národného dejateľa v Sásovej a na cin-
toríne v Rudlovej. Osobitné poďakovanie za organizáciu a scenáre týchto osláv patrí
Mgr. Márii Gallovej. 

Za mimoriadne dôležité vlastenecké podujatie považujem každoročné pripome-
nutie si prijatia Ústavy Slovenskej republiky pri Pamätníku líp ústavy v stromoradí
Námestia slobody. Tak, ako sa za takmer 30 rokov úspešne rozvinula slovenská
štátnosť, tak sa rozrástli aj naše lipky, zasadené v októbri 1992, za účasti vtedajšieho
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča. Z tých ma-
lých, útlych stromčekov vyrástli košaté stromy, krásne ukážky mohutnosti nášho slo-
venského rodu. Každý rok, keď vidím naše lipy, mám nádej, že nezhynie náš rod
slovenský a naše prekrásne Slovensko! Keďže spolu s miestnym odborom je uspo-
riadateľom tejto vznešenej akcie každý rok aj Mesto Banská Bystrica, moje poďa-
kovanie patrí pánovi primátorovi mesta a všetkým jeho zamestnancom, ktorí zabez-
pečujú logistickú a technickú pomoc tak, aby bola táto oslava vždy perfektná a dô-
stojná. 

Taktiež sa teším z tradície zachovania každoročného Vianočného kruhu s členmi
nášho miestneho odboru, ktorým si v čase Adventu pripomíname blížiace sa via-
nočné sviatky. Každoročné vystúpenia matičných súborov detí, mládeže, ale i do-
spelých s predstavením rôznych vianočných zvykov, spievaním kolied a inými kul-
túrnymi číslami sú jemným, potešujúcim i príjemným pripomenutím si blížiaceho sa
obdobia Vianoc a narodenia Ježiša Krista. Vďaka všetkým účinkujúcim a organizá-
torovi pánovi Igorovi Kovačovičovi. Dúfam, že sa tohto roku 2021 nebude opakovať
situácia lanského roku, keď sme pre pandémiu nemohli toto každoročné podujatie
zorganizovať. 

Milé matičiarky, vážení matičiari, osobitne mi dovoľte, aby som sa krátko pristavil
pri oslave storočnice nášho Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica
dňa 30. novembra 2019 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
Už tú skutočnosť, že sme mohli storočnicu nášho účinkovania osláviť presne na tom
istom mieste, kde bol náš miestny odbor dňa 30. novembra 1919 založený, pova-
žujem za výsadu, ktorá celému podujatiu vdýchla špecifický genius loci. Veď nie je
veľa miestnych odborov Matice slovenskej, ktoré mali túto možnosť. A tak som počas
celej oslavy cítil, že sú pomyselne s nami nielen zakladatelia nášho miestneho od-
boru ako Andrej Hanzlík, Terézia Vansová, Karol Kiszely či Viliam Figuš – Bystrý,
ale aj všetci členovia, ktorí v rôznych časových etapách nášho storočného miestneho
odboru v tomto pracovali, tvorili, radovali sa v ňom aj smútili. Lebo osudy nášho ma-
tičného miestneho odboru boli dramatické tak, ako nimi boli aj osudy nášho národa.
Myslím si, a dúfam, že to takto cítili aj ostatní oslavujúci, že to bolo podujatie dôstoj-
né, povznášajúce, ale i príjemné a veselé. Také, aký je aj náš život. Za seba musím
povedať, že táto oslava vo mne doznievala dlhý čas. Bola stretnutím vlasteneckých
Sloveniek a Slovákov, ľudí dobrej vôle, hodných slovenského slova, nielen z Banskej
Bystrice a zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Vďaka všetkým účinkujúcim, hosťom,
osobitne pani ministerke kultúry Ľubici Laššákovej, a vám všetkým, milé moje ma-
tičiarky a vážení matičiari, ktorí sme spolu oslávili tento významný sviatok. Všetko
dobré nášmu Miestnemu odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici do ďalšej sto-
ročnice! Vivat!

A nakoniec mi dovoľte, aby som sa ako predseda nášho miestneho odboru po-
ďakoval za činnosť, angažovanosť a spoluprácu jeho členkám a členom výboru a
dozorného výboru, všetkým ľuďom, ktorí akokoľvek za uplynulé štyri roky nášmu
odboru pomohli, zúčastňovali sa jeho akcií a majú náš miestny odbor v srdci. Ďa-
kujem vám úprimne a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Byť členom Matice slovenskej
a jej Miestneho odboru v Banskej Bystrici ma napĺňa neskonalou radosťou, životným
optimizmom a pokorou. JUDr. Pavol Boroň, predseda MO MS
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Európa, vráť sa k sebe samej. Buď sama sebou. 

Objav znovu svoje počiatky. Objav svoje korene. 

Navráť sa k životu podľa skutočných hodnôt, 

ktoré urobili slávnou tvoju históriu.

(Ján Pavol II.) 
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SLOVÁ NA ZAMYSLENIE
O RODINE – Duchovné bohatstvo sv. Jána Pavla II.

PRIPOMÍNAME SI
140 ROKOV OBNOVENIA SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVÍN

Každý jeden výnimočný človek na tomto svete zanecháva duchovné bohat-
stvo, lebo „nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva“. Ten, kto bol
schopný darovať seba samého, bol určite aj pápež svätý Ján Pavol II.

Na adresu rodiny konštatoval:
• „Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život. Rodina,

veľké laboratórium lásky, je prvou školou, ba viac, stálou školou, v ktorej uče-
nie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou
vlastnej skúsenosti. Kiežby každá rodina objavila svoje povolanie k láske!“ 

• „Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov,
tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom
ostatných.“ 

• „Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym. Je to rozhodnutie, ktoré
treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z
nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpe-
ní, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.“ 

• Už v detstve vkladá Boh do sŕdc ideál pravdy a dobra. V tom spočíva pravá
a večná mladosť ducha! Tí, čo napriek prehrám a sklamaniam zostanú verní
tomuto ideálu, zostávajú stále mladí, i keď sa míňajú roky ich života.“ 

• „Život nás učí, že láska, manželská láska je základným kameňom každého
života.“ 
Svätý Ján Pavol II. (vlastným menom Karol Józef Wojtyła) bol poľský duchov-

ný a 264. rímsky pápež, prvý netaliansky pápež od roku 1522 a najmladší od roku

1846. Narodil sa 18. mája 1920. Teológ, intelektuál, básnik, dramatik, profesio-
nálny filozof vyškolený vo fenomenologickej tradícii, ktorá sa snažila pokresťančiť
existencializmus; na druhej strane zbožný človek milujúci kultúru ľudového kato-
licizmu, kostoly, zázraky, púte, svätých, ruženec a Matku Božiu. Jeho viac ako
100 zahraničných ciest pritiahlo veľké množstvá ľudí . Týmito cestami prešiel väč-
šiu vzdialenosť ako ostatní pápeži dohromady. Ľudia sa na neho pozerali ako na
most zbližujúci rôzne národy a náboženstvá, na čo sa počas svojho pontifikátu
najviac sústredil. Pápež Ján Pavol II. blahorečil a kanonizoval viac ľudí ako ho-
ciktorý z jeho predchodcov. Do októbra 2004 to bolo 1 340 ľudí. Či to bolo viac
ako všetci jeho predchodcovia dohromady, ako sa to niekedy prezentuje, je ťažké
dokázať, pretože zoznamy skorších kanonizácií sú neúplné, chýbajú alebo sú ne-
presné. 

14. marca 2004 dĺžkou svojho pontifikátu predstihol pontifikát pápeža Leva
XIII. a jeho pôsobenie vo funkcii pápeža sa stalo tretím najdlhším v histórii. Dĺžka
jeho služby ešte viac kontrastuje s dĺžkou pontifikátu jeho predchodcu Jána Pavla
I., ktorý náhle zomrel po 33 dňoch po nastúpení na čelo katolíckej cirkvi. Na jeho
pamiatku si jeho nástupca Karol Wojtyła zvolil meno Ján Pavol II. 

Pápež Ján Pavol II. zomrel po dlhom boji s Parkinsonovou chorobou a ďalšími
chorobami v prvú sobotu po Veľkej noci, vo vigíliu slávnosti Božieho Milosrdenstva
2. apríla 2005, o 21:37 miestneho času . Jeho posledné slová boli „Pozwólcie mi
iść do domu Ojca“ (dovoľte mi odísť do domu Otca) . 

(Z Wikipédie spracovala AM )

Dvojtýždenník Slovenskje ná-
rodňje novini boli prvé slovenské
politické noviny. Vychádzali v štú-
rovskej slovenčine v rokoch 1845
až 1848 v Bratislave a Liptovskom

Mikuláši v náklade 400 – 800 výtlačkov s dvojtýždennou prílohou Orol tatránski
(Orol tatranský). Ich iniciátorom, vydavateľom a hlavným redaktorom bol Ľudovít
Štúr. Pokladajú sa za počiatok pôvodnej slovenskej žurnalistiky.

Posledné číslo vyšlo 9. júna 1848. Po slovenskom povstaní 1848/49 aj napriek
Štúrovmu úsiliu stroskotali všetky jeho pokusy opäť vydávať vlastné noviny s poli-
tickým zameraním. 

V sťažených podmienkach sociálneho i nacionálneho útlaku sa len pomaly roz-
víjalo slovenské novinárstvo. V Martine sa v rokoch 1876 – 96 upevnilo vedenie
Slovenskej národnej strany a jej reprezentatívny orgán Národné noviny, ktoré vtedy
mali vedúce postavenie v celom našom novinárstve. V dejinách slovenského novi-
nárstva boli ojedinelým zjavom. V tomto období mali predovšetkým národno-obranný
charakter. Obnovené boli až v máji 1881.

Od 1. mája 1993 Matica slovenská obnovila vydávanie Slovenských národných
novín ako týždenníka. 

Aká bola genealógia priekopníckych Slovenských národných novín?
Dňa 15. januára 1845 dostáva Štúr konečne dlho očakávané povolenie na vy-

dávanie slovenských politických novín, ktoré mu vystavila Uhorská dvorská kance-
lária 15. februára 1845 s tým, že „Slovenskje národňje novini” podliehajú predbežnej
cenzúre. Nesmú vyvolávať, píše sa tu ďalej, „oproti rozličným jazykom v krajine pre-
piate a roztrpčené spory“ a nesmú sa stať „v tomto ohľade miestom straníckych zá-
pasov“. Kráľovská uhorská miestodržiteľská rada v Budíne záležitosť preťahovala
až do konca marca 1845. Štúr len potom mohol publikovať svoj Ohlas o vydávaní
Slovenských národných novín a Orla tatranského. 

Redakcia SNN sídlila na Panenskej ulici v Bratislave, na prvom poschodí tzv.
Fernolayho domu. Medzi stálych členov redakcie patril vzdelaný a jazykovo nadaný
Bohuš Nosák, Peter Kellner - Hostinský, ktorý na stránkach novín uverejňoval najmä
ekonomické a hospodárske štúdie, ďalej Móric Jurecký, Janko Štúr a Ľudovít Do-
hnány. S redakciou spolupracovali aj študenti lýcea - Janko Kučera, Viliam Pauliny,
Pavol Dobšinský. Kontakty so slovenskými stolicami udržiavali najmä vďaka prí-
spevkom dopisovateľov. Okrem politických a ekonomických správ pranierovali ne-
utešený sociálny stav, nevzdelanosť, alkoholizmus.

Noviny vychádzali dvakrát do týždňa, príloha Orol tatranský každý druhý týždeň.
Ich náklad sa pohyboval v rozpätí 400 - 800 exemplárov. Počas takmer trojročnej
existencie redaktori skvalitňovali obsah novín a mapovanie politického diania doma
i vo svete, nakoľko im to možnosti a cenzúra umožňovali. Neskôr zväčšili aj svoj
formát. Niekedy obsahovali rôzne prílohy v podobe vložených listov, ktoré informo-
vali o aktuálnom dianí. Slovenské národné noviny dosiahli celkový počet 292 čísel
s 1168 stranami. 

Aj keď v užšom kruhu sa už pred vydávaním novín vedelo, že budú vychádzať

v slovenčine, širokej verejnosti mal túto novinu oznámiť až „Ohlas o vydávaní Slo-
venských národných novín a Orla tatranského”, ktorý mal noviny propagovať a zí-
skavať pre ne aj predplatiteľov. 

Literárna príloha Slovenských národných novín Orol tatranski – začala vychá-
dzať v Bratislave 8. augusta 1845. Štúr sa snažil aj prostredníctvom Orla tatranského
o bezprostredné spojenie literatúry s potrebami slovenského národného hnutia. Pre-
to sa aj orientoval na poznávaciu, alebo spoločensko-uvedomovaciu funkciu lite-
rárneho diela, aj keď pritom rešpektoval jeho umeleckú špecifickosť. Preto aj venoval
toľkú pozornosť literárnemu jazyku a štýlu. Aj vlastnú redaktorskú prácu Štúr chá-
pal ako súčasť boja za uskutočnenie politického programu. 

V najvýznamnejšej rubrike novín Denník domáci, sa otláčali príspevky dopiso-
vateľov nielen zo všetkých slovenských krajov, ale aj z Dolnej zeme, z Banátu, Srie-
mu, z územia srbského, chorvátskeho a pod. Z toho vidieť, že redaktori Slovenských
národných novín sa o dopisovateľov starali a udržiavali s nimi živý kontakt. Reali-
zovali ho nielen prostredníctvom korešpondencie, osobnými stykmi, ale aj častými
odkazmi v týchto novinách uverejňovanými pod čiarou. 

Štúr bol na konci marca 1848 nútený opustiť Bratislavu, aby unikol terorizmu,
ktorý vtedy panoval v meste a bol namierený aj proti jeho osobe. Odišiel do Viedne,
aby sa tu mohol zúčastniť na poradách rakúskych Slovanov. Urobil tak na žiadosť
svojich najbližších spolupracovníkov a priateľov, ktorí sa na tomto dohodli 18. marca
1848 na porade v Hlbokom. Pred odchodom do Viedne poveril vedením Sloven-
ských národných novín Petra Kellnera-Hostinského. 

Hlavnou príčinou zániku novín, ako sme spomínali, bol nový tlačový zákon,
podľa ktorého majiteľ a vydavateľ novín Ľudovít Štúr mal zložiť 4.000 zl. v str. ako
kauciu. Keď to splniť on sám, ani jeho brat nemohol, noviny nariadením bratislav-
ského mešťanostu Németha 11. júna 1848, teda presne v deň, kedy nový tlačový
zákon vstupoval v platnosť, zanikajú. Starosta (mešťanosta) mesta Bratislavy ne-
dovolil vytlačiť ani posledné číslo, ktorým by redakcia oznámila čitateľom túto smut-
nú zvesť.

V čase svojho takmer trojročného vychádzania spĺňali Slovenskje národňje no-
vini a Orol tatranski veľkú spoločenskú úlohu v našom národnom hnutí. Na ich tra-
díciu nesporne nadväzovala nielen slovenská žurnalistika v ďalších rokoch, ale ony
stvorili aj nejeden podnet v politických a kultúrnych podujatiach našej národnej his-
tórie aj neskoršie. Mal pravdu starnúci 65- ročný Jozef M. Hurban, keď povedal:
„Noviny a Orol stali sa prototypmi budúcich tvorieb, stali sa obrazcami literárnych
prúdov, ktoré podnes obživujú duchovne slovenský národ... Duchovní dedičia Novín
a Orla svietia nám ako svetlé majáky na rozbúrenom mori."

Noviny sa preto stali najvýznamnejším organizačným prostriedkom vedenia
rozmanitých spolkov, akými boli spolky čitateľské, hospodárske, nedeľné školy, spo-
riteľne a veľmi významné spolky miernosti, ktoré sa na Slovensku veľmi rozrástli –
takže ich bolo pred revolúciou roku 1848/49 okolo päťsto. Vzhľadom na vtedajšie
cenzúrne, politické, komunikačné a iné pomery Slovenskje národňje novini rýchlo
a živo reagovali na problémy a čitateľom prinášali najvýznamnejšie aktuálne správy
včas. (AM)



KLENOT POD STRECHOU 
Drevený artikulárny kostol z 18. storočia
v obci Hronsek, ktorý je od roku 2008 ako
jediný z nášho regiónu na Zozname kul-
túrneho a prírodného dedičstva UNES-
CO, dostal v závere roka 2020 novú stre-
chu. Evanjelický drevený artikulárny kos-
tol v Hronseku bol postavený v rokoch
1725 – 1726 – stavba sa začala
23.10.1725 a ukončená bola v roku 1726

spolu so zvonicou. Pri jeho výstavbe boli zachované podmienky výstavby
protestantských kostolov, stanovené v článku 25 Šopronských artikul z roku
1681. Je postavený celý z dreva bez použitia jediného kovového klinca, ne-
má hlavný vchod z ulice od dediny, nemá kostolnú vežu a musel byť posta-
vený za jeden rok. Kostol má pôdorys kríža, je 8 m vysoký, 26 m dlhý a11 m
široký. Má 30 okien – stĺpy sú dubové zdobené júnskym ornamentom. Ostat-
né časti kostola sú smrekové. V dolnej časti chórov je vyrezávaný ornament
v podobe lipového listu – ako symbol slovanského povedomia. Má 1100
miest na sedenie amfiteatrálne usporiadaných. Klenba kostola svojím tvarom
pripomína prevrátenú loď. Má 5 vchodov. Na troch stranách strechy sú
umiestnené dubové kríže a na jednej kohút, ako symbol kresťanskej bdelosti.
K oltáru kostola patrí 6 vymeniteľných obrazov od majstra Samuela Mialoviča
z roku 1771. Organ postavil majster Martin Podkonický v roku 1764. Pred
kostolom stoja 4 mohutné lipy, z ktorých 2 sú rovnako staré ako kostol. Luster
v kostole je dar richtára Martina Hudeca z Veľkej Lúky. K zaujímavostiam
jeho histórie patrí aj to, že v tomto kostole uzavrel básnik Andrej Sládkovič
manželstvo s Júliou Sekovičovou. Stav kostola v dôsledku klimatických
zmien a kyslých dažďov bol dosť zlý. Najhoršia situácia bola na juhozápadnej
časti strechy a na severnej časti boli viacročné problémy s machom. Pred
štartom prác mali domáci nemalé obavy nielen z toho, že pôvodný termín
začiatku prác sa kvôli pandemickej situácii a zložitým procedurálnym postu-
pom oddialil na posledný štvrťrok 2020, ale súčasne boli aj v neistote, ako
sa epidemiologická situácia bude ďalej vyvíjať. Išlo najmä o problémy pre-
sunov odborných pracovníkov z Kysúc do okresu Zvolen a prípadná pozitivita
zamestnancov pri nariadenom testovaní, nakoľko bez odborných znalostí tý-
chto pracovníkov, ktorí boli zárukou kvalitne odvedenej práce, by bolo došlo
k oddialeniu termínu celej rekonštrukcie. Zakúpenie krytiny z ručne štiepa-
ného šindľa, ktorý má dlhšiu trvácnosť ako pílený šindeľ, finančne podporilo
Ministerstvo kultúry SR a Banskobystrický samosprávny kraj. Zložité bolo aj
výberové konania, nakoľko nájsť dnes firmu, ktorá dokáže takého odborné
práce realizovať, nebolo jednoduché. Výberové konania vyhrala firma Jaro-
slava Koniara z Klokočova a vlastník objektu Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania v Hronseku bol s vykonanou prácou, tak ako to vy-
jadrila námestná farárka pani Mgr. Anna Jakušová, veľmi spokojný. Reme-
selníci z Kysúc totiž vo svojej firme nielenže vyrábajú vlastný štiepaný šindeľ,
ale ich odborné znalosti boli absolútnou zárukou kvalitne odvedenej práce,
pri ktorej im prialo aj počasie.

(S použitím článku Kvety Fajčíkovej zo Spravodajstva regionálnych novín MY) 

KOKAVA NAD RIMAVICOU (Vlastivedná monografia)
Kokava nad Rimavicou nachádzajúca sa v župe
Gemer – Malohont podľa dostupných historických
prameňov datuje svoj vznik do prvej tretiny 14. sto-
ročia. Obec patrila k najvýznamnejším z hľadiska
histórie, kultúry, vzdelávania i náboženského života
a rovnako významne patrila aj k histórii vzniku a vý-
voja národnej ustanovizne Matice slovenskej. Pod-
net k vytvoreniu vlastivednej monografie dali dlho-
ročná kultúrna pracovníčka Jana Krotáková – Vi-
cianová a starosta obce Ing. Ján Chromek v roku
2013. Dňa 3.8. 2013 sa uskutočnila prvá informač-
ná porada zainteresovaných a 7.2.2014 sa usku-
točnilo prvé zasadnutie Redakčnej rady, ktorá sa

potom počas rokov 2014 – 2018 stretla celkom 10 krát. Redakčnú radu tvorili:
RNDr. Katarína Gaálová, Pavol Haluka, Ing. Ján Chromek, Janka Krotáková,

PhDr. Igor Machajdík, PhDr. Ivan Murin, PhD., prof. PhDr. Leon Sokolovský,
CSc. a Jaroslav Spišiak, ktorí pre tvorbu jednotlivých kapitol si vytvorili roz-
siahle tímy spolupracovníkov a v značnej miere spolupracovali aj s mnohými
vedeckými a kultúrnymi inštitúciami. Hlavným zostavovateľom monografie
sa stal prof. Leon Sokolovský. Počas prípravy však došlo k zmene základnej
koncepcie. Prof. Sokolovský s prihliadnutím na množstvo materiálu navrhoval
25.2.2016 rozčleniť monografiu do dvoch častí, ale nakoľko všetky vytvorené
sekcie spracovávali dohodnuté kapitoly a témy samostatne, tento návrh bol
obecným zastupiteľstvom zamietnutý a výsledkom je jedna kniha v rozsahu
760 strán, usporiadaná do piatich kapitol (PRÍRODA - obsahuje doteraz na-
jobsiahlejší a najucelenejší publikovaný súbor vedeckých poznatkov. DEJINY
– obsahuje chronologicky usporiadaný historický vývoj od najstarších začiat-
kov osídlenia až po rok 1993, ETNOLÓGIA – obsahuje poznatky z doterajšej
bohatej literatúry, vykonaných terénnych výskumov a konaných podujatí,
KULTÚRA – obsahuje priam neuveriteľný rozsah kultúrneho života obyvate-
ľov Kokavy a okolitých osád, ŠPORT – obsahuje súpis poznatkov o konaných
športových a telovýchovných aktivitách). Všetky kapitoly vychádzajú jednak
z doterajšej odbornej a vlastivednej literatúry, ale ťažiskovo sa opierajú o ori-
ginálne vedecké výskumy, pričom dôležitou súčasťou sú uverejnené fotogra-
fie a ilustrácie. Po celkovom posúdení autorských textov úvodné slová do
monografie napísal starosta Ing. Ján Chromek: „Takúto knihu, ktorá je veno-
vaná obyvateľom, rodákom a priateľom Kokavy, už naša obec potrebovala.
Je to významný a zaujímavý zdroj vedomostí o našej obci a určite si zaslúži
čestné miesto v každej kokavskej domácnosti.“ Komplexný pohľad na mo-
nografiu v skratke napísal prof. Sokolovský, ktorý zhrnul do vety: „Dielo sa
stalo dôležitým medzníkom v komplexnom poznaní Kokavy, ale jednotlivé
kapitoly monografie pre budúcnosť skúmania ostávajú otvorené.“ Monografiu
v roku 2018 vydal Obecný úrad, vytlačila ju tlačiareň Nikara, s.r.o. Krupina a
zaregistrovaná je v SNK v Martine pod číslom ISBN 978-80-97341-5-7

PONIKY (Monografia obce) 
V roku 2018 z dostupných inšpiračných zdrojov, literár-
nych prameňov, archívov obce i viacerých inštitúcií a
spomienok pamätníkov pripravil autorský kolektív pod
vedením PhDr. Marcela Pecníka v rámci dlhodobého
projektu vydávania vlastivedných monografií v poradí už
piatu monografiu. Po mestských častiach Banskej By-
strice, ktoré v minulosti boli samostatnými sídlami - Rad-
vaň, Sásová –Rudlová, Šalková a Uhlisko, autorský ko-
lektív pod vedením PhDr. Marcela Pecníka za spoluú-
časti 14 vedeckých a kultúrnych organizácií spracoval

veľmi zaujímavú monografiu obce Poniky v rozsahu 240 strán. Monografiu,
ktorá nadväzuje na prvú z roku 1982, autori rozdelili do 11 samostatných čas-
tí: - Ľudia, príroda a krajina - Počiatky osídlenia - História - Poniky v dobovej
tlači - Tradičná ľudová kultúra - Školstvo - Duchovný život - Spolkový život -
Športová činnosť - Inšpirácie Poník v umení – Spomienky pamätníkov. Sta-
rosta Poník Ján Beňo vo svojom príhovore okrem iného napísal: „Som rád,
že som mohol byť pri zrode novej monografie o našej obci. Vyjadrujem nádej,
že kniha poteší všetkých a stane sa zdrojom cenných informácií a poznania.
Prosím, čítajte ju, inšpirujte sa, polemizujte s priateľmi i v rodinách. Oživujte
spomienky a učte potomkov láske a úcte k rodisku i samotným Poničanom.“
Mnohí aj Bystričania si pri pozeraní a čítaní monografie pripomenú vzácnych
ľudí, akými boli Štefan Žáry, Norbert Beňuška, Pavol Polóny, Emil Gṏllner,
Ondrej Holec, Ondrej Mrázik, Ján Kapustík, Pavol Olláh, Ondrej Madoš, Ján
Rusnák, Edita Koscová, Gregor Roletzký, ale aj Ján Močko, Ján Dusko, Du-
šan Benický, Ján Palovič, Miroslav Šávolt, Miloš Zachar a mnohí ďalší. 
O stretnutiach s mnohými z nich v monografii napísal aj jej zostavovateľ Mar-
cel Pecník: „Bolo pre mňa veľkou cťou a výzvou viesť kolektív 14 autorov a
ďalších 38 spolupracovníkov pri príprave knihy. Ďakujem všetkým. Bolo to
veľa času, veľa sme sa dozvedeli a zatiaľ sa do monografie nezmestilo všet-
ko. Preto pre budúcnosť - pýtajte sa ďalej, hľadajte, hovorte s ľuďmi, doku-
mentujte a píšte. Poniky mali a majú bohatú históriu, ktorá zakladá predpo-
klady pre ďalší ich rozvoj v každej generácii.“ Monografiu v roku 2018 vydal
Obecný úrad Poniky v spolupráci s agentúrou MPP, s.r.o. pod číslom ISBN
978-80-971453-8-5 a vytlačila ju PRESSGROUP, a.s. Banská Bystrica.

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.

ROK ALEXANDRA DUBČEKA
Po aktuálnom Roku národnej identity vyhlásila Matica slovenská rok 2021 za
Rok Alexandra Dubčeka. Tento rok uplynie sté výročie narodenia jedného 
z najvýznamnejších slovenských politikov, vrcholného predstaviteľa obrod-
ného procesu v ČSSR a zároveň čestného člena Matice slovenskej.
„Alexander Dubček nebol len reformným politikom, ale v socialistickom Čes-
koslovensku predstavoval aj slovenskú politickú líniu. Dôkazom toho boli jeho
významné štátnické návštevy Matice slovenskej v Martine. V roku 1963 si
ako prvý tajomník ÚV KSS uctil ustanovizeň osobnou návštevou pri príleži-
tosti stého výročia založenia Matice slovenskej. V roku 1968 už vo funkcii pr-
vého tajomníka strany v Prahe privítal delegáciu MS na čele so správcom
MS Jánom Martákom, od ktorej prijal čestné členstvo MS. Do našej ustano-
vizne zavítal opäť v roku 1992 ako predseda Federálneho zhromaždenia
ČSFR, kde ho privítal nedávno zosnulý správca MS Štefan Hanakovič,“ kon-
štatoval predseda MS Marián Gešper.

„Obrodný proces začal Alexander Dubček na Slovensku už v prvej polovici
šesťdesiatych rokov. Symbolizovala ho aj Dubčekova návšteva v Matici slo-
venskej v roku 1963, ktorú komunisti degradovali v päťdesiatych rokoch.
Takzvanej Pražskej jari v roku 1968 predchádzalo v auguste 1967 akési ,mar-
tinské leto‘. Prezident Antonín Novotný počas svojej návštevy v Matici slo-
venskej neslávne urazil Slovákov, keď mu správca MS Juraj Paška predostrel
zámer starostlivosti MS o krajanov v zahraničí. Prezident Novotný sa rozčúlil,
matičiarov obvinil z buržoázneho nacionalizmu a prijať dary od Matice zakázal
aj svojej manželke. Táto roztržka definitívne rozhnevala prezidenta a českých
centralistov s Alexandrom Dubčekom a jeho prívržencami.“ (riaditeľ Archívu
MS Pavol Madura)
Každý rok venuje Matica slovenská inej slovenskej osobnosti alebo udalosti národných dejín. V roku 2021
si okrem Alexandra Dubčeka pripomenie aj sté výročie narodenia Štefana Boleslava Romana, kanadského
priemyselníka a prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov (pripomenuli sme si ho v úvodníku ap-
rílového Zvona), či 175. výročie vzniku a 140. výročie obnovenia Slovenských pohľadov, najstaršieho slo-
venského a druhého najstaršieho európskeho literárneho časopisu. (Spracovala AM z IÚ MS)



PROGRAM NA APRÍL
Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci schváleného pro-

gramu roka 2021. V prípade zrušenia zákazu konania podujatí
s účasťou verejnosti, budú na tieto podujatia zo strany MO
MS posielané osobitné pozvánky.

3. – 31.5. 2021 SRDCE NA DLANI
Výstavka detských výtvarných prác 
M: DMS, Dolná 52 O: Výtvarná sekcia MO MS

3.5. 17.00 VÝBOR MO MS
Piate zasadnutie výboru MO MS v roku 2021
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

17.5. 15.00 PRIPOMÍNAME SI – SRDCE NA DLANI 
Stretnutie členov MO MS - 140. výr. narodenia Jura
Hronca + 80. výročie vzniku SNK v MS a oslava Dňa
matiek 
M: DMS, Dolná 52 O: Literárna sekcia MO MS 

23.5. 2020 ZA KRÁSAMI PRÍRODY A HISTÓRIE
Zájazd členov Klubu Lipa a členov MO MS na Spišský
hrad  a Spišskú kapitolu 

Kontakty: B. Sadloňová 0904 047205 / B. Korytko 0908 826163 
10. - 17.- 24. 5. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

Tvorivé stretnutia vedenia klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

10. - 17.- 24. 5. o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS

13. - 20. - 27.5. o 16.00  TVORIVÉ STRETNUTIA
Vedenia speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: DMS, Dolná 52 O: Národopisný klub MO MS

INSTRUMENTUM EXCELLENS
Trvalá expozícia ľudových hudobných nástrojov Slo-
venska 
Otvorená každý týždeň v pondelok – piatok v čase
8.00 – 16.00. Miesto: Podpolianske múzeum DETVA
– Námestie SNP 1.Kontakt: muzeum@kcdetva.sk

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..
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Poslanci NR SR za strany OĽANO
a SME RODINA (M. Svrček, M. Koze-
lová, Ľ. Krajčír, M. Borguľa, A. Prolins-
ká, J. Hlinka, R. Foltín, J. Žitňanská,
M. Vetrák, G. Grendel, P. Hajšelová,
E. Hudecová, J. Lukáč, I. Kašper, M.
Péter a Z.Šebová) predložili dňa
26.2.2021 na rokovanie NR SR návrh

novely zákona č. 377/1990 Zb. O hlavnom meste SR Bratislava, v znení
neskorších predpisov a doplnenie zákona č. 434/2010 Zb. O poskyto-
vaní dotácií v pôsobnosti MK SR. V tejto novele poslanci navrhujú popri
Národnom cintoríne v Martine zriadiť „nový národný cintorín v Bratislave“
tzv. povýšením súčasného Ondrejského cintorína. 

V dôvodovej správe sa uvádza: „Návrh na vytvorenie bratislavského
Národného cintorína nie je návrhom, ktorý by išiel proti poslaniu Národ-
ného cintorína v Martine, ale je jeho logickým pokračovaním, hoci sa na
Ondrejskom cintoríne od päťdesiatych rokov 20. storočia pochováva iba
výnimočne. Za najväčší argument na jeho zriadenie ako národného cin-
torína predkladatelia uvádzajú, údajný nedostatok miesta na Národnom
cintoríne v Martine. Takže, riešenie s údajným nedostatkom miesta na
Národnom cintoríne v Martine vyriešime tak, že zriadime ďalší „národný
cintorín“, aj keď sa na ňom už dnes nepochováva?

Dovoľujeme si tvrdiť, že logickým pokračovaním Národného
cintorína v Martine je rozšírenie Národného cintorína v Martine a
nie v Bratislave. Myslíme si, že Národný cintorín v Martine možno
bez akýchkoľvek problémov rozšíriť. Pozemky v jeho blízkosti sú
vo vlastníctve mesta Martin a sú dokonca na tento účel určené.

Nechceme hodnotiť porovnania mesta Martin a mesta Bratislava 
v predloženej predmetnej dôvodovej správe. Nebudeme sa vyjadrovať
k tvrdeniam o tom, že Martin bol národným centrom Slovákov preto, „že
vtedajšie politické pomery znemožňovali, aby sa ním stala Bratislava”.
Nebudeme hodnotiť ani tvrdenia, že vo všetkých oblastiach života je naj-
významnejším mestom na Slovensku mesto Bratislava.

Myslíme si, že z úcty k významným osobnostiam a dejateľom
slovenského národa pochovaných na jedinom Národnom cintoríne
v Martine, ako aj z úcty k ich rodinám, pokladáme takéto porovná-
vanie za nedôstojné a nehodné poslancov Národnej rady Sloven-
skej republiky.

Nároky na Štátny rozpočet pre Ondrejský cintorín v Bratislave majú
byť podľa predloženého návrhu 200 000 eur ročne. Skromne žiadame
poslancov NR SR o navýšenie dotácie na rozšírenie Národného cin-
torína v Martine o spomenutých 200 000 eur ročne. Kultúrna pa-
miatka podobného rozmeru si rozhodne zaslúži adekvátnu finanč-
nú pomoc.

Vyššie uvedeným poslancom NR SR želáme, samozrejme, dobré
zdravie. Odmietame nimi predložený návrh zákona. Veríme, že pri do-
statočnej snahe a potrebných obetiach vynaložených pri skutočnej
poslaneckej práci v prospech ľudí žijúcich na Slovensku sa možno
aj im raz dostane tej obrovskej pocty spočinúť na jedinom Národ-
nom cintoríne Slovákov, ktorý je len v Martine.

NÁRODNÝ CINTORÍN MÔŽE BYŤ LEN JEDEN!

UPOZORŇUJEME 
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI 
 NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2019 – 2021,

nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste
a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo naj-
srdečnejšie 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 „KRONIKA NÁŠHO ČASU“ a
CD „NAŠE LETOKRUHY“ kolektívneho člena MO MS FS PARTIZÁN vyda-
ných k 60. výročiu vzniku súboru. Publikáciu a CD v hodnote à 10 € si môžete
objednať na webstránke súboru www.fspartizán.sk.

 UPOZORŇUJEME ČLENOV MO MS, že v roku 2021 by sa malo konať
riadne VALNÉ ZHROMAŽDENIE MO MS, ktoré by malo komplexne hodnotiť
činnosť všetkých súčastí MO MS za roky 2018 – 2020 a schváliť zámery pô-
sobenia MO MS na roky 2021 – 2024. Nakoľko ide o volebné Valné zhromaž-
denie MO MS - návrhy na predsedu a členov Výboru MO, predsedu a členov
Dozorného výboru MO môžete zaslať elektronicky na mailovú adresu moma-
ticabb@gmail.com, resp. doručiť písomne osobne do Domu MS na Fortničke. 

MÁJ – pôvod a sémantika slova
Máj má atribút, prívlastok - mesiac lásky a ľúbosti. Národné jazyky sa 

v jeho pomenovaní líšia. Líšia sa v pôvode aj v sémantickom význame. Nie-
ktoré dali prednosť, hlavne Slovania, pôvodu slova kvet, kvitnúť zo staroslo-
vienčiny. Preto Česi majú květen, Chorváti svibanj, Slovinci cveten. Starí
Rusi ho výstižne nazvali jarec a Bulhari s blížiacim sa letom už takmer ne-
dočkavý – leten.

Slovenský názov pochádza z rímskeho, teda latinčiny - maius. Sú dva
rôzne výklady pre tento názov. Prvý tvrdí, že Rimania ho zasvätili Maji, matke
boha Merkúra, druhý zase, že to bol mesiac najvyššieho boha Jupitera. Ani
jeden zo známych názvov však neobchádza jeho podstatu, ktorou je naplno
rozkvitnutá jar, množstvo zelených stromov a trávy a mnoho iných znakov,
ku ktorým sa celkom prirodzene pripája ľudský rozmer najvrúcnejšieho citu
– lásky. Pohanskou bohyňou lásky a zároveň jari bola preto u Slovanov 
Lada.


