
Milé dámy, vážení páni,

dovoľte mi začať dnešný príhovor
citátom: „Nikde, zdôrazňujem, nik-
de, som sa nestretol s takým vlaž-
ným, ba až odmietavým vzťahom
národných elít k vlastnej štátnosti
a jej atribútom, dejinám, historic-
kým osobnostiam. Toto sa logicky
prenáša aj do spoločnosti a do ve-
rejného priestoru. Po vzniku sa-
mostatného Slovenska som veril,
že počas jednej generácie sa stav
dramaticky zlepší, a že Slováci bu-
dú mať pozitívnejší vzťah k svoj-
mu štátu – nemám na mysli ku
konkrétnym vládam, ktoré sa me-
nia – tak ako som to videl inde vo

svete. Mýlil som sa. Hľadajme spoločne odpoveď na otázku,
prečo sa u Francúza, Íra, Nóra, Čecha či Poliaka považuje
kladný vzťah k svojmu štátu za vlastenectvo a u nás sa podob-
ný vzťah okamžite onálepkuje hanlivými výrazmi.“ Tento citát
vyslovil dlhoročný slovenský diplomat Ján Gábor, autor knihy
„Život národa je večný. Sto rokov od Trianonu 1920 – 2020“.

Nič tristnejšie sa o slovenskom národe takmer tridsať rokov
od vzniku nezávislého Slovenska v roku 1993 nedá povedať.
Akoby sme mali mnohí vymetené hlavy, akoby sme nechápali,
že týmto okamihom sa začala cesta slobody, samostatného
rozhodovania o sebe a o svojom smerovaní, o našej budúc-
nosti. Každé dieťa, keď dospeje, musí sa osamostatniť. Myslím
si, že to každý mladý človek aj rád urobí, pretože začne konať
nezávisle, nadobudne práva, ale, a to najmä, preberie zodpo-
vednosť za svoje činy. Tak je to aj v histórii každého národa,
ktorý, keď dospeje, osamostatní sa a preberie zodpovednosť
za svoj osud, ale hlavne, taktiež za svoje činy v najširšom vý-
zname slova. My, Slováci, sme to urobili relatívne nedávno. Na-
ša cesta k vlastnej štátnosti bola dlhá, plná prekážok, cesta
priam tŕnistá, na ktorej sme museli prekonať úpornú snahu
o pomaďarčenie a počeštenie nášho národa. O to viac by sme
sa mali tešiť z dosiahnutej nezávislosti vo svojom štáte a bu-
dovať ho. Nie deštruovať, oslabovať alebo snáď i likvidovať náš
štát. 

Takto, cestu rozvoja, budovania a zveľaďovania Slovenskej
republiky by si  nepochybne prial aj generál Milan Rastislav
Štefánik, jeden zo spoluzakladateľov a otcov Česko-Slovenska,

Česko-Slovenska práveže s pomlčkou, ktoré s týmto názvom
vzniklo aj jeho výrazným pričinením v roku 1918. On považoval
vznik nezávislého Česko-Slovenska za jedinečnú a historickú
príležitosť Slovákov vymaniť sa z obruče Uhorska, toho povest-
ného „žalára národov“ a využil všetky svoje sily, fyzické i du-
ševné na to, aby sa to podarilo. Neváhal riskovať svoj život ako
vojak na rôznych frontoch 1. svetovej vojny, bol hlavným tvor-
com a formovateľom česko-slovenských légií v Taliansku, vo
Francúzsku, či v Rusku. Ale úspešne a nenahraditeľne otváral
tiež salóny a diplomatické rokovania aj neskoršiemu preziden-
tovi Masarykovi a ministrovi zahraničia Benešovi. Generálovi
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi bola myšlienka slobodného
slovenského národa v slobodnom Česko-Slovensku alfou
a omegou jeho diplomaticko-vojenskej činnosti v rokoch 1914
až 1918. Bol presvedčený, že oslobodený slovenský národ do-
siahne rovnaké a rovnocenné postavenie s ostatnými národmi
Európy a sveta, len keď bude mať im zodpovedajúce demokra-
tické, hospodárske, sociálne a iné predpoklady svojho rozvoja.
Pokračovaním a zavŕšením jeho snáh z rokov 1914 až 1918
inými slovenskými pokračovateľmi bol vznik nezávislej a demo-
kratickej Slovenskej republiky v roku 1993. Pretože, dámy a pá-
ni, ak to náhodou niekto zo slovenských elít nechápe, mať svoj
štát, znamená život. 

Pozrime sa, vážené dámy a vážení páni, na štát Izrael. Po-
zrime sa, ako si židovský národ váži, bráni a buduje svoj štát
od roku 1948! A neváha si ho brániť aj so zbraňou v ruke proti
všetkým, ktorí by sa ho pokúšali zničiť. Pozrime sa, ako si ži-
dovský národ zveľaďuje svoju Zem otcov Júdeu! A to myslím
doslovne aj budovaním kibucov v samotnej púšti. Chcú sa snáď
Židia vzdať svojho štátu, chcú ho snáď deštruovať alebo ho
snáď považujú za zbytočný, či snáď za nejaký prežitok ? Vôbec
nie ! Oni všetci milujú štát Izrael. Tak sa vás pýtam, priatelia
moji, sme my, Slováci, takí hlupáci, že my nemilujeme svoj
štát? So všetkým dobrým aj zlým. Lebo taký je život odvekov,
dobrý aj zlý. A prečože sme takí hlúpi ? Nuž, sám neviem na
toto odpovedať. Ostáva mi len dúfať, že, parafrázujúc generála
Milana Rastislava Štefánika, sa Slováci naučia sebe aj Slo-
vensku veriť, naučia sa pre Slovensko pracovať predovšetkým,
a nie pre zahraničie, ale, a najmä, naučia sa Slovensko, a sa-
mých seba milovať, napriek všetkým našim chybám.

Lebo, ako môžeme očakávať, že si nás budú vážiť iné
národy sveta, keď si nevážime sami seba?

JUDr. Pavol Boroň
predseda MO MS

Banská Bystrica

Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXX. č. 248-8/2021

„Najvyššou hodnotou vo svete ideí je

spravodlivosť, cnosť, statočnosť, 

múdrosť a rozvaha.“

(Platón)
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PRIPRI bUSTEbUSTE VV SSáSOVEjáSOVEj

POZÝVAME ČLENOV MO MS  DO DOMU MS  NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
DŇA 16. AUGUSTA /pondelok/ o 16.00  hod.

v spoločenskej sále matičného domu na ul. M. Rázusa. 
Program: Hodnotenie činnosti za roky 2018 – 2020. 

Zámery činnosti a Voľby Výboru, Dozorného výboru na roky 2021 – 2024. 



SLOVÁ NA ZAMYSLENIE
ÚVAHY K DNEŠKU

V čase rôznych celoplošných obmedzovaní
obyvateľov Slovenska zažívame „zo dňa na
deň“ mimoriadne situácie dotýkajúce sa bež-
ného života. Všetci si veľmi dobre uvedomu-
jeme, že pandémia kvári náš život dennoden-
ne, ale to čo vystrája súčasná vládna moc, ne-
možno nazvať iným slovom ako amaterizmus.

Namiesto toho, aby sme sa v tomto zložitom čase držali múdreho odka-
zu Alexandra Matušku: „Národu by bolo treba popriať trochu pokoja a
pohody. Ani politika, ani ekonomika nesmie pohltiť celý zmysel našej
existencie, i keď dialektika toho, čo dnes prebieha vo svete i tu doma, je
veľmi zložitá a zvláštna.“ Aby sme začali chápať vydávanie rôznych, čas-
to protichodných vyhlásení a vydávaných pokynov nielen viacerými mi-
nistrami, ale aj rôznymi vládnymi úradníkmi, prinášame vám pohľady –
úvahy novinára Ivana Brožíka, zverejnené v článku „Diktátori novej de-
mokracie“ v regionálnych novinách Bystricko- Brezniansko č.19 zo
14.5.2021. 

Svet okolo nás je plný spasiteľov. Chcú zachraňovať všetko a každé-
ho, bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať dobro bez ohľadov na spolo-
čenskú škodlivosť toho, o čom si myslia, že to dobro je. Stačí im to na
moc. Nerobia nič iné ako to, že sa neustále snažia dostať k moci, aby
tých bezmocných zahŕňal „dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa ich
predstáv, veľmi často zvrátených, chorých, nebezpečných. Predstáv, kto-
rých realizácia ich utvrdzuje v ich moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia
sa a kreslia srdiečka na svoje statusy na sociálnych sieťach. Hovoria
nám „bude dobre“, ale už nedodajú komu a kedy, za akých okolností bu-
de dobre. Fanatizmus, politický, miešajú s vlastným sadizmom a opierajú
sa o barličku moci, o ktorú neustále bojujú aj medzi sebou. Bez nej sú
nuly. Neschopné bezvýznamné nuly. Ľudské, odborné, nuly bez autority.
Doslova sa chce napísať, že ak spolupracujú dve nuly, je z toho .... no,
veď viete čo. Lenže, ich o tú svoju moc bojuje oveľa viac. Bez názoru,
stačí submisúvisnosť k vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slovníka slovo
nie, stačí nemať žiaden názor a tváriť sa, že si myslím to čo vodca dik-
tátor. Odmenou za to sú posty pre „našich“, miesta na kandidátkach,
vplyvné pozície a dobrý biznis. Celkom slušný profit z toho, že zo seba
robím verejnú nulu. Čo tam po vlastnej tvári a dehonestovaní mena
vlastných predkov. Žijeme hnusnú dobu, trúfam si napísať s ohľadom
na prežité roky. Jednu z najhnusnejších. V popredí samovyvolení vždy

flexibilní, popierajúci aj samí seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom,
nad všetkými. A keď im táto moc nestačí, tak si ju ešte podčiarknu vy-
hlásením núdzového stavu, ktorý im dáva dodatkové práva obmedzovať.
Stali sa tak z vlastnej vôle „diktátormi novej demokracie“.

Zrejme sme pri voľbách o zmene vládnutia nezobudili tých pravých.
Zobudili sme neschopných, hysterických, utáraných, lenivých, neveľmi
osvietených. Títo náhodní ľudia, ktorí sa do politiky dostali prevažne po-
dľa zásad príslušnosti k niektorým skupinám, neboli pripravení na poli-
tické remeslo. Mnohí sú priam ukážkovým produktom vyznačujúcim sa
nevzdelanosťou a neschopnosťou učiť sa a aj preto namiesto sľubova-
ného poriadku a spravodlivosti nastal chaos, v ktorom už naozaj skoro
nikto ničomu nerozumie. Vládnuť nám začala generácia s výraznou ten-
denciou k duševnej rozštiepenosti, chorobnej podozrievavosti a ešte
chorobnejšej ambicióznosti. Začali nám vládnuť ľudia, ktorých verbálne
myslenie, ako aj ich verejné vyjadrovanie je vyvinuté veľmi slabo. O ta-
kých sa zvykne žartom hovoriť – oči má múdre ako pes, všetkému ro-
zumie, ale povedať nič nemôže, lebo nevie a aj napriek tomu rozpráva.
Našťastie nikomu nie je dané predpovedať budúcnosť a nikto nemá na
roky dopredu „vyárendované“ miesta. Preto musia zaznieť správne slo-
vá, preto sa musia vykonať správne skutky, aby sa mohla začať formo-
vať ozajstná demokratická politika a tú nemôžu naplniť ľudia, ktorí svoje
„politické vierovyznanie“ menia ako ponožky. 

Súčasná generácia slovenských politikov priviedla slovenský národ
až na samý okraj, ktorý môže znamenať vymiznutie národa, ako unikát-
neho, neopakovateľného a živého organizmu. Do čela štátu musí prísť
generácia, ktorá bude vo svete vzbudzovať rešpekt a úctu a to vyžaduje
mimoriadne silnú a vysoko vzdelanú, pronárodne orientovanú generáciu
politických lídrov, schopných prezentovať záujmy svojho národa a všet-
kých občanov zvrchovaného štátu, schopných rovnocennej spolupráce
s inými národmi sveta v zrozumiteľnom jazyku. Je čas, aby sme my ob-
čania zvrchovaného štátu čo najskôr vymenili tých, ktorým pre vládnutie
chýbajú základné vlastnosti, ktoré človeka robia človekom. Mali by sme
sa naučiť počúvať a potom aj hovoriť, ale predovšetkým napĺňať pravdu
a v každom dni pripomínať svojim potomkom našu históriu a v nej osob-
nosti, bez ktorých by dnes Slováci, ako národ tu dnes neboli. Máme na
to právo, ale predovšetkým povinnosť. Slovensko je štát, ktorý si po sto-
ročiach bezprávia vydobyli Slováci v takej podobe, aby patril všetkým,
ktorí si ho považujú za svoje a spolu v ňom dobre žijú.

Brat Sama Chalupku, autora historického spisu
MOR HO!, spoluautora Memoranda národa slo-
venského a spoluzakladateľa Matice slovenskej.
Navštevoval školy v Slovenskej Ľupči, Brezne,
gymnázium v Ožďanoch, evanjelické kolégium 

v Prešove, Levoči a Sárospataku, teológiu a filológiu študoval na uni-
verzitu v Jene. Po roku 1814 pôsobil ako domáci učiteľ v Banskej
Bystrici, Viedni, Ožďanoch a Kežmarku. Ján Chalupka bol v roku
1842 členom deputácie národov na cisárskom dvore vo Viedni a
chcel, aby sa Brezno stálo sídlom MS. V rokoch 1824 – 1871 zastá-
val post zborového farára evanjelického cirkevného zboru v Brezne.
Ján Chalupka bol mimoriadne jazykovo nadaný – okrem materinské-
ho jazyka a biblickej češtiny ovládal latinčinu, hebrejčinu, gréčtinu,
nemčinu, maďarčinu, angličtinu, francúzštinu, taliančinu, poľštinu a
srbčinu. Napriek vážnemu profesorskému a vyvolenému kňazskému
povolaniu bol veselej figliarskej povahy a okrem duchovného života
sa venoval najmä dramatickej veselohernej spisbe cez satirické po-
hľady, ktorými zosmiešňoval zlozvyky vtedajšej spoločnosti: egoiz-
mus, namyslenosť, neúprimnosť, klebetníctvo, rodinkárstvo, falošný
lokálpatriotizmus, šovinizmus, pätolízačstvo, konzervativizmus, ma-
lomeštiacku zbabelosť a ďalšie negatívne vlastnosti ľudí a nešváry
v ich živote.

Do slovenského divadelníctva cez tzv. fenomén Kocúrkovo prinášal
pohľady na ľahostajnú časť malomeštiactva a odnárodnené zemian-
stvo. Vytvoril modelové mestečko slovenského spoločenstva, ktoré
je podnes symbolom výsmechu celej škály melichernosti malomeš-
tiackého života ľudí. Napísal 9 hier, z toho 7 satirických frašiek o Ko-
cúrkove, ktoré aj v súčasnosti patria do dramaturgie ochotníckeho 
i profesionálnych divadla. (Kocúrkovo, len aby sme v hanbe neostali
– Všetko naopak alebo Tesnošilová Anička sa žení a Janík sa vydáva
– Trasorítka alebo stará láska sa predsa dočkala – Trinásta hodina-
však sa zadívame, kto bude hlásnikom v Kocúrkove – Starý plesni-
vec – Štyri svadby na jednom pohrebe – Bendegúz – Donkichiáda –
Dobrovoľníci – Fuk a Huk alebo prvý apríl – Hrdá pýcha skrotla). Cez
tieto divadelné hry si Ján Chalupka plnil nielen svoje cirkevné posla-
nie, ale aj tvorivo prispieval do národnej kultúry ako dejateľ a literát.
Práve od zrodu jeho divadelných hier sa začína písať história slo-
venského divadelníctva – ochotníckeho i profesionálneho. Navyše
je objaviteľom fenoménu „Kocúrkova“ t.j. priestoru, kde sa odohrá-
vajú zápletky postáv a postavičiek, podrobené satirickému ostriu a
kritike pomerov slovenského malomesta. Ján Chalupka je totiž 
v tomto duchu na mnohých miestach na Slovensku stále prítomný.
Podnes totiž platí ním vyslovené latinské príslovie: „Quid rides? De
te fabula narratur“. Čo sa smeješ? Reč je o Tebe!            (Wikipédia

PRIPOMÍNAME SI
ján CHALUPkA - slovenský národovec, evanjelický farár

a klasicistický dramatik 
230. výročie narodenia: 28.10.1791 Horná Mičiná 

150. výročie úmrtia: 15.7.1871 brezno



SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE
Uprostred Gočova hrdo stojí Evanjelický a.

v. kostol a oproti nemu je učupený medzi iný-
mi domami malý skromný domček. V tomto
domčeku sa 17. mája 1881 narodil jeden z
najvýznamnejších matematikov, zakladateľ
viacerých vysokých škôl, priebojný pedagóg,
kultúrny činiteľ, predseda Matice slovenskej

a predstaviteľ viacerých školských a kultúrnych inštitúcií Jur H r o n e c. Obec Gočovo,
Matica slovenská, ECAV Vlachovo fília Gočovo a Občianske združenie Zachovanie pa-
miatky Jura Hronca v Gočove dňa 16. mája 2021 pripravili spomienkovú slávnosť pri
príležitosti 140. výročia narodenia tejto výnimočnej osobnosti slovenského národného
života v dvadsiatom storočí. Slávnostné Služby Božie v Gočove viedla farárka Martina
Gdovinová. Aj vo svojej kázni nezabudla spomenúť prínos ambiciózneho rodáka. Mladý
matičiar Vladimír Tököly prítomným predstavil osobnosť Jura Hronca, ako persónu nielen
inšpiratívnu životným odhodlaním, ale aj ako človeka, ktorý bol kľúčovým pre formovanie
základov smerovania Slovenského vysokého školstva i smerovania národnej ustano-
vizne v zložitom období vývoja Slovenska. 

Vďaka prof. Hroncovi dnes dokážeme reflektovať potreby doby, ktorá potrebuje mla-
dých, dynamických ľudí vzdelaných v technických a matematických odboroch. Pobyty
na zahraničných univerzitách mu umožnili nadobudnúť širšie poznanie, ktoré potom
uplatňoval a rozvinul vo vedeckej i pedagogickej praxi. Výsledkom bolo 24 samostatných
vedeckých prác, 11 kníh a vysokoškolských učebníc a množstvo publikovaných článkov.
Bol nielen akademikom a funkcionárom SAV, ale živo sa zapájal aj do kultúrnej činnosti.
V rokoch 1945 - 1954 bol spolu s Ladislavom Novomeským predsedom Matice sloven-
skej a zasadzoval sa o širšie spoločenské uplatnenie vedy v živote spoločnosti a vo
vnútri o rozšírenie členskej základne. Počet členov MS sa zvýšil do roku 1950 na 100
tisíc a počet miestnych odborov na 1125. S MS zdieľal jej osud aj po roku 1948, kedy
bol Laco Novomeský vo väzení a kedy vládne kruhy presadili zrušenie členskej základne
a z MS vytvorili štátnu vedeckú inštitúciu. Slávnosť v Gočove pokračovala pred rodným
domom Jura Hronca pietnym aktom položenia vencov k pamätnej tabuli. K účastníkom
sa prihovoril starosta Gočova Milan Mlynár a predseda MS Marián Gešper, ktorý verejne
vyslovil veľkú vďaku profesorovi Hroncovi za nezmazateľnú stopu vo vedeckej a celos-
poločenskej činnosti Slovenska slovami: Jur Hronec bol človek, ktorý môže byť inšpirá-
ciou pre nás všetkých. Bol a stále je dokonalým príkladom toho, že každý človek, nech
pochádza z akejkoľvek malej dedinky, keď chce, dokáže neobyčajné veci. 

(Tatiana Tomková, DMS Rožňava)

ZASADALA KR MS BBK 
Dňa 3.6.2021 v matičnom dome v Banskej Bystrici

sa uskutočnilo prvé riadne zasadnutie Krajskej rady MS
Banskobystrického kraja v roku 2021. Zasadnutie podľa
dohodnutého programu viedol predseda KR Ján Brloš.
Po privítaní prítomných členov KR o súčasnosti pôso-
benia Predsedníctva MS a prijatých zámeroch informo-

val podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska. Upozornil na skutočnosť, že v závere roka
(9.10.2021) sa má uskutočniť riadne (volebné) VZ MS v Liptovskom Mikuláši s jednod-
ňovým programom (Prezentácia, Otvorenie VZ, Informácie o konaní volieb a prezentácia
uchádzačov o posty predsedov, Voľby do orgánov MS, Podanie hodnotiacich správ o
činnosti a hospodárení, Predloženie návrhov zámerov činnosti a rozpočtu MS, Vyhlá-
senie výsledkov volieb, Prijatie Vyhlásenia VZ MS, Prijatie uznesenia VZ MS). Širšia
rozprava k hodnoteniu predchádzajúceho obdobia a prijatia zámerov nasledujúceho ob-
dobia sa uskutoční na následnom celoštátnom Sneme MS. V závere podpredseda Ha-
nuska vyzval členov KR k spolupráci na zabezpečení zasielania návrhov na posty vo
Výbore a Dozornom výbore MS zo strany MO MS do 31.8.2021, najneskoršie však do
15.9.2021 na ČÚ MS do Martina. Potom členovia KR postupne informovali o aktivitách
MO MS v jednotlivých okresoch kraja a o možnostiach ich prezentácie v masmédiách a
cez webové stránky. Predseda J.Brloš navrhol prijať Vyhlásenie krajskej rady smerujúce
k ochrane ľudového odevu, ako vzácneho nehmotného kultúrneho dedičstva a k zvýše-
niu aktivity MO MS v spolupráci s predstaviteľmi samosprávy, osobitne pri pripomínaní
výročí Trianonskej mierovej zmluvy, Memoránd národa slovenského z rokov 1861 a

1991, Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska a ďal-
ších významných udalostí vo vzťahu k slovenskej
štátnosti. 

ZASADAL VÝBOR MO MS 
Dňa 16.6.2021 sa na svojom riadnom zasadnutí

stretli členovia Výboru MO MS. Po privítaní a bla-

hoželaní všetkým júnovým i júlovým oslávencom predseda MO Dr. Pavol Boroň infor-
moval o celkovej situácii pri verejnom pôsobení MO v období dodržiavania opatrení vo
vzťahu k pandémii koronavírusu cestou pravidelného vydávania mesačníka Zvon, po-
skytovania služieb pre členov MS v matičnom dome, pravidelnými kontaktmi vedenia
MO MS a zabezpečovanie potrebnej prevádzky a údržby v objekte. V prvej časti rozpravy
o súčasnej situácii a po podaných informáciách zo zasadnutia krajskej rady MS, Výbor
MO MS schválil termín konania riadneho valného zhromaždenia MO MS na 16.8.2021
o 16.00 hod. v spoločenskej miestnosti matičného domu. Hodnotiace správy posledného
obdobia a zámery na nasledujúce obdobie pripravia: predseda MO P.Boroň, predsed-
níčka DV MO Alena Babišová, ekonómka MO J.Handlovská, hovorca MO Mirko Kolimár,
vedúca Klubu matičných seniorov Lipa, vedúca Klubu paličkovanej čipky, vedúci matič-
ných súborov a kolektívnych členov. Osobitne členovia Výboru rokovali o účasti na ko-
naní odhalenia pamätníka česko-slovenských légií v Badíne a spomienkového stretnutia
venovaného M.R.Štefánikovi v Sásovej. M.Gallová informovala o založení Klubu Spo-
ločnosti MRŠ v B. Bystrici, ktorého predsedom sa stal poslanec MsZ p. Molitoris. Výbor
ďalej schválil čerpanie výdavkov na zabezpečenie opráv objektov Horná 11 a Dolná 52,
na podporu podujatia osláv A.Sládkoviča v Hrochoti, ďalej Výbor schválil predĺženie ná-
jomnej zmluvy so Spoločnosťou Food Lovers s.r.o. do 15.11.2025, podporu zakúpenia
cien - pohárov na šachový turnaj k výročiu prijatia Ústavy SR. Ďalšie riadne zasadnutie
Výboru MO sa uskutoční 12.7.2021. 

TRADIČNÉ STAVITEĽSTVO V HONTE
Vývoj tradícií slovenského národa je založený na

niekoľkých pilieroch tvoriacich základy života mno-
hých generácií. Jedným prúdom je duchovná kultúra
tvoriaca mentálny vývin myslenia a jeho postupný
vzostup, pričom dôležité je aj prepojenie na súvisiacu
materiálnu stránku zameranú najmä na spracovanie
využiteľných prírodných produktov k zabezpečeniu

životných potrieb. Patrí k nim aj vytvorenie podmienok pre život rodinného spoločenstva
a zosúladenie s komunitným štýlom danej oblasti, kde podstatnú časť tvoria priestory
na bývanie. Časové etapy storočia dozadu ukazujú, ako sa postupne menili spôsoby
tvorenia mestských, ale i vidieckych sídiel. Postupná modernizácia, nové materiály a
stavebné prvky, bola dôvodom, že mnohé staré zaujímavé objekty boli zlikvidované a
vymenené za nové modernejšie. Je to bežný proces, aj keď je na škodu veci, že množ-
stvo historických artefaktov tým úplne zaniklo a tým aj svedectvo o podobách architektúry
v určitom období. Matica slovenská je síce zameraná najmä na duchovné kultúrne de-
dičstvo, tradičná architektúra má vo svojej podstate nielen materiálny, ale i duchovný
aspekt. Aj na základe toho bolo jednou z priorít záchrana tradičných foriem ľudového
staviteľstva a súvisiacich činností. Po dohode Oblastného pracoviska a Miestneho od-
boru Matice slovenskej Hrušov s Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom pripravili
spoločne projekt zameraný na oživovanie tradičných remesiel týkajúcich sa tejto oblasti.
Tvorivé dielne sa realizovali v autentickom prostredí hrušovských lazov koncom mája
a začiatkom júna 2021. Tohto roku boli témy – vypletanie steny lieskovými prútmi, stav-
ba starej piecky a rekonštrukcia „zrúbku“ na gazdovskej studni. Vypletané steny boli 
v minulosti jedným z najrozšírenejších spôsobov predeľovania priestorov v hospodár-
skych, ale i obytných budovách. Je zrejmé, že v minulosti existovali aj celé stavby zho-
tovené touto technikou. Výplet z prútia alebo palíc (väčšinou lieska), omazaný hlinou
nemá nosnú funkciu, tvorí len výplň steny. Základom pletených stavieb je preto nosná
drevená konštrukcia. Účastníci si mohli vyskúšať samotnú prípravu prútov, pletenie a
vymazávanie hlinenou zmesou. Súčasťou roľníckych obydlí bolo vykurovacie teleso ur-
čené i na varenie. V rámci podujatia sa realizovala stavba piecky, ktorá bola zároveň
pecou na pečenie chleba i prípravu jedál. Ďalšia skupina si osvojila prácu s tesárskym
náradím, nakoľko drevená konštrukcia studňového prekrytia, „zrúbku“, je z drevených
kresaných hranolov. Na tento typ stavieb sa používal najčastejšie agát, ktorý je odolný
voči vode. Ako náradie slúžili rôzne sekery, kresačky, dláta, obojručné nože, topory, (ši-
roká tesárska sekera), ale hlavne um a zručnosť majstrov tesárov. 

Najstarším lektorom bol 82 ročný tesár Ján Kamas, ktorý aj zaujímavým rozprávaním
priblížil formy budovania obydlí v minulosti. Organizačne podujatie zabezpečoval Ján
Brloš z OP a MO MS Hrušov. Ďalšími lektormi boli Peter Brada, Boris Hochel a Ján Ben-
ko. Účastníci aktivity prišli z rôznych kútov Slovenska i zahraničia sa niečomu priučili,
zažili príjemné chvíle so zaujímavými ľuďmi v príjemnom prostredí, zároveň prispeli k
zvýšeniu kultúrnosti a vizuálneho efektu jedného z niekoľkých stanovíšť hrušovského
náučného chodníka. Organizátori – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Matica slo-
venská v spolupráci so Stredoslovenským múzeom Banská Bystrica, ale isto aj účastníci
boli i napriek pandemickým obmedzeniam s priebehom a výsledkom podujatia spokojní.
Veria, že ďalší ročník zorganizujú aspoň na takej istej úrovni. Projekt z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia. (Ján Brloš)

Z ČINNOSTI
Z dôvodov obmedzenia konania verejných podujatí v rámci dodržiavania opatrení pandémie COVID 19 sa konalo veľ-
mi málo stretnutí aj na matičnej pôde. Informujeme vás preto o vzácnych aktivitách, na ktorých sa počas rokov 
v mnohom podieľali členovia Matice slovenskej a ktoré sú a budú aj v ďalšom čase prepotrebné pre život ľudí.



PROGRAM NA AUGUST

31.7. 13.00 HOREHRONSkÉ SLáVNOSTI kOSCOV A
HRAbáČOk
27. ročník organizovaný ako Majstrovstvá Slo-
venska v kosení 
M: Ihrisko Pohorelá O: MO MS Pohorelá 
Kontakt: Lukáš Janoška 0915 242418 ôsme

2.8. 17.00 VÝbOR MO MS - ôsme riadne zasadnutie Výbo-
ru MO MS v roku 2021
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

5. – 8..8. kOLIESkO 2021
30. ročník festivalu mladých folkloristov a 17. vý-
ročie Zápisu fujary do zoznamu kultúrneho dedič-
stva UNESCO
M: Kokava n/Rim.     O: Obec, UKF, NOS, MO MS 

9.8. 15.30 UDALOSTI A OSObNOSTI
Stretnutie členov MO ku Dňu MS, 65. výročiu
SNP a k 105. výr. úmrtia K. Kuzmányho a S. H.
Vajanského a 110. výr. nar. G. K. Zechentera La-
skomerského
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

13.-15.8. RONTOUkA 2021
42. festival tradičnej ľudovej kultúry
M: Klenovec O: OÚ, GOS, MO MS

16.8. 16.00 VALNÉ ZHROMAŽDENIE MO MS
Hodnotenie rokov 2018 – 2020 a Zámery činnosti
na roky 2021 – 2024
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

21.8. POZNAj A OCHRAŇUj
Vychádzka členov MO MS a členov klubu Lipa 
M: B. Bystrica okolie           O: MO MS a Klub Lipa 
Kontakty : B. Korýtko 09082611668 - B. Sadloňo-
vá 0904047205

20. – 21.8 MUZIkáLOVÝ fESTIVAL j.bEDNáRIkA
M: Kúpele Brusno 
O: OÚ a LD Poľana Brusno, Mesto Zvolen
Kontakt: Ján Kubiš 0905 804852 

6. - 12. - 19. - 26.7 o 14.00  kLUb PALIČkOVANEj ČIPkY
Tvorivé stretnutia členov klubu
M: DMS Dolná 52 O: KPČ MO MS

2. - 9. - 16. - 23. - 30.8. Stretnutia členov klubu LIPA
Stretnutia členiek klubu paličkovanej čipky 

5. -12. - 19. – 26. 8 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: DMS, Dolná 52      O: Hudobná sekcia MO MS 
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Juraj KUBÁNKA 
31.10.1928 Turie Pole - 19.7.2021 Bratislava
Klaniame sa a vzdávame úctu, uznanie a poďakovanie človeku, ktorý mal

veľmi rád svoj rodný kraj a svoju slovenskú otčinu a s ktorým sme po roky spria-
dali plány pre tento i budúci čas vo vzťahu k národnému kultúrnemu dedičstvu.
Takýmto človekom bol umelecký tvorca a choreograf Juraj  K u b á n k a, 
s ktorým sme pred rokmi našli spoločnú cestu životom cez výnimočné hodnoty
duchovnej i materiálnej kultúry vytvorenej generáciami našich predkov. Spo-
znávali sme jeho životnú cestu, zdieľali jeho postoje k životu, oboznamovali

sme sa s jeho výnimočnou scénickou tvorbou pri vystúpeniach SĽUKu (Povesť o Jánošíkovi, Za-
viatym chodníčkom, Podpolianska mlaď, Na valale, Kuruci, Biela plť na Váhu, Tatranskí orli, Hara-
vara), s jeho pohľadmi na ľudovú kultúru v programoch našich významných folklórnych festivalov
vo Východnej, Detve, Myjave, Terchovej, ale aj pri mnohých osobných stretnutiach na našich de-
dinách i pri usmerňovaní tvorby špičkových folklórnych súborov na Slovensku i medzi Slovákmi 
v zahraničí. Osobitná bola naša priama spolupráca s umeleckými súbormi lužických Srbov v ne-
meckom Bautzene – Budyšíne, kde majster Kubánka roky aktívne pôsobil. Stretávali sme sa s ním
aj na matičnej pôde v Turčianskom Martine, kde ako člen Umeleckého výboru MS v rokoch 1968
– 1973 prinášal mnohé podnety smerujúce k verejnej prezentácii hodnôt našej národnej kultúry
pred svetom i vzácne uchovaných klenotov našej kultúry v slovenských komunitách za hranicami
našej vlasti. 

Dňa 19.7.2021 sme sa dozvedeli smutnú zvesť, že majster Kubánka, ktorého myšlienky mrav-
nosti a múdrosti sme mali možnosť po roky zdieľať, odišiel od nás do večnosti. Pred očami nám
prebehli mnohé chvíle nášho spoločného žitia. Počas rokov sme si ho vysoko vážili a obdivovali,
ako sa vedel pohybovať v živote, ako vedel prinášať zaujímavé nápady, ako precízne a obetavo
vedel pracovať, ako sa vedel priamo a pravdivo vyjadrovať k prítomnosti, vedel, čo znamenala kul-
túra a vzdelanie pre každého človeka a ako možno tieto hodnoty vnášať do života prítomného. Za
jeho postojmi k životu bolo vidieť a cítiť múdrosť, skúsenosť, no predovšetkým ľudskosť. Naša úcta
patrí každej jednej chvíli jeho života s nami. Klaniame sa nášmu vzácnemu dlhoročnému priateľstvu
a za všetky okamihy spoločného života mu ďakujeme. 

Miroslav BIELIK 
15.4.1949 Ostrý Grúň - 22.7.2021 Martin
Vo štvrtok 22. júla 2021 v ranných hodinách vo veku sedemdesiatdva rokov

zomrel v Martine spisovateľ, knihovník a bývalý činovník Matice slovenskej
PaedDr. Miroslav Bielik. Narodil sa v povstaleckej obci Ostrý Grúň, ktorú
počas druhej svetovej vojny vypálili nacisti a jej obyvateľstvo vyvraždili. Tieto
tragické okamihy sa premietli aj do rodiny Miroslava Bielika. Absolvoval Stred-
nú školu knihovnícku v Bratislave a slovenčinu študoval na Pedagogickej fa-

kulte v Banskej Bystrici, kde sa zásluhou profesorov Ivana Plintoviča, Zdenka Kasáča, Viliama
Marčoka, Jána Findru a pod patronátom spisovateľa Thea H. Florina sformovala významná lite-
rárna generácia našej prítomnosti. Jeho láska k dejinám vlastného národa, ku knihám a slovenskej
literatúre sa umocnila, keď sa cieľavedome zamestnal v Matici slovenskej v Martine, kde pôsobil
vo vysokých funkciách. Bol riaditeľom Slovenskej národnej knižnice, vedeckým tajomníkom MS,
v rokoch 1990 – 1998 bol správcom Matice slovenskej a potom riaditeľom jej Slovenského literár-
neho ústavu a podpredsedom Matice slovenskej. Vo významnej miere sa zaslúžil o rozvoj sloven-
ského knihovníctva, bibliografie, literatúry a kultúry, predovšetkým matičnej. Po roku 1990 bol spo-
lutvorcom národného programu obnovenej členskej základne Matice slovenskej, pomáhal formovať
zámery pôsobenia domov a oblastných pracovísk MS a rovnako aj jej vedeckých ústavov, záuj-
mových a vedeckých odborov i všetkých potrebných tzv. obslužných pracovísk. Tvorivo sa podieľal
na najvýznamnejších matičných projektoch, pravidelne chodieval aj do banskobystrického matič-
ného domu a výrazne spolupracoval najmä pri napĺňaní zámerov uzatvorenej rámcovej dohody
Matice slovenskej s Univerzitou Mateja Bela. Od mladosti sa so zaujatím aj sám venoval literárnej
činnosti, popri odbornej spisbe predovšetkým vynikol ako uznávaný a oceňovaný modernistický
prozaik a autor viacerých pozoruhodných románov i tvorca poézie. Od roku 2013 pôsobil na poste
predsedu Spolku slovenských spisovateľov. V Miroslavovi Bielikovi stráca súčasná slovenská kul-
túra, literatúra i matičné hnutie jednu zo svojich najvýznamnejších osobností. 

S hlbokou úctou k pamiatke týchto výnimočných osobností národnej kultúry  členovia MO MS
Banská Bystrica

POkLONA OSObNOSTIAM NáŠHO ŽITIA 

AUGUST - pôvod a sémantika slova Vo väčšine slovanských národov prevládal ná-
zov súvisiaci s kosením kosákom (srpom) - teda podľa toho aj názov mesiaca srpeň.
Na Slovensku je august podľa rímskeho pomenovania mesiaca – augustus, zasväte-
ného Caesarovmu nástupcovi Oktaviánovi Augustovi. Česi si zachovali názov srpen,
Ukrajinci a Srbi serpeň či serpan, Poliaci sierpeň a archaicky aj žnenc, či ženc. Bielorusi
žniveň. Pre tento mesiac vrcholiaceho leta sú zaujímavé aj iné názvy, napríklad srbský
kolovoz, dávnejší ukrajinský kiveň či slovinský kimavec. Zaujímavé je, že v žiadnom 
z názvov sa už neobjavuje sila slnečného lúča, teplota a podobne, čo svedčí o strate
dominantného postavenia z leta.

UPOZORŇUjEME 
ČLENOV MO MS V bANSkEj bYSTRICI 

 NA MOŽNOSŤ NAVRHNÚŤ kANDIDáTOV do Výboru a Do-
zorného výboru MO MS na funkčné obdobie 2021 – 2024. Návrhy
pošlite alebo prineste písomne do Domu MS. 

 NA ZAPLATENIE ČLENSkÉHO PRíSPEVkU za roky
2019 – 2021, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný
matičný život v našom meste a podporujeme konanie všetkých po-
dujatí, na ktoré vás budeme každý mesiac čo najsrdečnejšie pozý-
vať.

 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


