
Úsilie mnohých generácií o výklad
národných dejín patrí k základným zna-
kom života každého národa. Je len na
nás, aby sme hľadali hodnoty patriace
k životu svojho národa, lebo žiť život, to
je veľká zodpovednosť a tá by mala byť
v každom ohľade, v každom človeku vy-
vážená, alebo by mala k vyváženosti as-
poň smerovať. Náš život by mal v kaž-
dom ohľade spočívať v ľudskosti, v kul-

túrnosti správania sa ľudí a v prinášaní úžitku pre všetkých. Život človeka, ak má
byť dôstojný, musí byť pevne ukotvený v múdrosti odkazov generácií, v pamäti ná-
roda a národnej cti a musí sa za každých okolností držať podstaty.

V čase, ktorý žijeme a ktorý nám zo dňa na deň prináša často priam neriešiteľné
situácie, mali by sme mať v sebe vsadené veľmi jasné postoje pre dôstojný život.
Do nášho života počas jeho priebehu prichádzajú raz lepšie, raz horšie obdobia,
ktoré sa cez seba prelievajú a prinášajú chvíle, v ktorých treba vážiť slová a zva-
žovať činy. Malo by byť bytostným záujmom každého národného spoločenstva,
a teda aj toho nášho, starať sa o svoje historické pamätníky, ctiť si vzácne udalosti
i veľké osobnosti, vážiť si svoje tradície, opatrovať korene nášho bytia i zem, po
ktorej chodíme, aby sme potom každým vykonaným skutkom mohli obohacovať
naše národné kultúrne dedičstvo a uchovať ho pre budúcnosť. 

V čase celoplošných obmedzovaní obyvateľov Slovenska zažívame zo dňa na
deň a často aj z noci na deň mimoriadne situácie dotýkajúce sa bežného života vo
všetkých jeho oblastiach. Na základe mnohých vyjadrení súčasných vládnucich,
ktoré sa často menia podľa toho, „ako sa premiér a členovia jeho vlády vyspia“, za-
žívame doslova amatérsky spôsob vládnutia, ako tomu bolo v dávnych časoch pod-
ľa akcie „mládež vedie Brno“. Vtedy naprávanie chýb mesačného vládnutia kom-
somolcov trvalo vyše pol roka a našťastie nebola vtedy žiadna pandémia. Koľko
bude náprava amaterizmu vládnutia trvať teraz, nevie nikto a preto by sme sa mali
v našom súčasnom žití držať myšlienok Alexandra Matušku: „Národu by bolo treba
popriať trocha pokoja a pohody. Ani politika, ani ekonomika nesmie pohltiť celý zmy-
sel jeho existencie, i keď dialektika, toho čo dnes prebieha vo svete i u nás doma,
je veľmi zložitá a zvláštna, a k tomu potrebujeme kultúru. Bez kultúry žiadny národ
a štát nemá zmysel, lebo kultúra je podmienkou skutočnej demokracie. Je jedinou
alternatívou proti akémukoľvek barbarstvu a trvá napriek všetkým režimom. Je prí-
ťažlivá pre svet prítomnosti i budúcnosti, funguje pri tvorbe hodnôt svojou podstatou,
vychádza z rovnocennosti názorov a postojov i z rovnosti pred zákonmi a preto je
kultúra v živote ľudstva nenahraditeľná.“

Tieto slová, vybraté z vyhlásení dvoch konferencií slovenských spisovateľov
uskutočnených v 20. storočí, stoja ako nadčasové myšlienky pre život nášho spo-
ločenstva minimálne za zamyslenie, lebo problémy, ktoré sa v poslednom čase
odohrávajú, predkladajú pred nás koncentrovanú podobu života nášho spoločen-
stva. Ak sa čo najskôr nespamätáme a nezmyselnosti našej doby, vrátane vyhro-
covania vzťahov medzi ľuďmi, budeme vnášať do života mladej generácie, len veľmi
ťažko potom budeme naprávať škody napáchané na hodnotách národnej identity,
na hodnotách ľudskej civilizácie, na hodnotách kultúrnosti a vlastnej podstaty, ktoré
všetci k nášmu životu potrebujeme. Naši predkovia nám zanechali obrovské a je-
dinečné dedičstvo a to by sme si mali prinajmenšom opatrovať a pre budúcnosť
žitia zachovať. Odstraňujme preto z nášho života všetko to, čo v nás vyvoláva ne-
istoty a zasieva nesvornosť, všetko to, čo vnáša do života ľahostajnosť a aroganciu,
čo nás odkláňa od úcty k hodnotám a najmä od ľudskosti. 

Odstráňme konečne z nášho života „kuričov“ s temnou minulosťou, zato s jas-
nými politickými ambíciami, napísal jeden významný politológ. Predstavme si, ako
sa noc čo noc idú zblázniť od nečakanej, nezaslúženej a nepochopiteľnej moci,
ktorá im odrazu padla na hlavu. Ak sa nám podarí vybaviť si tento jasný obraz, cel-
kom presne si môžeme vytvoriť skupinový portrét našich súčasných vládcov na za-
čiatku ich cesty. Zrejme sme nezobudili tých pravých kuričov. Zobudili sme neschop-
ných, hysterických, utáraných, lenivých, neveľmi osvietených a nevzdelaných. Kto
ich tam hore povolal, sa nikdy nedozvieme. Ale, má vôbec zmysel čosi od nich oča-
kávať - veď toľký čas nič nerobia a roky omieľajú to isté rovnakými slovami. Pokiaľ
budeme veriť takýmto ľudkom, budeme tápať v tme. Vládne nám totiž generácia

s výraznou tendenciou k duševnej rozštiepenosti, chorobnej podozrievavosti a ešte
chorobnejšej ambicióznosti. Sú to ľudia nabití negatívnou energiou, skoro vždy
smerujú ku konfliktom a preto sú schopní takmer výlučne iba deštrukcie. Skoro vždy
smerujú ku konfliktom a svoje komplexy sa pokúšajú „liečiť“ v parlamente, alebo
vo vláde a preto skoro absolútna väčšina z nich sú politickí a ekonomickí analfabeti.
Sú totiž ľudia, a je ich dosť, ktorých verbálne myslenie a spolu s ním aj rečový povel
sú vyvinuté veľmi slabo, ale aj napriek tomu rozprávajú i keď nevedia čo. Problém
však je v tom, že im v tom napomáhajú „strážne psi demokracie – médiá“. Ale aj
tie, hoci na Slovensku existujú podmienky pre slobodu slova, akoby sa báli vlastnej
slobody. Novinári sa boja svojich nadriadených, boja sa politikov, boja sa akýchsi
vyššie postavených, o ktorých veľa nevedia, stali sa po tom správnom vyškolení
radcami vodiacimi spoločnosť na tej správnej ceste, ale za svoje verejné často za-
vádzajúce tvrdenia, nenesú žiadnu zodpovednosť. Situácia sa môže zmeniť len
vtedy, ak v médiách budú pôsobiť poriadni a zodpovední ľudia a nie podplatení zba-
belci, ochotní „za tridsať strieborných“ a podľa príslovia „kam vietor, tam plášť“
ochotní zverejňovať nepravdy, ktoré od nich žiadajú ich mecenáši.

Našťastie nikomu nie je dané predpovedať budúcnosť a preto pre prítomnosť
nášho času pripomínam všetkým, ktorým záleží na budúcnosti slovenského národa,
slová odkazu prvého rektora Slovenskej vysokej školy technickej a jedného z pred-
sedov Matice slovenskej Prof. Jura Hronca z roku 1939: „Vy slovenskí mládenci,
musíte si uvedomiť, že pred vami stojí veľký úkol, hospodársky povzniesť Sloven-
sko, slovenský ľud. K tomu potrebujete dôkladné a veľké znalosti, vytrvalú a dô-
kladnú prácu, ktorá vám vyplní váš život. To vyžaduje od vás Slovensko aj sám slo-
venský ľud. Pracujte, tvorte a pri tom vždy dúfajte a buďte šťastní. Len tak zvíťazíte.
Do tvorivej práce za národ. Vzmuž sa rod môj. Je zvrchovaný čas!“ 

S rovnakou vierou a nádejou sa nám treba v tomto čase prichystať na konanie
valného zhromaždenia Matice slovenskej, ktorého výsledkom by malo byť vyvolenie
osobností, a zvýrazňujem „osobnosti“, ktoré povedú našu národnú ustanovizeň na
našej ďalšej ceste životom a budú napĺňať jej ďalší vývoj a smerovane pre prospech
celého národa. V tomto pohľade na problémy ostatných rokov verejného pôsobenia
Matice slovenskej, i „mimoriadnej pozornosti“, ktorej sa jej hojne dostalo od terajších
vládnucich, treba nám všetkým veľmi zásadne pripomenúť, že MS je hodnota, ktorá
v našej národnej pamäti vytvára pevný bod, „z ktorého vyrastá naša podstata, z kto-
rého sa formovali naše schopnosti žiť so všetkými v dobrom, žiť v pravde a svor-
nosti, žiť ako rovný s rovným a rovnocenným.“ Výnimočné udalosti a osobnosti
našej národnej histórie sú symbolmi, o ktoré sa musíme opierať a ktoré by sme my
Slováci mali natrvalo nosiť v našich srdciach. Túžba slovenského národa po spra-
vodlivosti a pravde prekonala všetky úskalia života a osadila do života pevný pilier
nášho národného prežitia, ktorým je podnes Matica slovenská. Ona napĺňala a na-
pĺňa v každom čase symbolických „desatoro každého Slováka“. Nikdy nezabúdala
a nezabúda na vlastné národné hodnoty, dodáva svojmu národu vnútornú silu, ver-
nosť a oddanosť, zdravé sebavedomie a hrdosť s vedomím, že v jeho jadre sú za-
kódované všetky hodnoty života. Matica slovenská od prvopočiatku verila a verí po
dnešné časy, že oddanosť nášho národa ku svojej vlasti mu nikdy nedovolí v tom,
čo sa ho bytostne dotýka, mlčať a za zveľadenie nášho národného bytia vždy napne
svoje sily a bude múdro konať, lebo nemožno mlčať, ani vtedy, ani dnes - „lebo sa
nedá zhovárať rovný s rovným s ľuďmi, ktorým spoza goliera trčí cudzia košeľa.“

Pre náš život najbližší i ten vzdialenejší by sme si mali zobrať do nášho vnútra
historické ponaučenia, lebo kto nepočúva hlas národa, kto neberie do úvahy jeho
potreby a postavenie, ten sa národu odcudzuje a postupne od svojho poslania pre
život odchádza. Súčasnosť nášho žitia je zložitá, ale vždy tak ako predtým osud je
len a len v našich rukách. Treba sa nám riadne sa zamyslieť, zjednotiť sa tak, ako
sa to stalo v zlomových rokoch a vyvoliť si takých vodcov, ktorí si budú vážiť piesne
národa, ktorí budú načúvať pravdám slovenských povestí, ktorí budú hovoriť v kaž-
dom čase s národom zrozumiteľným jazykom, ktorí budú hlásať pravdy o dejinách
Slovákov od najstarších čias, ktorí budú dôsledne dodržiavať spravodlivosť v živote
a konať nezištné služby svojmu národu a celému spoločenstvu žijúcemu vo vlasti
našich predkov. Iba tak sa budeme môcť s čistým svedomím pokloniť výnimočným
osobnostiam nášho národa, iba tak nikdy nezabudneme na svoj rodičovský dom,
iba tak budeme s odvahou konať a prinášať do života nášho a do života zeme, po
ktorej chodíme „obrazy veľkosti ducha človeka pre každý deň jeho žitia!“

Igor  K o v a č o v i č

Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXX. č. 250-10/2021

Veľkosť národa sa nemeria počtom, 

tak ako sa veľkosť človeka 

nemeria vzrastom.

(Viktor Hugo)

V Á Ž M E  S V O J E  S L O V Á  I  Č I N Y  V Á Ž M E  S V O J E  S L O V Á  I  Č I N Y  
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SLOVO NA ZAMYSLENIE
ZÁMERY PROGRAMU MO MS NA OBDOBIE 2021 – 2025 (I. časť)

Zámery programu matičnej činnosti MO MS v Banskej Bystrici na
obdobie rokov 2021 - 2025 vychádzajú z dlhodobo platných cieľov
matičnej činnosti v Banskobystrickom kraji schválených krajským
snemom MS dňa 21. mája 2016 v Detve v priamej nadväznosti na
schválený Program MS na celoštátnom sneme MS 12.10.2019 
v Liptovskom Mikuláši v týchto oblastiach: - upevňovanie vlaste-

nectva a výchovy k národnému povedomiu, orientovanie pozornosti na spoluprácu v ob-
lasti vzdelávania detí a mládeže, zabezpečovanie starostlivosti o matičnú činnosť na
JZÚ kraja, vytváranie podmienok pre prezentáciu výsledkov výskumov oblastiach histo-
rickej a literárnej vedy a zvýšenie širšej informovanosti verejnosti o pôsobení Matice slo-
venskej, pričom podstatou smerovania pravidelnej činnosti členskej základne by malo
byť pripomínanie významných výročí udalostí a osobností národnej a matičnej histórie a
na úrovni MO MS osobitne tých udalostí a osobností, ktoré sa viažu na územie jeho pô-
sobenia. Tieto skutočnosti znamenajú v rokoch 2021 - 2025 pripomínanie: 
2021 - ROK PRÁVA A SPRAVODLIVOSTI 
160. výr. Memoranda národa slovenského (7.6.1861) a 30. II. Memoranda národa slo-
venského (7.6.1991) – 185. výročie vychádzky štúrovcov na Devín (24.4.1836 ) - 80.
vznik SNK v MS (1863 – 1.5.1941) - 201. výročie narodenia M.M. Hodžu (22.9.1811) -
215. výročie narodenia K. Kuzmányho (16.11.1806) - 200. výročie narodenia V. P. Tótha
(3.6.1826)- 165. výročie narodenia Jura Janošku (25.12.1856) – 225. výročie narodenia
Mateja Hrebendu (10.3.1215.796) – 175. výročie narodenia Ján Vansu (21.6.1846) - 115.
výročie narodenia Eleny Holéczyovej (23.1.1906) – 90. výročie narodenia Júliusa Bindera
(12.9.1931) – 85. výročie narodenia Viliama J. Grusku (24.9.1936) – 100. výročie naro-
denia Alexandra Dubčeka (27.11.1921) 
2022 - ROK VZÁJOMNOSTI SLOVANOV 
30. výročie Deklarácie o zvrchovanosti a Ústavy SR (17.7. a 1.9.1992) - 160. výr. prijatia
MS do T. Sv. Martina (4.8.1863) a vznik Gymnázia v Revúcej (16.9.1862) - 100., výročie
vzniku ÚSOD (1922) -170. výročie narodenia J. Kollára (24.1.1852) - 105. výročie naro-
denia Bela Pollu (12.4.1917) - 200. výročie narodenia J. Francisci Rimavského (1.6.1822)
- 260. výročie narodenia A. Bernoláka (3.10.1762) – 180. výročie narodenia P.D.Bellu
Horala (12.11.1842) - 215. výročie narodenia J.M. Hurbana (19.3.1817) – 100. výročie
narodenia V. Mináča (10.8.1922 ) - 105. výročie narodenia T. Andrašovana (3.4.1917) 
2023 - ROK MATICE SLOVENSKEJ 
160. výročie vzniku MS (4.8.1863) - 85. výročie zákona o Autonómii slovenskej krajiny
(19.11.1938) – 50. výročie Zákona o MS z 27.12.1973 - 30. výročie vzniku SR (1.1.1993)
- 230. výročie narodenia J. Kollára (29.7.1793) - 210.výročie úmrtia A. Bernoláka
(15.1.1813)- 200. výročie narodenia Petra Kellnera Hostinského (6.1.1823) - 195. výročie
narodenia Pavla E. Dobšinského (16. 3.1828) – 170. výročie narodenia J. Škultétyho
(25.11.1853) – 100. výročie narodenia Ladislava Pašku (26.8. 1923) – 95. výročie naro-

denia Evy Kristínovej (5.8.1928) – 90. výročie narodenia Imricha Sedláka (21.1. 1933)
2024 - ROK BUDÚCNOSTI
180. výročie vzniku spolku Tatrín (28.8.1844) - 105. výročie obnovenia MS a vzniku MO
MS v B. Bystrici (1.1.1919 a 30.11.1919) -105. výročie Pittsburskej dohody (30.5.1918)
- 70. výročie zákona o MS (27.4.1954) - 250. výročie narodenia J. Dekreta Matejovie
(17.7.1744) - 200. výročie narodenia K. Zechentera Laskomerského (4.3.1824) - 100.
výročie narodenia L. Ťažkého (19.9.1924) - 80. výročie narodenia J.Markuša (13.3.1944)
2025 - ROK SLOVENSKA 150. výročie zatvorenia MS (12.11.1875) – 105. výročie Tria-
nonu (4.6.1920) - 105. výročie vzniku SND (1.3.1920) - 210. výročie narodenia Ľ .Štúra
(28.10.1815) - 225. Výročie narodenia P.J.Šafárika (13.5.1795) - 205. výročie narodenia
A. Sládkoviča (30.3.1820) – 35. výročie obnovenia MO MS a vzniku prvého Domu MS
na Slovensku v Banskej Bystrici (30.3.1990 a 1.6.1990)- 125. výročie narodenia Antona
A. Baníka (26.2.1900) – 95. výročie narodenia Michala Kováča Adamove (24.5.1930) -
85. výročie narodenia Miloša Kovačku (3.10.1940) a Márie Macuľovej (26.3.1940)
Počas rokov 2021 - 2025 bude potrebné pre naplnenie zámerov matičného programu
vytvárať vhodné podmienky pre pravidelné pôsobenie všetkých druhov záujmových ak-
tivít členov MO MS, riešiť možnosti zakladania nových matičných odborov resp. matič-
ných klubov v rámci mestských častí Banskej Bystrice, zabezpečovať napĺňanie dohod-
nutých dielčích úloh rámcových dohôd o spolupráci MS s BBSK, UMB, NOC a Mestom
Banská Bystrica, pokračovať v aktívnej spolupráci MO MS so školami, kultúrnymi orga-
nizáciami, spolkami a samosprávnymi orgánmi, zabezpečovať aktuálny systém vzdelá-
vania v členskej základni cez organizovanie prednášok, besied, kultúrnych programov,
výchovných koncertov, poznávacích zájazdov a spoločenských stretnutí členov MO MS,
podporovať rozvíjanie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry v činnosti matičných súborov a
klubov, pokračovať v budovaní vlastnej matičnej knižnice jej sústavným doplňovaním,
zabezpečovať kompletnú informovanosť členov o matičnom dianí cestou mesačníka
Zvon a ďalších dostupných médií, začať budovať matičnú svetlicu MO MS so zameraním
na prezentáciu osobností a historických udalostí v meste Banská Bystrica, navrhovať in-
štalovanie pamätníkov v Banskej Bystrici a jej blízkom okolí, pokračovať v obnove exi-
stujúcich priestorov pre pravidelnú činnosť všetkých súčastí MO MS na zodpovedajúcej
kultúrnej úrovni, dôsledne analyzovať všetky doteraz prijaté vlastné matičné programy a
pripraviť námety pre ďalšie obdobie činnosti MO MS. Tieto základné ciele programu pô-
sobenia MO MS, budú od roku 2022 doplnené o hlavné úlohy Národného programu MS,
ktorý bude prijatý na valnom zhromaždení MS v roku 2021 v Liptovskom Mikuláši a na
následnom celoštátnom programovom sneme MS i na IV. Krajskom programovom sneme
MS BBSK v roku 2022. Tieto dlhodobé zámery budú počas nasledujúcich rokov dotvá-
rané tak, aby tvorili podstatnú časť každoročných zámerov matičnej činnosti v rámci pô-
sobenia všetkých súčastí MO MS.
(Pokračovanie v nasledujúcom čísle mesačníka ZVON.) 

Ľudo ONDREJOV (Ľudovít Mistrík) 19.10.1901 Slanje Chor-
vátsko - 18.3.1962 Bratislava - básnik, prozaik, redaktor, pracov-
ník Členského ústredia Matice slovenskej, autor literatúry pre deti
a mládež, ktorý skoro celý svoj život prežil v Kostiviarskej pri Ban-
skej Bystrici. Jeho najznámejšie diela sú: trilógia Slnko vystúpilo
nad hory (Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin a Na zemi sú tvoje
hviezdy), Keď pôjdeš horou, ale aj Rozprávky z hôr, Tátoš a člo-
vek či zbierka veršov Bez návratu a ďalšie. Napriek jeho osob-

nému zlyhaniu a historickej chybe dotýkajúcej sa arizácie počas slovenského štátu,
ako to napísali viacerí literárni historici: prijímame Ľuda Ondrejova ako umelecky
hodnotného a originálneho spisovateľa, ktorý sa svojou tvorbou presadil v slovenskej
literatúre pre deti a mládež. 

Ladislav ZRUBEC (4.10.1931 Šurany – 24.2.2011 Nitra) –
spisovateľ, redaktor, publicista, prozaik, scenárista, autor litera-
túry faktu, matičný činovník, ktorý sa venoval mnohým témam
verejného kultúrneho, športového a spoločenského života Slo-
vákov na juhu Slovensku. Je autorom publikácií Vykopaná prav-
da, Poklady zeme, Slováci v Maďarsku, Tajomstvá dotykov, Sláv-

ni Slováci zo sveta, Šurany, televízneho filmu Krvavé Vianoce a ďalších tém, vrátane
prezentácie stretnutí Slovákov z južného Slovenska v Šuranoch od roku 1990, kto-
rého verejnosť vnímala ako človeka pevne stojaceho za svojím názorom. 

Ľubomír FELDEK - popredný slovenský spisovateľ, básnik,
dramatik, prozaik, publicista, redaktor oslávi 9. októbra 2021 svo-
je osemdesiate piate narodeniny. Narodil sa v roku 1936 v Žiline,
v roku 1954 maturoval a potom študoval na VŠP v Bratislave.
Počas štúdií začal pracovať ako redaktor vo Vydavateľstve Mladé
letá, kde sa začal hlbšie zaoberať tvorbou literatúry pre deti a
mládež a jeho publicistické vystúpenie „Bude reč o literatúre pre
deti a Hra pre tvoje modré oči“ z roku 1958 sa stali „generačným

manifestom konkrétnej poézie.“ Na zásah politickej moci však tieto jeho texty boli
ihneď po knižnom vydaní zošrotované. Koncom roku 1957 spolu s básnikmi J. On-
drušom, J. Mihalkovičom a J. Stachom založili „trnavskú skupinu“ a šéfredaktor Mi-
lan Ferko im dal k dispozícii jedno celé číslo Mladej tvorby. „Nahnevali sme starých
a pohodili nás cenzúre“, napísal Ľ. Feldek a v októbri 1958 v súvislosti s politickou

perzekúciou jeho otca musel štúdium opustiť. Počas rokov 1960 – 1961 pracoval
ako redaktor závodného časopisu závodu Tesla v Nižnej nad Oravou, kde sa
15.9.1962 oženil a stal sa spisovateľom „na voľnej nohe“ až do roku 1973. V tomto
období tvorivo spolupracoval aj s vynikajúcim ľudovým spevákom Milanom Chvas-
tekom, ktorý v Nižnej vtedy viedol súbor Oravan a pri účinkovaní na verejnosti do-
slova žiaril mimoriadne vtipnými a satirickými textami na adresu vtedajších pomerov
v spoločnosti. Významná bola jeho spolupráca s organizátorom súťaže Hviezdo-
slavov Kubín Theom H. Florinom i účasť na matičných podujatiach Slovesná jar a
Scénická žatva. V roku 1973 sa Ľ.Feldek stal vedúcim redaktorom vydavateľstva
Slovenský spisovateľ a v rokoch 1986 – 1989 opäť spisovateľom v slobodnom po-
volaní. Verejne podporoval politiku Michaila Gorbačova, so zásadným postojom vy-
stúpil na zjazde čs. spisovateľov v Dobříši, protestoval proti zatknutiu Václava Havla,
podpísal manifest Niekoľko viet, protestoval proti zatknutiu členov tzv. Bratislavskej
päťky, patril do skupiny zakladateľov Verejnosti proti násiliu a bol vedúcim redakto-
rom kultúrnej prílohy občasníka Verejnosť „Ahoj Európa“. V auguste 1995 po zná-
mom spore s vtedajším ministrom kultúry Dušanom Slobodníkom sa odsťahoval do
Prahy a v súčasnosti striedavo žije v Prahe a Bratislave a stretávame sa s ním kaž-
dým rokom na známych Jánošíkových dňoch v Terchovej. Z jeho mimoriadne bo-
hatej tvorby uvádzame zbierky poézie - Telefón, Hviezdičková rozprávka, Kocúr a
jeho chlapec, Jantárový svet, Kriedový kruh, Slovák na mesiaci, Plakať je krásne,
Hlava, ktorú som mal vtedy, z prózy Lapajová šľapaj, Botafogo v čižmách, Perinba-
ba, Slnečné prasiatka, Modrá kniha rozprávok, Zelená kniha rozprávok a z drama-
tickej tvorby - Jánošík podľa Vivaldiho, Dve hry o pravde, Hraj noha a ty druhá
tancuj, Z dreva vyrezané atď. 
ŠĽAPAJE NÁRODA – úryvok
Vždy ktosi v krvi bdie, kto volí správny čas... Pre naše samoty, aj kroky ku žene,
pre naše mlčanie aj pre zdvihnutý hlas, pre naše túženie, pre naše súženie... Každý
deň má ako na špirále pod sebou šľapaj dňa. Storočný kalendár sa opakuje stále.
Ó, august! V šľapajach augustov šľapaj nová! Ó, august Štúrov! Aj ty, august Moy-
sesov! O, august povstania k prehovoreniu slova! Ó, august povstania k odchodu
do lesov! Ó, august! V šľapajach augustov šľapaj nová! Daj krvi našej vrch krvinkám
všetkých tých, čo chceli vysloviť vždy celú pravdu znova, nie mocných sluhovia, lež
mocných odporcovia! Ó, vietor storočný! Prechádzaj cez náš dych. (Wikipédia a
Národná svetlica - MS 1988 str. 231)

PRIPOMÍNAME SI



MO MS v Banskej Bystrici v rokoch 2017
- 2020 napĺňal svojou pravidelnou činnosťou
27. - 30. rok svojej existencie od obnovenia
členskej základne MS v roku 1990. Postupne
sa vyprofilovalo pôsobenie MO MS vo viace-
rých kľúčových smeroch, ktorými je: - via-
crozmerná prednášková činnosť v oblasti
matičnej a národnej histórie, - organizovanie
verejných matičných podujatí na pôde mesta
Banská Bystrica, - spolupráca s kultúrnymi
inštitúciami a organizátormi viacerých kultúr-
nych podujatí v rámci celého Slovenska, -

starostlivosť o vlastnú členskú základňu, - vytváranie podmienok pre pravidelnú činnosť
matičných súborov, klubov a sekcií a podpora ich aktivít, - pripomínanie významných
medzníkov smerujúcich k napĺňaniu poslania Matice slovenskej a zabezpečovanie spo-
lupráce v rámci uzatvorených rámcových dohôd s Mestom Banská Bystrica (21.10.2009),
Banskobystrickým samosprávnym krajom (21.3.2003), Univerzitou Mateja Bela
(28.3.1995), Národným osvetovým centrom (16.1.1995) a ďalšími subjektmi. 

V súlade s hodnotením základnej činnosti a konkrétnych podmienok potrebných pre
zabezpečenie prevádzky v objekte matičného domu v rokoch 2013 – 2016 sa podľa § 6
Stanov MO MS uskutočnilo dňa 30. mája 2017 v priestoroch Múzea SNP riadne Valné
zhromaždenie MO MS. Valné zhromaždenie MO MS prerokovalo a schválilo Správy o
činnosti a hospodárení MO MS a Správu Dozorného výboru MO MS za roky 2013 –
2016, návrh Zámerov činnosti na obdobie rokov 2017 – 2020 s výhľadom do roku 2025
a Návrh rozpočtu na rok 2017. Okrem týchto dokumentov VZ MO MS schválilo Vyhlá-
senie k situácii v MS a spoločnosti a zvolilo na obdobie rokov 2017 - 2020: predsedu
MO MS JUDr. Pavla Boroňa , predsedníčku DV MO MS JUDr. Alenu Babišovú, členov
a náhradníkov Výboru MO MS, členov a náhradníkov Dozorného výboru MO MS. Ďalej
schválilo výšku členského príspevku na roky 2017 – 2020 (5 € pre zamestnaných členov
a 3 € pre deti, študentov, dôchodcov a nezamestnaných), zasielanie členského príspevku
0,50 € za každého člena MO MS podľa Hlavy V. bod 6 písmeno b) Stanov MS každo-
ročne do 30. júna, systém odmeňovania matičných aktivistov a spôsob udeľovania mi-
moriadnych odmien a finančnej podpory projektom v rokoch 2017 - 2020, vyslovilo po-
ďakovanie dlhoročným členom a funkcionárom MO MS, samosprávam, kultúrnym inšti-
túciám, záujmovým združeniam, kolektívnym členom MS a všetkým podporovateľom
matičnej činnosti. Podľa § 6 odsek 7, bod h) Stanov MO MS valné zhromaždenie schvá-
lilo Igora K o v a č o v i č a za čestného predsedu MO MS a uložilo 13 zásadných úloh
pre pravidelnú prácu Výboru MO MS v nadchádzajúcom období pravidelnej činnosti. 

V zmysle platných Stanov MO MS zo dňa 13.5.2013 sa dňa 28.5.2018 uskutočnilo v
spoločenskej sále matičného domu na Dolnej ulici riadne výročné zhromaždenie MO
MS. Výročné zhromaždenie MO MS prerokovalo a schválilo Správu o činnosti a hospo-
dárení za obdobie roka 2017, návrh Zámerov činnosti a Návrh rozpočtu na obdobie roka
2018 a potvrdilo aj výšku členského príspevku schváleného na VZ MO MS 2017 i za-
sielanie členského príspevku za každého člena MO MS na ČÚ MS. Ďalej VZ MO MS
vyslovilo poďakovanie matičným činovníkom, spolupracujúcim inštitúciám a podporova-
teľom matičnej činnosti a potvrdilo aj schválený systém odmeňovania matičných akti-
vistov a finančnej podpory projektov MO MS a uložilo Výboru MO MS zabezpečovať 10
zásadných úloh pre pravidelnú prácu vrátane možností plnenia uzatvorených rámcových
dohôd o spolupráci, ktoré vzhľadom na vnútorné problémy MS prestali byť pre zmluvné
strany zaujímavé. 

Rovnaký postoj voči MS sme zaznamenali aj v roku 2019, kedy sa malo dňa 29.5.2019
uskutočniť ďalšie výročné zhromaždenie MO MS. Výbor MO MS dňa 15.4.2019 v súvi-
slosti s náročnou prípravou konania osláv 100. Výročia vzniku MO MS dňa 30.11.2019,
ktorých súčasťou bolo aj vydanie publikácie „MO MS Banská Bystrica 1919 – 2019“,
ktorá mala obsahovať aj širšie hodnotenia činnosti MO MS počas jednotlivých rokov,
rozhodol, že Správa o činnosti MO MS za rok 2018 bude pre členov MS osobitne zve-
rejnená v číslach 7, 8 a 9/2019 mesačníka Zvon. Preto sa počas roka 2019 matičná prá-
ca plne sústredila na zabezpečovanie konkrétnych úloh v súvislosti s 100. výročím oži-
votvorenia MS a 100. výročím vzniku MO MS, ako aj 26. výročím vzniku samostatnej
Slovenskej republiky, 60. výročím založenia Zahraničnej Matice slovenskej, 30. výročím
Nežnej revolúcie, 1150. výročím úmrtia sv. Cyrila-Konštantína v Ríme, 150. výročím
úmrtia prvého predsedu MS biskupa Štefana Moysesa, 100. výročím tragickej smrti ge-
nerála Milana Rastislava Štefánika a ďalších výročí významných udalostí i osobností
slovenskej histórie a národnej kultúry. Neoddeliteľnou súčasťou matičnej práce bola spo-
lupráca s viacerými kultúrnymi podujatiami, na ktorých vzniku a profilovaní ich drama-
turgie a organizácie sa členovia MO MS počas predchádzajúcich rokov aktívne podieľali.
Okrem festivalov tradičnej ľudovej kultúry to boli šachové turnaje k vzniku SR a k prijatiu
Ústavy SR, podujatia venované spolupráci so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, orientácia
na rôznorodú kultúrnu, vzdelávaciu a spoločenskú činnosť na pôde matičných klubov,
sekcií a kolektívnych členov MO MS v rámci osvedčených programových cyklov: Udalosti
a osobnosti, História, Tradície a Ľudia, Kultúra, Telesná kultúra a šport a ďalšie aktivity
vychádzajúce zo Zámerov stratégie matičnej činnosti pre 21. storočie a viacročnej spo-
lupráce s kultúrnymi inštitúciami a kolektívnymi členmi MO MS.

V roku 2020 MO MS v Banskej Bystrici vstúpil do 30. roku svojej pravidelnej
činnosti. Napriek tomu, že sa počas predchádzajúcich rokov programovo vyprofilovalo

pravidelné vnútorné i verejné pôsobenie MO MS, vzniknutá celosvetová situácia v súvi-
slosti so šírením koronavírusu a prijímané opatrenia na Slovensku v mimoriadnej miere
skomplikovali aj celkové pôsobenie miestneho odboru Matice slovenskej. Mnohé pro-
blémy spolupráce pri organizovaní matičných podujatí sa totiž dotkli aj viacerých bývalých
spoluorganizátorov kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Matičná práca na pôde MO MS
v roku 2020 bola vykonávaná v obmedzených možnostiach v rámci materiálnych a fi-
nančných možností tzv. virtuálnym spôsobom a cestou matičného mesačníka ZVON.
Išlo o pripomínanie významných výročí udalostí a osobností národnej histórie, vedy, kul-
túry a spoločenského života a podiel na profilovaní programovej stránky viacerých fes-
tivalov a kultúrnych podujatí. Od marca 2020 v zmysle prijatých opatrení vlády SR voči
šíreniu pandémie koronavírusu na území Slovenska bola pravidelná verejná činnosť po-
zastavená, podujatia popresúvané na iné termíny, termínovo preložené na ďalšie roky
a niektoré celkom zrušené. Aj preto z uvedených dôvodov sa avizované výročné zhro-
maždenie MO MS na 27.4.2020 neuskutočnilo. Správa o činnosti a hospodárení MO
MS za rok 2019 a návrh Zámerov činnosti a rozpočtu na rok 2020 boli pre členov MO i

širšiu verejnosť zverejnené v číslach 6 a 7/2020 mesačníka ZVON a viaceré postoje MO
MS k našej prítomnosti boli zverejňované v mesačníku Zvon, v rubrike „Slová na zamy-
slenie“. 

V rámci programového cyklu OSOBNOSTI sa v rokoch 2017 - 2020 uskutočnili pred-
nášky a besedy o živote a diele významných osobností národnej kultúry pri príležitosti
ich životných jubileí. Počas štyroch rokov ich bolo celkom 39 s účasťou 27 lektorov a
851 účastníkov. 

V roku 2017 to bolo 10 podujatí s účasťou 9 lektorov a 291 účastníkov: - 170. výr.
nar. S.H. Vajanského, 125. výr. nar. M.M. Bakulínyho, 105. výr. úmrtia Fr. Švantnera,
90. výr. nar. J. Dubínyho, 200. výr. nar. J.M.Hurbana, 205. výr. nar. S. Chalupku, 145.
výr. úmrtia A. Sládkoviča, 195. výr. nar. J. Francisci Rimavského, 95. výr. nar. K. Jarun-
kovej, 95. výr. nar. R. Kaliského, Pocta M.R. Štefánikovi, 95. výr. nar. V. Mináča a H. Po-
nickej, 80. výr. úmrtia M.Rázusa, 115. výr. nar. J.R. Poničana, 220. výr. nar. Š. Moysesa,
225. výr. nar. A. Bernoláka, 195. výr. nar. A.H. Škultétyho, 195. výr. nar. A.H. Krčméryho
a pre členov sme zverejnili vo Zvone články k 90. výr. nar. prof. Š.Nosáľa, 67. výr .nar.
A.Murgašovej, 65. výr. nar. M. Gallovej, 60. výr. nar. V. Homolu, 75. výr. nar. K. Cejpeka,
71. výr. nar. A. Hrušovského, 100. výr. nar. T. Andrašovana, 85. výr. nar. J.Ševčíka, 80.
výr. nar. T. Kobličeka, 65. výr. nar. N. Bačíkovej a 40. výročie vzniku Slovenskej cirkevnej
provincie. 

V roku 2018 to bolo 10 podujatí s účasťou 9 lektorov a 280 účastníkov: - 70. výr. úmrtia
J.Škultétyho,130. výr. úmrtia J.M. Hurbana, 190. výr. nar. P. E. Dobšinského, 80. výr.
nar. V. Majlinga, 115. výr. nar. F. K. Veselého, 225. výr. nar. J.Kollára, 220. výr. nar.
Š.Moysesa, 255. výr. nar. A. Bernoláka. 

V roku 2019 to bolo 11 podujatí s účasťou 9 lektorov a 218 účastníkov: - Úcta dielu P
.O. Hviezdoslava pri 170.výročí narodenia, cesty Gustáva Kazimíra Zechentera Lasko-
merského, úcta tvorbe Dominika Tatarku a osobnosti Ladislava Chudíka, 100. výročie
smrti M. R. Štefánika, 170. výročie popravy Juraja Langsfelda, 150. výročie úmrtia Šte-
fana Moysesa, 200. výročie narodenia Michala M. Bakulínyho, 155. výročie narodenia
Andreja Hlinku, 95. výročie narodenia Ladislava Ťažkého, 145. výročie narodenia J.G
.Tajovského, 100. výročie narodenia Jozefa Šeba v Tajove. 

V roku 2020 sa plánované stretnutia členov MO MS z dôvodov prijatých opatrení vlády
SR k pandémii Covid 19 v priestoroch matičného domu nekonali, ale cestou mesačníka
ZVON sme si pripomínali život a dielo významných osobností pri ich životných jubileách:
- správcu MS Jaroslavova Vlčeka (160. výr. nar), predsedu MS Jura Janošku (90. výr
úmrtia), cestovateľa Juraja Júliusa Thurzu (70. výr. úmrtia), literárneho vedca Eugenova
Krčméryho (190. výr. nar.), knihovníka MS Antona Augustína Baníka (120. výr. nar.), spi-
sovateľku Hanu Gregorovú (135. výr. nar.), ekonóma Petra Karvaša (100.výr. nar.),
ochrancu práv Slovákov Bjṏsterne Bjṏrnsona (110. výr úmrtia), historika Františka Kreut-
za (100. výr. nar), spisovateľku Kristínu Royovú (160. výr. nar.), recitátora a pedagóga
Viliama Záborského (100. výr. nar.), herca SND Ctibora Filčíka (100. výr, nar.), národovca
Kolomana Banšela (160. výr. nar.), národného dejateľa Ľudovíta Štúra (205. výr. nar.),
básnika Andreja Sládkoviča (200. výr. nar.), národného dejateľa Martina Rázusa (115.
výr, nar.), spisovateľa Martina Kukučína (160. výr. nar.), dramatika Jozefa Gregora Ta-
jovského (80. výr. úmrtia), o vzniku a pôsobení Svetového kongresu Slovákov (50. vý-
ročie - Zvon č. 8), Slovenského domu MS v Bratislave (25. výročie - Zvon č. 11) a 70 ro-
kov organizácie UNESCO - Zvon č. 12).

Celkové stanoviská MO MS k prítomnosti priniesli úvodníky: 
V roku 2017: č. 2 Mohyly v Bystrici (P. Boroň), č. 3 MS a učiteľ (J. Lomenčík), č. 4 Vý-

zva pre Maticu na rázcestí (M. Pecník), č. 6 Pred letnými dňami (I. Kovačovič), č.7
Zvrchovanosť ako otázka národnej a štátnej svojbytnosti (M .Kolimár), č. 8 Hviezdy za-
spievali piesne (I. Kovačovič), č. 9 Ústava SR (P. Boroň), č.10 K nadchádzajúcim dňom
(I. Kovačovič), č. 11 Nezávislé Katalánsko (P .Boroň). Zverejnili sme aj Zámery činnosti
MO na rok 2017 (Zvon č. 1/2017), Zámery činnosti na roky 2017 – 2020 (Zvon č. 5/2017)
a základné Správy a materiály z valného zhromaždenia MO MS dňa 30.5.2017 (Zvon č.
7, 8, 9, 10 a 11 / 2017). V roku 2018: č. 1 Slovenský rok (P. Boroň), č. 2 Slovensko moja
vlasť (I. Kovačovič), č. 3 Najlepšia učiteľka alebo naučiť sa veriť vlastným silám (A. Mur-
gašová), č. 4 Čas zamyslenia (I. Kovačovič), č. 5 Služba národu (I. Kovačovič), č. 6 Gau-
deamus igitur (A. Murgašová), č. 7 26. výročie prijatia Deklarácie o štátnej suverenite
(M. Kolimár), č. 8 Rok 1968 Pohyb v nehybnosti (P. Boroň), č. 9 Významný krok ku vzniku
samostatnej SR (M. Murgaš), č. 10 Odkazy Slovákom pri 155. výročí vzniku MS (I. Ko-
vačovič), č. 11 Viedenská arbitráž (P .Boroň), č. 12 Akí sme boli (I. Kovačovič). Pri usku-
točnených matičných podujatiach sme si pripomenuli a uctili výročie úmrtia M. R. Štefá-
nika, úmrtie významného člena nášho MO MS Jána Čižmára, 90. narodeniny Evy Kris-
tínovej, Milana Križa a Juraja Kubánku, narodeniny činovníkov MS Evy Garajovej, Jozefa
Steinera a Jána Brloša, úmrtia prof. Štefana Nosáľa a prof. Beloslava Riečana, 130. vý-
ročie nar. Martina Rázusa, 165. výr. nar. Jozefa Škultétyho, 100. výročie nar. Štefana
Žáryho, 90. výročie nar. Milana Rúfusa a pre širšiu verejnosť sme zverejnili: Zámery čin-
nosti MO na rok 2018 i základné materiály z výročného zhromaždenia MO MS - Správa
o činnosti a hospodárení, Správa DV MO MS, Vyhlásenie účastníkov a Uznesenie VZ
MO MS. (Zvon č. 7, 9 a 10 / 2018). 

V roku 2019: č 1.Sme na novej ceste? (I. Kovačovič), č. 2. Upevňujme národnú pamäť
(I. Kovačovič), č. 3 Kde leží naša bieda (A. Murgašová), č. 4 Vážme si to, čo je naše (I.
Kovačovič), č. 5. Úcta velikánovi národa (I. Kovačovič), č. 6 Trianon - Slovensko a sú-
časnosť (P. Boroň), č.7 Zvrchovanosť a jej premeny v čase (M .Kolimár), č. 8 Pamätajme
si (I. Kovačovič), č. 9 Čo žijeme a čo chceme (I. Kovačovič), č. 10 Kto rozdáva veľa
lásky, nebude nikdy na dne (A. Murgašová), č.11 100 rokov MOMS (P. Boroň), č. 12 Čas
vianočný ( M. Murgaš). Pre členov MS i pre širšiu verejnosť sme zverejnili v mesačníku
Zvon aj základné materiály: - Hodnotenie matičnej činnosti v roku 2018 (Zvon č. 7. 8. a
9/ 2019), Zámery matičnej činnosti na roky 2019 a 2020 (Zvon č. 12/2019) a viaceré Vy-
hlásenia k aktuálnej situácii roka 2018. 

V roku 2020: č. 1 Prichádza rok 2020 (I. Kovačovič), č. 2 Chráňme si dedičstvo otcov
(I. Kovačovič), č. 3. Zrkadlo spoločnosti (A. Murgašová), č. 4 O koreňoch, živote a bre-
hoch ... (M. Pecník), č. 5 Máj – lásky čas (A. Murgašová), č. 6 Sto rokov od Trianonu (P.
Boroň), č. 7 Čo nové k téme zvrchovanosť po 2 rokoch (M. Kolimár), č. 8. Od dátumu k
dátumu - MRŠ (M. Gallová), č. 7 Vrátime školné? (A. Murgašová), č.10 Chráňme si pre
život to, čo je naše (P. Boroň), č. 11 Matičiari svojmu mestu (M. Pecník), č. 12 Zamyslenie
v čase žitia (I. Kovačovič). Pre širšiu verejnosť sme zverejnili Hodnotenie činnosti roka
2019 (Zvon č. 6 a 7/2020), Tridsať rokov domu MS (Zvon č. 6/2020) i stanoviská k sú-
časnému pohľadu na Maticu slovenskú, ktoré vyslovila ministerka kultúry Natália Mila-
nová. (Pokračovanie vo Zvone č. 11/2021)

Z ČINNOSTI
VYHOdNOTENIE ČINNOSTI MO MS V BaNSKEJ BYSTRICI Za ROKY 2017 - 2020 (I. časť)



PROGRaM Na OKTÓBER
1. – 30.10. JESENNÉ INšPIRÁCIE 

Výstavka výtvarných prác detí
M: DMS, Dolná 52      O: Výtvarná sekcia MO MS

4.10. 17.00Výbor MO MS
Riadne zasadnutie Výboru MO MS v roku 2021
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS 

11.10. 16.00 OSOBNOSTI a UdaLOSTI 
Stretnutie členov MO MS k 230. výr. nar. Jána
Chalupku a 120. výr. nar. Ľuda Ondrejova – Mi-
stríka 
M: Dom MS, Dolná 52 
O: Literárna sekcia MO MS 

16.10. POZNaJ a OCHRaŇUJ
Poznávací zájazd členov klubu Lipa a členov MO
MS na vojenský cintorín  Sovietskych a rumun-
ských vojakov 
M: Zvolen O: Klub Lipa a MO MS

23.10. Na MITRa
Sviatok záveru valaského roka „Mitrovanie“ s pri-
pomenutím Zápisu fujary do svetového kultúrne-
ho zoznamu UNESCO – 10. ročník 
M: Salaš Veľké Teriakovce 
O: Obec + MAS Malohont 

4.- 11. -18. - 25.10 o 14.00 KLUB PaLIČKOVaNEJ
ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

4.- 11. -18. - 25.10 o 14.00 KLUB SENIOROV LIPa
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu se-
niorov Lipa + možný zájazd členov MO 
M: DMS, Dolná 52    O: Klub Lipa MO MS

7.– 14. - 21. a 28.10. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIa
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: DMS, Dolná 52 
O: Národopisná sekcia MO MS

Október 2020 OBZRETIE Za LETOM

Tvorivé semináre folklórnych festivalov k záme-
rom ich konania v roku 2022
M: Detva, B. Bystrica, Kokava, Očová, Hrušov
O: Organizátori festivalov
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Ľubomír M e d v e ď - folklorista - rodák 
z Čierneho Balogu, majster ÚĽUV, matičiar.
Narodil sa v roku 1956 v Jánošovke a ako
správny Baločan už v detských rokoch začal
spievať a tancovať najskôr v detskom súbo-
re a potom vo folkórnej skupine Kýčera, kto-
rá patrí k zakladajúcim členom matičného
Ústredia národopisných tanečných súborov
(UNTOS) v Turčianskom Svätom Martine,
ktoré sa mimoriadne podieľalo na rozvoji
tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku a za-
niklo zrušením členskej základne MS až
rozhodnutím vládnej moci v roku 1953.

Miestny odbor Matice slovenskej v Čiernom Balogu vznikol v roku
1930 z podnetu učiteľov Jozefa Kovalčíka a Štefana Lehockého. Ký-
čera, pri zrode ktorej bol učiteľ Eugen Kollár, vznikla v roku 1934 a 
v tom istom roku sa predstavila v programe Národopisného dňa na
Sliači. Od roku 1936 skupinu umelecky viedol riaditeľ školy Jozef Gaj-
doš a pod jeho vedením skupina hneď po skončení 2. svetovej vojny
v roku 1945 obnovila pravidelnú činnosť a členovia sa významne za-
pojili aj do stavby kultúrneho domu v Čiernom Balogu – ústredí. Ob-
novená folklórna skupina počas ďalších rokov účinkovala v Bratislave,
Prahe, Brne, Strážnici, pravidelne na podujatiach v Brezne a Banskej
Bystrici, v roku 1956 na festivale vo Východnej a neskoršie v Detve,
Heľpe, Martine, Kokave, Hrušove. Mnohí odchovanci Kýčery sa stali
aktívnymi členmi špičkového súboru Mostár v Brezne a Ľubo Medveď
- Ondrík, výborný spevák a tanečník od roku 1970 bol medzi nimi. 
V programoch súboru Mostár bol jednoducho neprehliadnuteľným zja-
vom, o čom svedčí aj získanie titulu Laureát FČSFS v Košiciach 
v roku 1977, ale aj jeho pôsobenie v pozícii choreografa s tancom Na
Balogu na kolese. Po obnovení MO MS v roku1990 začal spolu s ďal-
šími členmi Kýčery napĺňať jeho matičný program a zapojil sa aj do
činnosti obnoveného Národopisného odboru MS i do činnosti v ma-
tičnej Nadácii Prebudená pieseň. Dňa 16.12.1994 v sieni Zlatá niť 
v Martine sa členovia skupiny Kýčera podieľali svojím programom pri
udelení prestížnej ceny MS Jozefa Cígera Hronského za literatúru
čiernobalockému rodákovi, spisovateľovi Ladislavovi Ťažkému. Znač-
ný podiel mali členovia skupiny v rokoch 1993 – 1996 na úspešnom
uvedení programov Generácie v rámci vyhlásenej zbierky na Národný
poklad SR. Mimoriadne vzácna bola spolupráca s krajanským súbo-
rom Nádeje z Paríža v programoch Svetových festivalov slovenskej
mládeže (MSFSM) 1992 a 1995 i na valnom zhromaždení MS v Ri-
mavskej Sobote (22.9.1995). Poďakovanie Ľubovi Medveďovi patrí aj
za jeho aktívne pôsobenie v Okresnej rade MS v Brezne i za vynika-
júcu prezentáciu ľudového výtvarného umenia na festivaloch Koliesko,
Rontouka, Korytárky, Zuberec, Sliače, Východná, Detva, Heľpa, Rej-
dová, atď. V mene matičiarov okresov Banská Bystrica a Brezno i 
v mene všetkých jeho dobrých priateľov, sa hlboko klaniame všetkým
spoločným rokom a pri jeho odchode do večnosti mu dávame našu
úcta a vďaku. Bol jedným z nás a svojím životom napĺňal náš spoločný
život dobrými skutkami. 

OKTÓBER - pôvod a sémantika slova
V slovenských pranostikách alebo rozprávkach sa objavuje aj rujeň, Česi
majú doteraz řijen. To napovedá, že tento mesiac je pomenovaný podľa
jelenej ruje. Napriek tomu ostáva niekoľko názvov veľmi zaujímavých, či
je to už poľský pasždziernik, staroslovinské obročník. Vínu vzdávali hold
napríklad Poliaci svojim názvom winník, ale aj Srbi vinotok. My sa pridŕža-
me rímskeho názvoslovia, ôsmy mesiac podľa poradia počítajúc od mar-
ca. 

PRE PaMÄŤ a ÚCTU - BOL JEdNýM Z NÁS

UPOZORŇUJEME 
ČLENOV MO MS V BaNSKEJ BYSTRICI 

 Na ZaPLaTENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2019
– 21, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život
v našom meste a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré
vás budeme každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývať.

 Na MOŽNOSŤ PRISPIEVaŤ a POSIELaŤ NÁVRHY na zve-
rejnenie 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 PÔSO-
BENIa MO MS V ROKOCH 1919 – 2019, ktorú si môžete zakú-
piť v matičnom dome na ulici M. Rázusa

 Na MOŽNOSŤ ZÍSKaNIa PaMÄTNICE „KRONIKA NÁŠHO ČA-
SU“ a CD „NAŠE LETOKRUHY“ kolektívneho člena MO MS FS PAR-
TIZÁN vydaných k 60. výročiu vzniku súboru. Publikáciu a CD v hod-
note à 10 € si môžete objednať na webstránke súboru www.fsparti-
zán.sk , alebo získať návštevou v súčasnom sídle súboru, každý uto-
rok a piatok na prízemí v Kapitulskej ulici č. 8


