Bráňme si slovenský svojráz, lebo ten zasahuje
až na dno duše a ukazuje sa v našom pomere
k svojmu ja, k rodine, spoločenstvu, k chrámom,
k školám, národu i celému svetu, v chápaní
životnej pravdy, i ľudského charakteru.
Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXX. č. 247-7/2021

(M. Rázus)

ZVRCHOVANOSŤ – VO SVetle MeMORANdOVýCH pOžiAdAViek

Vzácne výročie sme si pripomenuli v minulých dňoch: 160. výročie
Memoranda slovenského národa prijatého dňa 6. a 7. júna 1861 v Turčianskom Svätom . Martine. Nielen
textom, ale aj podľa zachovaných
svedectiev účastníkov – to bola naozaj jedinečná udalosť v dejinách slovenského národa. Do Martina sa zišli
najvýznamnejšie osobnosti národa - elita, ktorá sa hlásila k Slovači. A jej
ušľachtilým cieľom bolo – dať svetu „správu“, že tu žije národ. Že tu žije národ,
ktorý sa (hoci v rámci vtedajšieho Rakúsko-Uhorska) hlási aj o svoje národné
práva a predkladá politické požiadavky. Išlo najmä o zriadenie samostatného
Slovenského Okolia – územného celku, na ktorom žil slovenský národ, o postavenie slovenčiny ako úradnej reči, zabezpečenie prekladu zákonov do slovenčiny, o zrušenie všetkých zákonov, ktoré neuznávali národnostnú rovnoprávnosť, o založenie Matice slovenskej, o zriadenie slovenskej právnickej
akadémie, slovenských literárnych a osvetových spolkov, a ďalšie. Memorandum teda žiadalo suverenitu slovenského národa, avšak ako vyplýva zo záverečného hesla - „Jedna, slobodná, konštitucionálna vlasť a v nej sloboda,
rovnosť a braterstvo národov“ – realizáciu memorandových požiadaviek účastníci videli v rámci Uhorska.
Odvtedy uplynulo 160 rokov. Nedlhý čas histórie. Z geologického hľadiska
je to takmer úplná nula. Ba aj z hľadiska vývoja živočíšnych druhov je to len
veľmi malý zlomok času. Avšak z hľadiska vývoja ľudskej spoločnosti, hoci
stále nedlhý časový úsek, znamená už veľa. Svet sa veľmi zmenil za 160 rokov. Veď len počet obyvateľov Zeme sa zvýšil 6x. Z vtedajších asi 1,3 mld. na
dnešných 7,8 mld. Aj Európa sa zmenila, štáty sa zmenili, aj mocnosti sa zmenili. Impériá sa rozpadli, medzi nimi aj Rakúsko-Uhorsko nazývané aj „žalár
národov“. Prebehli dve svetové vojny, nové impériá nakrátko vznikli, rozpadol
sa koloniálny systém. A prešlo aj celé 20. storočie, ktoré (hoci nesmierne náročné) bolo tak mimoriadne vľúdne a prajné k slovenskému národu. Slováci
v ňom, aj keď postihnutí rôznymi „ranami“ - najmä vojnami, biedou a vysťahovalectvom, napokon veľmi zložitou cestou dosiahli ako národ všetko, čo národ
v rámci vlastného jestvovania dosiahnuť môže.
Ale začiatky tohto procesu boli veľmi ťažké, ba až na zúfanie. Po krátkom
„nadýchnutí sa“ po Memorande a počas vzniku a činnosti Matice slovenskej,
došlo k desaťročia dlhému „obdobiu temna“ a do 20. storočia Slováci vstupovali
v žalostnom stave. Avšak historicky a na dejinné udalosti ľudstva mimoriadne
bohaté a zložité 20. storočie nám mimoriadne prialo. Slováci storočie ukončili
v pozícii plnohodnotnej národnej existencie v rámci svojho suverénneho a medzinárodne uznaného štátu s vlastným prezidentom, parlamentom, vládou,
zahraničnou politikou, armádou a menou. Že to bol úspech nášho národa? To
je veľmi slabé vyjadrenie. Z pohľadu situácie na začiatku 20. storočia je skôr
„zázrak“ priliehavejšie slovo. Veľmi málo nových národov sa v medzinárodnom
ponímaní objavilo na politickej mape Európy v 20. storočí. Slováci sú jedným
z nich – keď svoj emancipačný proces zavŕšili dňa 17. júla 1992 prijatím Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky Slovenskou národnou radou,
dňa 1. septembra 1992 schválením Ústavy Slovenskej republiky a napokon
dňa 1.1.1993, keď oficiálne vznikla samostatná Slovenské republika.
Doslova sa natíska porovnanie dnešného stavu s požiadavkami Memoranda slovenského národa. Ľahko sa dá zistiť, že všetky ciele boli splnené,
ba vysoko prekročené. Slováci národnopoliticky dosiahli oveľa viac, ako ich
predkovia požadovali, ako očakávali, ba aj viac ako „snívali“ pred 160 rokmi.
Úžasná vec, úžasný úspech malého národa pod Tatrami!

Čas ani dejiny však človek nezastaví. Svet sa vyvíja neustále a v ňom aj
slovenská štátnosť. Za 29 rokov od vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti SR
sa stalo veľmi mnoho a Slováci sa medzičasom stihli časti svojej ťažko vydobytej štátnej suverenity vzdať. Vstupom do Európskej únie, vstupom do vojenského bloku NATO, zrieknutím sa vlastnej meny – slovenskej koruny, aj
niektorými ďalšími krokmi. Dalo by sa veľa hovoriť o dôsledkoch, „o pre a proti“
týchto krokov. A sú rôzne pohľady, pretože geopolitická situácia v Európe a vo
svete sa stále vyvíja. Slabne vplyv niektorých mocností a naopak - objavujú
sa mocnosti nové, ktorých vplyv sa rozširuje a silnie aj v Európe.
Miestami je vývoj rozporuplný, miestami až protichodný. Hranice národných štátov v EÚ „slabnú“. Až tak, že aj mnohí naši mladí ľudia využili ekonomicky výhodné podmienky a nakúpili si pozemky a postavili domy „za Dunajom“ – v Rakúsku a Maďarsku. A tak dnes možno počuť slovenčinu veľmi hojne
aj vo viacerých rakúskych a maďarských dedinách. Prišla však Korona a zrazu
boli ľudia zaskočení problémami dostať sa do práce, do škôl, do Bratislavy.
Korona a Brexit mnohé poodhalili aj v procese európskej integrácie. Z Bruselu
už neznie fráza „Ever Closer Union“ (stále užšia Únia), ktorá sa do nemoty
zdôrazňovala za éry bývalých europolitikov Junckera a Schulza. Vývoj sa pobral iným smerom a štáty akoby viac chápali, kde sú hranice ich svojbytnosti,
kde ešte sú „zvrchované“, a čo je už „za čiarou“. Každá krajina osobitne zápasí
s pandémiou, stanovuje si svoje vlastné pravidlá, hranice sa zatvárajú a otváranú podľa potrieb a podľa aktuálnej situácie. Výrazne zoslabol hlas európskych politikov v Bruseli a opačne – zosilneli politiky národných štátov, dokonca
aj regionálne hľadiská sa uplatňujú oveľa viac ako predtým. Ťažkú ranu dostali
aj takmer nezastaviteľné globalizačné trendy. Zrazu sme „objavili“, že nie je
šikovné, ak sa väčšina tovarov (špeciálne napr. aj liekov a medicínskych potrieb) vyrába v juhovýchodnej Ázii, alebo ak väčšinu celosvetovej spotreby mikročipov zabezpečuje jediná firma na Taiwane. Začali sme viac vnímať a posudzovať ekonomické, sociologické, ale a bezpečnostné riziká takto chápanej
„globalizácie“.
Po okrúhlom 160. výročí Memoranda slovenského národa si teda pripomíname ďalšie dôležité výročie: Vyhlásenie Deklarácie zvrchovanosti SR dňa
17. júla 1992 - výročie neokrúhle – 29. Právom môžeme byť naplnení spokojnosťou a hrdosťou, že slovenský národ vysoko prekročil méty, o ktorých snívali
naši najvýznamnejší predkovia v Memorande. Menej však už môžeme byť
spokojní s ostatnými rokmi – so špinou, ktorá sa vyplavila po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, so zisteniami, ktoré otriasli celou spoločnosťou
a viedli k radikálnej politickej zmene „za každú cenu“. Nastalo obdobie zatýkania a vyšetrovania na vysokých štátnych postoch. Žiaľ, veci, ktoré sa robia
„za každú cenu“, zriedka dopadnú dobre. Spravidla skôr naopak. A tak s „očistou spoločnosti“ prišiel aj chaos a hrubá nekompetentnosť a neschopnosť nielen na najvyšších, ale aj na nižších postoch. Aj zvláštne „dianie“ v bezpečnostných zložkách štátu. Toto sme tu ešte nemali. A je to niečo, s čím sa bude
treba vyrovnať. Vo voľbách. Uvidíme, kedy prídu.
Doba je ťažká a turbulentná. Polarizácia nielen vnútri štátu, ale aj v celom
vonkajšom prostredí. Náročné výzvy pre veľké národy, a ešte viac pre tie malé,
ktoré to majú v dnešnom svete oveľa ťažšie. Musia znova a znova zápasiť
o svoje „miesto pod Slnkom“ medzi silnejšími. Tak to však bolo vždy - v celej
histórii ľudstva. A tak si stále treba pripomínať, že cesta k slovenskej štátnosti
bola nerovná a ťažká, a že dosiahnutím plnej suverenity sa nič „neskončilo“,
ale zvrchovanosť si treba strážiť - aj dnes, aj v budúcnosti. Musia tak robiť Slováci, aj ostatné malé národy. Je dobré a správne - keď 17. júla opäť zahoria
vatry zvrchovanosti na rôznych miestach Slovenska. Tešme sa z toho...
Ing. Mirko K o l i m á r
hovorca MOMS v Banskej Bystrici

P RI P O MÍ NAME S I

SlOVeN Sk ý pA N teÓN – C YR il A MetOd
R e a k c ia na v y s ie la nie R tVS
Vzdelávacie programy našej televízie nám zavše dokážu pripraviť riadne prekvapenie. Až
natoľko, že si ideme do programu overiť, či
skutočne sledujeme slovenskú Jednotku.
A ešte v nedeľnom vysielaní!
Konkrétne ide o (akože) Slovenský panteón
– na podklade výsledkov ankety „ Najväčší
Slovák“. Správne by malo byť: „Najvýznamnejší Slovák“, lebo podľa dobových záznamov by najväčším bol Ján Hollý – vysoký takmer dva metre, ale v tejto ankete
„neuspel“, hoci práve jeho dielo jednoznačne prepojilo Bernoláka so Štúrom, ktorý
ho prvý nazval: „Otcom Slovákov“. To však už nezavinila televízia, ale žiaľ, niečo
podstatne horšie – naše zdecimované národné povedomie. A o to sa už „naša“ televízia, ako vidno, úspešne usiluje. Predchádzajúce časti som ešte (so zaťatými zubami, osobnými výhradami) ako-tak zniesla, ale ako pochodila Byzantská misia,
s tým sa zmieriť nemôžem. A to už zo zásadného faktu, ktorý má presah do nášho
základného reprezentačného štátneho symbolu.
Okrem iných nejasností – prečo sa uvádza iba pomenovanie „Morava, Moravania“,
zo slovenského – nepomenovaného – prostredia bola spomenutá iba dvakrát Nitra

– s nádychom „zapadákova“, z ktorého sa Svätopluk túži vymaniť, pritom dnes už
z Konštantínovho unikátneho Proglasu poznáme oslovenie „Sloveni“ – ale to je problém pre samostatnú štúdiu. Čo sa ma však skutočne hlboko dotklo (priam historicky), bolo odignorovanie dvojkríža. A ten je pre nás zásadný. Ako by sme na podklade tohto „dokumentu“ vysvetlili, ako a prečo sa dvojkríž „udomácnil“ v erboch
mnohých slovenských miest (takmer 40) a na vežiach našich starobylých chrámov,
takže priam „vykolíkoval“ slovenské územie v budúcich storočiach „globalizácie“
uhorského štátu? Ako by sme vysvetlili, ako nás viedol dejinami až do slovenského
štátneho symbolu – a prečo aj cezeň Konštantín a Metod získali práve na Slovensku
pretrvávajúce „domové právo“ aj v našej súčasnosti?
Nuž – práve symbolikou dvojkríža: zmenou významu pôvodného rímskeho hanlivého označenia INRI (Iesus Nazaretus Rex Iudeorum) byzantskou výmenou na Rex
Iustitiae – Kráľ spravodlivosti – predĺžením tabuľky na horné (kratšie) rameno.
A spravodlivosť patrila medzi naše rodové archetypy! (Bližšie o tejto výmene pozri
Literárny týždenník č. 33 – 34, s. 3. Pozri aj: Ladislav Vrteľ: Na troch vŕškoch biely
kríž. Archa, 1990.) Takže o čo ide? Podsunutie iného „posolstva“ za slovenské financie? Dokedy si necháme nastavovať „krivé zrkadlá“ znetvorujúce tvár našej histórie? (Eva Fordinálová)

Karol Strmeň

nás počuj, ako voláme, ale ešte hlasnejšie a tvrdšie volajú naši svätí.
Počuj nás, Otče národov, a vypusť na nás sväté svoje lúče.
Pamätaj, Otče, pamätaj, na svoje deti k Tebe volajúce.
Bohu Otcovi nášmu i Bohu Jeho Synu i Bohu Duchu Svätému sláva
nechže sa teraz i na večné veky vzdáva. Amen.

žAlM CYRilO-MetOdSký
(úryvok 1963)
Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo,
zvelebujeme ťa dedičstvo Cyrilovo, dedičstvo Metodovo,
Prekvitá Nitra slovenská ako strom zasadený pri vode živej,
prináša načas ovocie vernosti opravdivej.
Kresťania sejú pravdu so slzami, a bezbožníci sejú lož a plevu.
Prekvitá Nitra slovenská a Cyril, svätý mních, v nej po slovensky hlása Božie slovo,
a svätý Metod, dobrý pastier svojho stáda, srdce Slovákovo.
Bože náš, Otče národov, nauč nás prejsť i touto ťažkou školou,
teraz, keď v dobe krutej skúšky osláviť chceme príchod našich apoštolov.
Vypusť Ducha svojho, Bože, a premení sa podoba slovenskej zeme.
Pre svoju veľkú dobrotivosť zjav sa a naše dedičstvo vráť nám zase.
Počuj nás, ako voláme; to volajú Ťa, Bože, Tvoje deti,

A k slovám tohto žalmu pripájame na zamyslenie celému nášmu národu aj krátky
literárny odkaz z nedávnej našej minulosti:

Jonáš Záborský: S l o v á c i
Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí?
Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí!
Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie,
a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede.
Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu,
a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu.
Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady?
Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!

S LOVÁ NA Z AMYS LE N I E

ÚVAHA K DNEŠKU: PLÁNOVANÝ SEPARATIZMUS PRE JUH SLOVENSKA
Dňa 4. júna rovnako ako každý rok si Maďari v Maďarsku (menej) a predstavitelia maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku (o to viacej) pripomínajú výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy
zo dňa 4.6.1920 vo francúzskom Versailles. Zmluva mala deklaratívny charakter a potvrdila povojnové
hranice stredoeurópskych štátov – Rakúska, Rumunska, Maďarska, Česko – Slovenska, ale aj Srbska,
Chorvátska a Slovinska, ktoré v roku 1927 vytvorili spoločný štát Juhosláviu. Od tých čias Trianon pri
každom jednom výročí vyvolával zhoršovanie susedských vzťahov medzi týmito štátmi a mimoriadne
postoje najmä voči územiu Slovenska, ktorého pomenovanie Felvidék Maďari používajú po dnešný čas.
Ukotvenie Trianonskej mierovej zmluvy bolo „na veky vekov“ potvrdené po druhej svetovej vojne tzv. Benešovými dekrétmi. O ich zrušenie sa počas rokov usilovali všetky vlády v Maďarsku i predstavitelia maďarských národnostných menšín žijúcich v jednotlivých štátoch bez ohľadu na existujúce štátne zriadenie.
Túto skutočnosť by sme mohli ešte ako tak pochopiť. Nechápeme však „gól do vlastnej brány“ uvedený
v programovom vyhlásení vlády SR v časti Národnostné menšiny: „Vláda príjme zákon o postavení
národnostných menšín, ako jeden z prostriedkov spomalenia asimilácie príslušníkov národnostných menšín a záruku uplatňovania menšinových práv vyplývajúcich z Ústavy SR.“ Je naivné
myslieť si, že zákon sa bude prijímať pre uvedené dôvody. Vopred a s istotou uvádzame, že pôjde o ďalšie
zvyšovanie menšinových práv smerujúcich k ďalšiemu postupnému strácaniu kontroly štátu nad južnými
územiami a ďalšiemu obmedzovaniu ústavných zákonov pre štátotvorný slovenský národ – právo na
riadenie verejných záležitostí, účasť na riadení výchovnovzdelávacieho procesu škôl s výučbou v štátnom
jazyku, účasť na riadení jazykovej situácie a ďalších základných ľudských práv a slobôd.
Separatistický zámer zákona o národnostných menšinách jasne definuje autonómne prvky a postupnú
izoláciu zvrchovaného slovenského územia od štátu a presadzovanie autonómnych prvkov na úrovni
južných VÚC a obecných samospráv vo veci uplatňovania „menšinových práv“- čo by mala byť akási
celoštátna a regionálna sieť maďarskej jazykovej polície, ktorá bude kontrolovať a dohliadať na povinné
používanie menšinového maďarského jazyka Slovákmi a udeľovať im pokuty. Druhým separatistickým
nebezpečenstvom je možnosť verejne používať národnostné symboly - maďarskú hymnu, maďarskú
vlajku, maďarský znak a maďarský jazyk má byť uzákonený ako druhý štátny jazyk. Táto skutočnosť
znamená, že na juhu štátu SR budú musieť zamestnanci v budúcich autonómnych menšinových samosprávach povinne ovládať menšinovú maďarčinu a obdobne by tomu tak malo byť aj vo všetkých školách,
kde bude povinné vyučovanie maďarčiny a v severných okresoch môže byť maďarčina „dobrovoľným
druhým štátnym jazykom“ a v menšinových školách sa zruší povinné vyučovanie súčasného štátneho
jazyka. Po tejto legislatívnej úprave bude zákonite nasledovať zriadenie parlamentu, alebo menšinovej
samosprávnej rady a Slováci budú vo vlastnom zvrchovanom štáte povinne používať dvojjazyčné názvy
miest a obcí na Slovensku a po rokoch sa opäť ocitnú vo Felvidéku, ako občania druhej kategórie, lebo
ako súčasnú jazykovú situáciu nazvala zamestnankyňa Jazykovedného ústav Ľ. Štúra SAV: „Diskrimi-

načný potenciál štátneho jazyka bráni demokratizácii spoločnosti.“
O tomto obmedzení a zbavení suverenity štátneho jazyka je vo vyhlásení vlády SR napísané: „Vláda
SR preto na úrovni ochrany štátneho jazyka bude podporovať iniciatívy na zvyšovanie jazykového
povedomia a jazykovej kultúry odbornej i širokej verejnosti, či používania slovenčiny. No taktiež
bude vláda SR citlivo zohľadňovať koexistenciu štátneho jazyka s inými úradnými jazykmi EÚ
a jazykmi národnostných menšín pri ich používaní. Vláda SR sa zároveň zaväzuje vyhodnotiť
a pripraviť novelu zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov tak, aby sa zamedzilo neodôvodneným zásahom do slobody prejavu a práva na šírenie informácii pod zámienkou ochrany štátneho jazyka.“ Štátny jazyk podľa jeho liberálnych ochrancov znevýhodňuje ostatné jazyky, lebo je dominantný a má prednosť pred ostatnými jazykmi.
Takýto stav bráni tomu, aby sa Slovensko stalo úspešnou demokratickou „krajinou“. V tomto čase vo
zvrchovanej SR platia Opatrenia v oblasti štátneho jazyka – jazyková politika musí mať výrazné integračnú tendencie, nakoľko ovládanie štátneho jazyka odstraňuje jazykové bariéry medzi občanmi a upevňuje jeho používanie vo verejnom i úradnom styku. Treba si uvedomiť, že dvanásť percent občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám z celkové počtu obyvateľov Slovenska ani náhodou neznamená
mnohonárodný štát, ako nám to chcú nanútiť isté medzinárodné a slovenské kolaborantské kruhy, ktoré
majú v pláne umelé navýšenie po sčítaní obyvateľstva z hľadiska dvojitej identity, ale aj plánovaným prísunom nových migrantov, kde sa súčasná vláda SR zaväzuje: „prispievať ku kultúrnej a sociálnej inklúzii nielen národnostných menšín s dôrazom na systematické udržiavanie a rozvoj akejkoľvek
menšinovej identity podstatnej pre kultúrnu diverziu.“
Slováci, zamyslite sa a pripravte sa aj na ďalšie nesystémové kroky tejto vlády (kde prevažnej časti
ministrov chýba primerané vysokoškolské vzdelanie a o riadení štátu nemajú ani „šajnu“), ktorých výsledkom sú rôzne experimenty skoro vo všetkých oblastiach života. Priznanie bežných, ustálených práv
národnostným menšinám nie je nič mimoriadne a je v súlade s európskymi zmluvami a dohovormi. V súvislosti s dlhodobou nečinnosťou slovenských štátnych orgánov, ignorovaním novodobej plazivej maďarizácie v rámci utajovanej iredentistickej činnosti a snahami o uplatňovanie exteritoriálnej legislatívy v rozpore s medzinárodným právom, medzinárodným chápaním dobrých susedských vzťahov, nedodržiavaním platných medzinárodných dohôd, politickým obchodovaním v neprospech národno- štátnych záujmov
Slovenska, nemôžme vnímať formulácie v novo vyhlásenom vládnom programe inak, ako separatistické
vyhlásenie spejúce k rozvracaniu štátu, vlastizrade a smerovaniu zvrchovanej Slovenskej republiky k zániku. To čo sa dnes deje, možno pomenovať za zahrávanie sa s národnou a politickou existenciou
Slovákov, ktorí si svoju zvrchovanosť a samostatnosť vybojovali po vyše 150 rokoch v roku 1989.
A to by slovenský národ nemal, vychádzajúc zo svojej historickej pamäte, nikdy dopustiť. (Výber
z článku Margaréty Vyšnej: SNN č. 12/2021, strana 7 z 12.6.2021)

Z ČINNOSTI
ABY SMe NeZABUdli
Hodnotenie 100. výročia vzniku MO MS v Banskej Bystrici
Nakoľko sa dohodnuté výročné
zhromaždenie v roku 2020 z dôvodov
prijatých opatrení vo vzťahu k šíreniu
pandémie Covid 19 nemohlo uskutočniť, zverejnili sme Správu o hodnotení činnosti za rok 2019 v číslach
6 a 7/2020 mesačníka Zvon. Správa
však neobsahovala širšie zhodnotenie priebehu konania osláv 100. výročia vzniku banskobystrického MO MS. Informácie o priebehu osláv
100. výročia MO MS v Brezne, B. Bystrici a Kremnici sme zverejnili v mesačníku Zvon č.1 a č. 4/2020. Našou snahou bolo poskytnúť základné
údaje o oslave aj do celomatičných periodík, výsledok osláv prerokovať
na riadnom valnom zhromaždení MO MS a uverejniť v mesačníku Zvon
širšie pohľady zhodnotenia priebehu konania jubilejných osláv. Žiaľ, napriek zaslaným informáciám o priebehu osláv do celomatičných periodík,
tieto informácie dotýkajúce sa storočnice banskobystrického MO MS
v nich neboli zverejnené, hoci o všetkých podujatiach tohto druhu v iných
mestách na Slovensku informácie zverejnené boli a tej banskobystrickej
slávnosti sa zúčastnil aj prvý podpredseda Matice slovenskej Mgr. Marek
Hanuska. Z dôvodov kompletného pohľadu na konanie slávnostných podujatí k 100. výročiu vzniku MO MS na Slovensku, aby tieto pre históriu
ostali zachované, zverejňujeme širší pohľad na uskutočnenie osláv
v Banskej Bystrici, ktorú ako napísal PhDr. Tomáš Winkler: „Vždy som
MO MS v Banskej Bystrici pokladal už len so zreteľom na jeho históriu
za “záložné veliteľské stanovisko”, už len z toho dôvodu, že hlavní osnovatelia MS Moyses a Kuzmány účinkovali v Banskej Bystrici. Podľa
toho, ako si týchto významných mužov slovenského národa uctievajú v
tomto meste, aké miesto prikladajú Matici slovenskej má Banská Bystrica významné postavenie nielen v rámci Matice slovenskej, ale i v slovenskej histórii a kultúre. Historický náčrt o tom svedčí veľmi významne.“
Návrh programu a stanovenie termínu osláv 100. výročia vzniku MO
MS prerokoval Výbor MO MS 15.4.2019 a príprave tejto významnej udalosti venoval počas celého roka maximálnu pozornosť. Oslavy 100. výročia vzniku MO MS sa uskutočnili v schválenom termíne 30.11.2019
v priestoroch ŠVK (bývalý župný dom, v ktorom sa uskutočnilo
30.11.1919 aj zakladajúce valné zhromaždenie MO, ktoré v átriu pripomína pamätná tabuľa, inštalovaná v roku 1999). Oslavy sa uskutočnili
podľa dohodnutého programu dňa 30.11.2019, ku ktorým bola cez Vydavateľstvo Matice slovenskej, v edícii Dejiny miestnych odborov MS–
zväzok III. vydaná Pamätnica „ Miestny odbor Matice slovenskej Banská
Bystrica 1919 – 2019“ - ISBN 978-80-8128-246-1: zostavovatelia Igor
Kovačovič a PhDr. Marcel Pecník, jazyková redaktorka Mgr. Anita Murgašová, recenzent PhDr. Tomáš Winkler, PhD., grafické spracovanie Ing.
Peter Valach, tlač Press Group s.r.o. Banská Bystrica, v náklade 100 kusov, v rozsahu 135 strán.
Pred pamätnou tabuľou pripomínajúcou vznik MO MS v átriu ŠVK sa
odvíjal slávnostný program za účasti vzácnych hostí – ministerky kultúry
SR pani Ľubice Laššákovej, viceprimátora mesta pána Milana Lichého,
prvého podpredsedu MS Mareka Hanusku, podpredsedu MS v Srbsku
pána Vladimíra Feketeho, predsedu KR MS Banskobystrického kraja
pána Jána Brloša, dlhoročného predsedu KR MS a člena Výboru MS
pána Dušana Kubinca, členov krajskej rady MS, zástupcov partnerských
inštitúcií, kolektívnych členov MS a predstaviteľov viacerých MO MS zo
Slovenska. V tejto časti slávnostného programu, ktorý moderoval hovorca MO MS Mirko Kolimár, odzneli poetické i prozaické texty Štefana
Krčméryho, Štefana Žáryho a Alexandra Matušku v podaní A. Murgašovej a M. Pecníka a slávnostnú atmosféru zvýraznilo účinkovanie matičného spevokolu Collegium Cantus s hymnickými piesňami Aká si mi
krásna, Hoj, vlasť moja a Kto za pravdu horí. Vyvrcholením prvej časti
slávnostného programu bolo verejné uvedenie knižnej Pamätnice „Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica 1919 – 2019“ do života, ktorú vykonali životodarnou soľou jej zostavovatelia, autori – I. Kovačovič
a M. Pecník, predseda MO MS Pavol Boroň, jazyková korektorka Anita
Murgašová a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Vyprevadili ju na
cestu k ľuďom a súčasne pre históriu podpísali aj prvé exempláre publikácie. Tieto vzácne chvíle prvej časti stretnutia ostali zachytené a zdokumentované pre ďalšiu históriu spoločnou fotografiou prítomných v tomto priestore i na videoprezentácii.
Druhú časť slávnosti, ktorá sa konala v priestoroch Spoločenskej sály
ŠVK, otvorili fujaristi Vladimír Homola a Michal Fiľo piesňou novembra

1989 od Martina Sanitrára „Hory a nížina“ a básňou M. Rúfusa „ Modlitba
za Slovensko“. Potom sa k prítomným prihovoril prvý podpredseda MS
Marek Hanuska, ktorý spoločne s predsedom MO MS Pavlom Boroňom
vykonal slávnostný akt, ktorého zámerom bolo vzdať úctu zakladateľom,
pokračovateľom i súčasníkom. Túto časť slávnosti spoločne moderovali
Mirko Kolimár a Anita Murgašová. V úvode aktu oceňovania ministerka
kultúry SR Ľ. Laššáková odovzdala MO MS v Banskej Bystrici Pamätnú
plaketu MK SR. Potom M. Hanuska odovzdal MO MS a čestnému predsedovi MO I.Kovačovičovi mimoriadnu cenu MS „Oživotvorenie MS
1919“. Ďalej odovzdal Zlaté medaily MS týmto členom MO MS: N.Bačíkovej, J.Handlovskej a S.Havelkovej. Strieborné medaily MS: P.Boroňovi
M. Kolimárovi, Z.Gregorovi a I.Kapsiarovi. Bronzové medaily MS: M.Pecníkovi, M.Gallovej, M.Miklošovi , H.Chlumeckej a Cenu predsedu MS:
A.Murgašovej, B.Korytkovi, J.Karvašovi a V.Homolovi. Pri príležitosti storočnice Miestny odbor Matice slovenskej formou verejného poďakovania
udelil Pamätné listy členom krajskej rady MS, členom Výboru a Dozorného výboru MO MS, Matici slovenskej v Martine, Matici slovenskej
v Srbsku, Mestu Banská Bystrica, Banskobystrickému samosprávnemu
kraju, Štátnej vedeckej knižnici, štúdiu RTVS Banská Bystrica, Rádiu
Regina, Stredoslovenskému osvetovému stredisku, Stredoslovenskému
múzeu, Univerzite Mateja Bela, Spojenej škole v Kremničke, DFS Matičiarik, FS Partizán, FSk Priechod, Orchestru BB Band Jazz Band, orchestru Sclerotic Jazz Band, organizátorom folklórnych festivalov vo Východnej, Detve Heľpe, Hrušove, Kokave nad Rimavicou, Očovej a Telgárte, spolupracujúcim osvetovým strediskám v kraji a jednotlivcom. Záver slávnosti potom patril výbornému koncertu orchestra Sclerotic jazz
Band, ktorým tento mimoriadne oživili celkovú atmosféru jubilejného
stretnutia, ktoré uzatvoril hovorca MO MS Mirko Kolimár vinšovaním
k nadchádzajúcim sviatkom lásky a pokoja. Spoločenské stretnutie všetkých prítomných dotvárali mnohé spomienky na prežité chvíle pri podujatiach MO MS i rozhovory o budúcich rokoch tvorivej kultúrnej činnosti
„na roli národa dedičnej“. Z celého podujatia bol pani Michaelou Redlingerovou zo Stredoslovenského múzea vyhotovený videozáznam a kompletnú správu o priebehu osláv zaslal podpredseda MO MS PhDr. Marcel
Pecník na ČÚ MS i do redakcie SNN v Martine.
Pri hodnotení pôsobenia MO MS za rok 2020 k výsledku oslavy 100.
výročia vzniku MO MS dňa 30.11.2019 v Banskej Bystrici sa patrí zaujať
zásadový postoj. Napriek účasti ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej, predstaviteľov MS - prvý podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska,
predseda KR MS Ján Brloš, čestný predseda KR Dušan Kubinec, podpredseda MS v Srbsku Vladimír Fekete, predstaviteľ mesta Banská Bystrica, viceprimátor Ing. Milan Lichý, zástupcov miestnych samospráv
a matičných odborov i ďalších hostí, zaslané písomné i obrazové informácie o oslavách 100. výročia vzniku MO MS v Banskej Bystrici, vedenie
SNN nezverejnilo a rovnako k tomu pristúpili aj zostavovatelia „ štvrťročníka Hlas Matice l.“, hoci informácie o 100. výročí MO MS z Brezna, Košíc, Martina, Liptovského Mikuláša, Kremnice, Trenčína atď. zverejnené
boli. Uskutočnenie storočnice MO MS v Banskej Bystrici bolo v matičných médiách napriek tomu, že boli podpredsedom MO MS PhDr. Marcelom Pecníkom písomne zaslané podrobné informácie (viď vyššie)
odignorované. Z tohto pohľadu, nech boli oslavy v Banskej Bystrici akokoľvek vydarené a z nich kvalitne spracovaný videozáznam, v rámci dokumentovania histórie Matice slovenskej pri stom výročí vzniku miestnych odborov MS na Slovensku by pripomenutie 100. výročia vzniku MO
MS v Banskej Bystrici nemalo chýbať!!! Osobné blahoželania k storočnici
poslali prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda BBSK Ján Lunter,
veľvyslanec Slovinska v SR Gregor Kozovinec, poslanec NR SR Martin
Klus, dlhoročný predseda MS Jozef Markuš, bývalý predseda vlády SR
Ján Čarnogurský, predseda KR MS Ján Brloš, viaceré miestne odbory
MS i predstavitelia samospráv a Tomáš Winkler, ako recenzent pamätnice napísal: „Vždy som si to uvedomoval pri písaní matičných dejín, že
píšeme len o tom, čo sa dialo v Martine a bez povšimnutia ostávala
ostatná matičná práca po celom Slovensku. Nebola to ignorancia, bolo
to pre nedostatok čiastkových štúdií, pred našimi potomkami bude teda
úloha podať celistvý obraz Matice slovenskej. Publikáciu k storočnici
banskobystrických matičiarov chápem ako kamienok do tejto mozaiky,
opiera sa o dokumenty a nie je ich málo, takže obraz matičnej práce
v Banskej Bystrici je pomerne plastický a pestrý a určite môže byť vzorom aj ďalším autorom matičných dejín, najmä tých, ktoré sa týkajú matičnej činnosti v regiónoch. Len tak bude obraz Matice slovenskej pravdivejší a úplnejší.“

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
pOklONA OSOBNOStiAM NÁŠHO žitiA
Hľadanie zmyslu života patrí ku každej jednej chvíli žitia človeka. To vždy bola a podnes je podstata ľudskosti, ku
ktorej človeka vedie pamäť ukotvená v odkazoch predkov, lebo život, aj keď v ňom občas zahrmí, je krásny. Zakorenili
sa v ňom myšlienky, ktoré sa zrodili v človeku a tie zohrievajú jeho dušu v každom čase napĺňania spoločných chvíľ
žitia. A pri tom nezáleží na tom, čo robíme, ale ako to robíme a pre koho to robíme. Nezáleží na tom, či sa vieme sami
radovať, ale na tom či z toho, čo máme, vieme dávať druhým. Nezáleží na tom, či sme šťastní, ale na tom, či vieme
prinášať šťastie druhým. Nezáleží na tom, či budeme dlho žiť, ale na tom, ako sme naplnili svoj život.“ Pre tento odkaz
si treba v živote občas urobiť poriadok – vymeniť zbytočné, oprášiť príjemné a vyleštiť to radostné, aby si človek mohol
opatrovať prežité chvíle šťastia na rodnej zemi, ktoré ho budú hriať, lebo ako to vyslovil Andrej Sládkovič: Tu krása
kráse ruky podáva, tu sláva sláve dáva úlohu, tu božstvo teší sa v Bohu. Hodina každá pás v čelo vryje, ale kto v láske
a kráse žije, ten večne ostane mladý.
Náš život v tomto čase rozčerili chvíle spomienok na dvoch jedinečných ľudí, ktorí sa zapriahali každý Boží deň do
nádhernej roboty pre našu slovenskú zem a na púťach svojím životom sa vyberali k žriedlam živej vody plných piesní,
muziky, tancov, zvykov, obyčajov, krojov. Vedeli, že sa im každá jedna cesta k ľuďom oplatí, lebo na nej našli tie najkrajšie
a najčistejšie diamanty vytvorené ľuďmi pre ľudí a zveľadené nám ich po roky bez zbytku odovzdávali. Obidvaja mali
vo svojom srdci uložený ten svoj rodný kraj, svoj domov, v ktorom boli korene ich človečiny i pevné reťaze hrdosti na
svoje rodiská a svoje rodiny, v ktorých prišli na tento svet, v ktorých ich vychovali a ukotvili v ich vnútri pracovitosť, pokoru, tvorivosť, šľachetnosť, lásku i úctu k rodnej zemi.
František (Ferko) BELÍK - zakladateľ súboru Partizán, jeho umelecký i organizačný vedúci, sólista tanečník i spevák, choreograf, konferencier, recitátor, autor
textov, perfektný krojár, no predovšetkým výnimočný človek so srdcom zo zlata,
ktorý sa počas svojho žitia plných 66 rokov venoval svojmu súboru a ľuďom v ňom
po všetkých stránkach naplno Po odchode na dôchodok v roku 1992 sa jeho aktivity
preniesli opäť bez zbytku, ako hlboko veriaceho človeka, na pôdu cirkevného zboru
rím. kat. cirkvi do Slovenskej Ľupče, kde pôsobil ako kostolník, organizátor duchovného života a kronikár zboru odišiel po ťažkej chorobe 31. mája 2021 od nás
do večnosti. Patrí mu aj úcta MO MS, v ktorom sa súbor Partizán aj jeho zásluhou
stal kolektívnym členom od jeho obnovenia v roku 1990 a podieľal sa na mnohých projektoch Matice slovenskej – na MSFSM, udeľovaní Cien Nadácie MS, pri VZ MS v Martine, Rimavskej Sobote, pri matičných
podujatiach v Žiline, vo Fiľakove, Rožňave, Brezne, Podzámčoku, Dobrej Nive, Detve, Heľpe, na festivaloch
vo Východnej, Detve, Martine, Vlachove, Terchovej, Kokave, Telgárte, Veľkej Mani, Liptovských Sliačoch,
medzi Slovákmi vo Vojvodine, Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, Česku, na podujatiach bystrických matičiarov
pri tvorbe programov v období Vianoc, Nového roka, Fašiangov, Vítaní jari, Veľkonočných a turičných sviatkov, na Mitra a ďalších podujatiach, lebo on aj to najmenšie pokladal za mimoriadne dôležité pre našu budúcnosť. Naša úcta patrí každej jednej spoločnej chvíli nášho žitia, naša úcta patrí jeho obetavosti, jeho
nesmiernej pracovitosti, precíznosti v každom konaní, čistote jeho duše a predovšetkým jeho výnimočnej
ľudskosti. Rozlúčili sme sa s naším Ferkom a odprevadili ho na jeho ceste do večnosti 4. júna 2021 vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči.
Emília (Milka) SEKEREŠOVÁ prišla medzi nás o čosi neskoršie v meste Detva
pod Poľanou, v ktorej sa už vyše polstoročia stretávajú Slováci z domova i z celého
slovenského sveta žijúci za hranicami našej vlasti. „Už pukla struna clivá, zo srdca
natiahnutá na vzácnu dušu, bo čas rozkázal jej rozlúčiť sa a vypraviť na cestu.
Dohorela svieca života, slnko sa vytratilo z našej oblohy a nakrátko sa zastavil
čas pre usporiadanie našich spomienok a vzdanie úcty a vďaky. Tú našu úctu
a vďaku sme našej Milke vzdali na detvianskom cintoríne 7. júna 2021. Naša Milka,
ako sme ju volávali, bola veľmi blízka našim dušiam. Bola úžasná kamarátka mnohých mladých duší s veľkým srdcom, do ktorého sa zmestili všetci tí, ktorých mala
rada a ona mala rada všetkých. Už vo svojej mladosti vošla do našich životov ako veľké rozsvietené slnce,
žila s nami po roky naplno a ostane v nás naveky ukotvená. Bude nám chýbať pri každom zastavení sa
v Detve, pri programoch s kultúrou predkov na amfiteátroch v Detve, vo Východnej, Myjave, Heľpe, ale aj
pri iných stretnutiach s duchovným dedičstvom predkov, ktorému zasvätila celý svoj pozemský život. Budú
nám chýbať jej zamyslenia, jej nádherný vzťah k ľuďom, jej úcta ku kultúre predkov, jej tvorivosť a bude
nám vo všetkom chýbať jej človečina. Vždy si vedela vážiť svoju rodinu, svojich priateľov, vedela sa postarať
o každého a pripraviť výnimočné chvíle dobrej pohody a šťastia. Jej nesmierne veľké zanietenie pre všetko
čo, bolo treba urobiť pre naše spoločné žitie, jej mimoriadna obetavosť pri každom jednom stretnutí, jej
bezprostredný a praktický postoj pri zvládaní dobrých i ťažkých chvíľ, jej nezabudnuteľný úsmev pri každom
privítaní i rozchádzaní sa nám bude veľmi chýbať. Bude nám najmä chýbať jej láskavé a dobré srdce. Naše
spomienky a úcta mnohých z nás, ktorí sme ju poznali, patrí každej chvíli jej života s nami a tieto chvíle si
budeme držať v pamäti, lebo všetci vieme, že je na čo spomínať. Budeme spomínať na jej tvár, vždy naplnenú vzácnym svetlom, optimizmom a ľudským teplom. Jej rozžiarené oči, jej tak trocha šibalský úsmev,
jej láskavé srdce plné človečiny a jej pracovitosť, obetavosť a pomoc, ktorú vedela podať v pravý čas - to
všetko bolo uložené v jej krištáľovo čistom srdci. Mali sme k nej úctu vo chvíľach príjemných, ale aj životne
zložitých, kedy sa vedela k životu postaviť rovno a konať tak, ako bolo treba. Bola láskavá, ale aj prísna,
bola chápavá a spravodlivá, bola vždy plná ľudskosti a držala sa za každých okolností žitia myšlienky „ že
najkrajšou ozdobou ľudského života je vďačné a uznanlivé srdce.“ Ona cez to svoje srdce chcela, aby to
nebo nad nami bolo vždy modré a žiarivé a aby nám na našu cestu životom vždy svietilo slnko. Milka totiž
vedela cez svoje srdce „popratať“ do svojho vnútra všetkých, lebo vedela, že „pekne žiť neznamená žiť len
pre seba!“ Jej život s nami bol krásny a ľudsky vzácny. S hlbokou úctou v našich dušiach vyprevádzame
našu Milku na cestu do večnosti a budeme na všetko, čo patrilo k nej, navždy spomínať. Budeme si ctiť
stopy, ktoré nám zanechala svojou tvorivou robotou, lebo to všetko, čo cez svoje nadanie, talent a poznanie
vytvorila, ostáva jedinečným odkazom pre budúce generácie. Nikdy nezabudneme na nádherné spoločné
chvíle, lebo jej piesne a tance, ktoré aj z tej diaľky, do ktorej naša Milka odchádza, hrejú. Milka v našich životoch zanechala nádherné stopy. Zanechala nám veľké dary – najkrajšie a najčistejšie diamanty nášho
dedičstva vytvorené pre ľudí a tie nám treba náležite ctiť, opatrovať a zveľaďovať.
Za všetko to, čo pre nás i pre budúce dni ponechali, im veľmi ďakujeme, ich pamiatke sa hlboko klaniame a sľubujeme, že na nich nezabudneme. Veď títo vzácni ľudia počas svojho života odovzdali našim najvýznamnejším sviatkom
kultúry našich predkov veľké dary ducha a tie si treba náležite ctiť, opatrovať a vyvyšovať. Vedeli, že slová piesní o
živote sú nádhernou záhradou vytvorenou ľuďmi pre ľudí a nachádza sa v nich všetko to, čo človek k životu potrebuje.
Majme preto v sebe k piesňam pravdy o živote predkov obrovskú pokoru a vo svojom vnútri si hlboko vážme zem slovenskú, v ktorej žijeme a po ktorej sa uberajú kroky našich životov, aby sme mohli naplniť aspoň časť odkazu: „Pripnime
si krídla a leťme hore na nebo, kde hviezdy vyspievali túžbu po kráse, lebo len tam sa dá žiť, kde sa kráse dá snívať.“
Oni obidvaja – náš Ferko a naša Milka tento odkaz počas svojho žitia s nami napĺňali vrchovito. Každý z nich mal vo
svojom srdci uložený ten svoj rodný kraj, svoj domov v ktorom boli korene ich človečiny i pevné reťaze ich rodov. Tam
vo svojich domovoch prišli na tento svet, tam dozrievali, tam začali byť hrdí na svoje rodiská, na svoje rodiny, ktoré
ukotvili v ich vnútri pracovitosť, tvorivosť, šľachetnosť i lásku k rodnej hrude. Buďme preto aj my na nich hrdí.

pROGRAM NA JÚl

Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci schváleného programu roka 2021. Vnútorná činnosť matičných súborov, klubov a sekcií sa koná v priestoroch
matičného domu. Osobitne budeme pozývať členov
na podujatia, o ktorých konaní pri dodržaní platných
opatrení vlády SR k pandémii koronavírusu rozhodne
Výbor MO MS.
1.–30.7.

letNÉ iNŠpiRÁCie
Výstavka výtvarných prác detí zo súťaže Paletka
2021
M: DMS, Dolná 52 O: Výtvarná sekcia MO MS
6.7. 18.00 letNý SlOVOMFeSt
Program k 10. výročiu vzniku zoskupenia Generácia 0
M: Robotnícky dom - nádvorie O: Odd. kultúry
MsÚ – PKO
12.7. 17.00 VýBOR MO MS
Siedme stretnutie Výboru MO s pripomenutím 29.
výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska a Dňa zahraničných Slovákov
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
14.7. 15.30 pRipOMÍNAMe Si HiStÓRiU - OSOBNOSti
Stretnutie členov MO k 145. nar. Ivana Kraska a
110. nar. Jána Cikkera
M: Dom MS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
18.7. 17.00 pROMeNÁdNY kONCeRt
Koncert jazzovej skupiny Sklerotic Band
M: Mestský park
O: Odd. kultúry MsÚ- PKO
22.7. 15.00 pOZNAJ A OCHRAŇUJ ÚCTA ZVRCHOVANOSTI a POCTA M. R. ŠTEFÁNIKOVI. Stretnutie
členov MO a obyvateľov Sásovej pri buste M.R.
Štefánika - pri 141. výr. narodenia MRŠ a 29. výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR
M: B. Bystrica Sásová O: Spoločnosť MRŠ a
MOMS
30.7. 13.00 deŇ S tRAdÍCiOU- tANCUJ, tANCUJ
Tvorivé remeselné dielne a koncert skupiny Rendošovci z Košíc
M: SOS – nádvorie, Dolná 35O: SOS
6. - 12. - 19. - 26.7 o 14.00 klUB pAliČkOVANeJ ČipkY
Tvorivé stretnutia členov klubu
M: DMS Dolná 52
O: KPČ MO MS
12. - 19. - 26.7. o 14.00 klUB SeNiOROV lipA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
M: DMS Dolná 52
O: Klub Lipa MO MS
1. - 8. - 15. - 22. - 29.7. o 16.00 a 18.00 tVORiVÉ StRetNUtiA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: Kapitulská ulica 8 a Dom MS
iNFORMUJeMe: pOdUJAtiA tĽk
65. FF Východná (30.6. - 4.7.) – vysielanie programov On line, web a sociálne siete - 23. Heligonkári v Kokave (4.7.2001)
- 55. FSP (nekoná sa) – Folklórny deň Detva (23.7.) – 59. Jánošíkove dni Terchová (28.7. - 1.8.) – 30. festival mladých Koliesko Kokava n/Rim. (6.-8.8.) – 2. Festival Rontouka Klenovec (13. – 15.8.)

JÚl - pôvod a sémantika slova Je pomenovaný po Juliovi Caesarovi. Podľa doby kvitnutia líp pre niektoré slovanské národy bol
lipeň či lipiec - mesiac júl, teda to isté, čo pre iné znamenal predchádzajúci mesiac jún. Iné národy si to zjednodušili a z června urobili čevenec - akýsi zmenšený červen (Česi). Skúsenosť starých
národov jednoducho odrážala zmeny počasia a pocity z neho. Pre
tých, ktorí sa príliš potili (prípadne aj žali) to bol žnojski (Lužičania).
Tým, ktorí ho pociťovali ako neúmerne horúci, vyhovoval ako pražník (Lužičania i Slovinci), žar (Srbi a Chorváti), gorešnik (Bulhari).
Tam, kde sa kosilo, sa ujali názvy ako senokos, senozorník či koseň.
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