
K téme tohto mesačného úvodníka ma
primäl jednak začiatok nového školského
roka 2021/22, jednak renesancia starej bu-
dovy tajovskej školy a udalosti spojené s
MO MS v Banskej Bystrici v posledných
mesiacoch. 

Zamýšľam sa nad skutočnosťou: akú
úlohu mala škola v minulosti a akú má
dnes? Má škola, školstvo, vzdelanosť na
Slovensku ešte nejakú prioritu? Ich úloha,
ich existencia spočíva iba v nutnosti? Takto
totiž môžeme vidieť, akým smerom sa ube-
rá naša školská politika. Nik by neveril, že
na začiatku 21. storočia dôjde školstvo vo
svete a hlavne na Slovensku k takýmto fa-
tálnym skutočnostiam, záverom. Koronaví-
rus COVID-19 nás presvedčil o tom, aké

dôležité je vzdelanie nielen jednotlivca, ale celého národa. Je mi ľúto, že mnohí
naši tzv. politici chýbali na hodinách dejepisu! Neobzerali by sa po cudzích zá-
hradách, ale by zveľaďovali tú našu  záhradu. Slovenskú! 

Obdobie humanizmu a renesancie v Európe mala veľký vplyv na vzdelanosť.
Aj bohatí tohto svete si uvedomovali, že potrebujú vzdelaných robotníkov do
svojich hutníckych zariadení na spracovanie farebných kovov. Nemusíme chodiť
ďaleko, stačí si zájsť do školskej histórie Banskej Bystrice a jej okolia. 

Jej vzorom bola prvá univerzita na území dnešného Slovenska – Academia
Istropolitana , založená v roku 1465 humanistickým kráľom Matejom Korvínom
v Bratislave. Matej Korvín bol známy tým, že horlivo podporoval rozvoj vzdela-
nosti a kultúry na území Uhorska a v rámci toho predovšetkým školstvo. Po zí-
skaní vo svete uznávaných profesorov z najvplyvnejších vtedajších európskych
univerzít začala fungovať od roku 1467. Učitelia najprv prišli z Viedenskej uni-
verzity, neskôr z Talianska a Poľska (z Krakova). Od roku 1467 do 1471 na uni-
verzite pôsobil známy nemecký matematik, astrológ a astronóm Johannes Müller
von Königsberg (Regiomontanus)

Za vlády Mateja Korvína prenikali do Uhorského kráľovstva myšlienky hu-
manizmu a renesancie. Kráľ bol veľkým milovníkom umenia, na jeho kráľovskom
dvore pôsobili významní vedci, umelci a historici.

V tom istom 15. storočí vstúpil na javisko uhorsko-slovenských dejín rod
augsburgských Fuggerovcov. Rodinná firma Fuggerovcov z nemeckého Augs-
burgu sa stala najbohatšou spoločnosťou na svete potom, čo začala s banským
podnikaním v oblasti dnešného Slovenska, predovšetkým Banskej Bystrice.

Najbohatší muž stredovekej Európy Jakub Fugger z nemeckého Augsbur-
gu vďačil za svoje rozprávkové bohatstvo  banskobystrickej medi. Jakub Fugger
bol vo svojej dobe prezývaný pre svoj obrovský majetok „Bohatý“. Popritom ro-
dina Fuggerovcov bola pôvodne jednoduchou remeselníckou rodinou, ktorej čle-
novia sa zaoberali tkáčskym remeslom.

Zmena nastala v druhej polovici 15. storočia, keď z remeselníckej rodiny sa
stala obchodnícka. Fuggerovci teda bola pôvodne len meštianska a nie šľachtic-
ká rodina podobne ako Thurzovská rodina z Betlanoviec na Spiši.

Z rodiny Fuggerovcov vynikol práve Jakub Fugger – Bohatý, ktorý žil v ro-
koch 1459 – 1525. Jakub Fugger bol obchodníkom a banským ťažiarom. Roku
1486 bola  Fuggerovská spoločnosť, prvýkrát nazvaná priamo Fuggerovskou
bankou. Fuggerovská banka je unikátom, pretože v Augsburgu pôsobí od stre-
doveku do súčasnosti a patrí medzi najprestížnejšie európske banky.

Základom ťažiarskeho a hutníckeho podnikania Fuggerovcov s Thurzovcami
sa v Uhorsku stala Banská Bystrica a Banskobystrický Mediarsky podnik. Me-
diarsky podnik bol komplex banských, hutníckych a iných zariadení na výrobu
medi v Banskej Bystrici a jej okolí. Najvýznamnejšie v oblasti Banskej Bystrice
boli banícko-hutnícke komplexy v Španej Doline, Pieskoch, Starých Horách,
Moštenici, Tajove a Harmanci.

Fuggerovci v Augsburgu viedli aj vynikajúcu sociálnu politiku na vtedajšie

časy. Podporovali vzdelanosť svojich zamestnancov aj bytovú politiku. Stavali
pre nich malé domčeky, ktoré môžeme vidieť v Augsburgu dodnes. A propos To-
máš Baťa mal to od koho túto politiku medzivojnového obdobia prvej ČSR pre-
vziať! Teda nebol prvým sociálne cítiacim podnikateľom!!! 

V čase najväčšieho rozmachu výroby Fuggerovci zamestnávali 2.000 pra-
covníkov. V rokoch 1494 -1539 vyrobil podnik 1 085 580 centov medi, t. j. prie-
merne 24 124 centov ročne a 448 572 hrivien striebra, t.j. 9 532 hrivien ročne.

V rokoch 1495 – 1604 podnik vyrobil 125 tisíc ton medi – množstvo, ktoré v
uvedenom období nedosiahol žiadny iný podnik na svete, a 147 ton striebra. Asi
len desatina vyrobenej medi sa v období najväčšieho rozmachu spracúvala v
banskobystrickom hámri na hotové výrobky (riad, kotle, tyče, strešný plech  a
iné).

Turzovsko-fuggerovská spoločnosť založená v roku 1496 podporovala vzde-
lanosť aj v obciach, kde bola sústredená ťažba a spracovanie farebných kovov.
Spoločnosť potrebovala ľudí vzdelaných pre laboratória, vzdelaných majstrov,
jednoducho hutníkov, ktorí, dokonca neboli ani poddanými, boli slobodnými ro-
botníkmi, pretože patrili pod Banskú komoru.

V rámci procesu následnej rekatolizácie obce Tajov a okolia, prvú rímsko-
katolícku triviálnu školu v Tajove založili jezuiti už okolo roku 1657. V súlade so
školskými úpravami či nariadeniami panovníčky Márie Terézie, (menovite Ratio
educationis z r. 1777), od sedemdesiatych rokov 18. storočia predstavovala typ
jednotriednej národnej školy, ktorá bola pod správou miestnej rímskokatolíckej
farnosti či jej plebána. Názov národná sa odvíjal od skutočnosti, že sa žiaci vo
veku 6 až 12 rokov v Uhorsku učili v jazyku príslušnej (resp. dominantnej) ná-
rodnosti v obci a to čítať, písať, rátať a tiež náboženstvo i spev. Učiteľ popri edu-
kačnej povinnosti vykonával tiež službu kantora pri farnosti Tajov-Jabríková, vrá-
tane filiálok Králiky, Kordíky, Riečka a Podlavice, za ktorú dostával osobitne sta-
novenú odmenu.

Od roku 1871 bol učiteľom tajovskej školy Karol Berger. Tento učiteľ dával
základy školského vzdelania aj dvom významným miestnym rodákom. Jeden
z nich bol vynálezca svetového mena, priekopník bezdrôtovej telegrafie, kato-
lícky kňaz Jozef Murgaš a po10 rokoch ho v školských laviciach vystriedal ne-
skorší významný literát, Jozef Gregor -Tajovský.

Po odchode Karola Bergera do výslužby školská stolica za učiteľa zvolila
Júliusa Medrického. Počas jeho účinkovania sa škola konečne mohla presťa-
hovať zo stiesnených podmienok schátralej drevenej chatrče do novej  priestran-
nej budovy. 

Prispela k tomu skutočnosť, že v roku 1892 navždy skončila svoju púť me-
dená sciedzacia huta v Tajove - Jabríkovej. Banská komora tak začala vyprázd-
ňovať a opúšťať objekty, ktoré dovtedy slúžili podniku. Údajne zásluhou úsilia
známej súdobej osobnosti, tajovského plebána Alojza Kubániho, sa úradná bu-
dova huty s príslušenstvom, pravda, po príslušných architektonických úpravách,
stala v roku 1893 novým sídlom rímskokatolíckej ľudovej školy. 

Išlo o objekt, ktorý potom slúžil tajovskej škole, po ďalšej renovácii a sta-
vebných úpravách v tridsiatych rokoch 20. storočia, až do zániku existencie tohto
vzdelávacieho zariadenia v roku 1979.

Tieto fakty, myslím, že sú hodné obdivu, keď ešte vzdelanie malo svoj punc.
Bolo na čom stavať. Dnes, mám dojem, že všetko to má byť zabudnuté... Už iba
jednotlivci majú o tieto historické fakty ozajstný záujem. Väčšine je to ľahostajné!
A nie je to iba najmladšia generácia! Vedomostne aj morálne sú na bode mrazu
aj tí, ktorí sú skôr narodení. Chcú sa pýšiť cudzím perím!

Inak by sa nemohlo stať, že pri významnom výročí, napríklad Milana Rasti-
slava Štefánika, sa zabudne, kto jeho osobnosť doteraz v Banskej Bystrici pri-
pomínal, kto vzdával roky poctu tomuto najväčšiemu Slovákovi. Stratila sa úcta
k ľuďom, ktorí vo svojom povolaní, či hobby našli zmysel života, empatiu, niečo
pre tento národ vykonali... Spamätajme sa, kým je ešte čas.

Vráťme sa aspoň symbolicky do škôl za svojimi učiteľmi! Predsa v škole
nám bola vštepovaná ľudskosť. Tá je všeplatná! Nie iba v čase humanizmu a re-
nesancie!

Mgr. Anita Murgašová, tajomníčka MO MS
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“Jedine ten je vzdelaný, 

kto sa naučil, 

ako sa učiť 

a zmeniť sa.”

(Carl Rogers)
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SLOVO NA ZAMYSLENIE
ZO SKRYTÝCH POKLADOV NAŠICH DEJÍN 

V septembri 2021 by si všetci Slováci mali s veľkou
úctou pripomenúť 210. výročie narodenia ideológa a or-
ganizátora národného hnutia Slovákov Michala Miloslava
H o d ž u, ktorý bol spolu s Ľ. Štúrom a J. M. Hurbanom
jedným z najvýznamnejších reprezentantov slovenského
národného obrodenia, formovateľom ideí a programu kon-
štituovania sa Slovákov ako novodobého moderného ná-
roda. Vystupoval proti maďarizačnému tlaku, zakladal uči-

teľské bratstvá, čitateľské spolky a nedeľné školy, organizoval zbierku na podporu
Slovanského ústavu a Katedry reči a literatúry slovenskej na bratislavskom evanje-
lickom lýceu, angažoval sa za reformu evanjelického ľudového a stredného školstva.
Hodža sa narodil 22.9.1811 v Rakši pri Turčianskych Tepliciach, študoval na gym-
náziách v Banskej Bystrici a Rožňave, filológiu a teológiu na evanjelickom kolégiu
v Prešove i na evanjelickom lýceu v Bratislave, potom na teologickej fakulte vo Vied-
ni a po jej ukončení sa stal evanjelickým farárom v Liptovskom Svätom Mikuláši,
ktorý sa vďaka Hodžovým národnobuditeľským aktivitám stal jedným z centier slo-
venského národného života. V rokoch 1842 – 1843 bol účastným pri rokovaniach
o prijatí stredoslovenčiny za základ nového spisovného jazyka, zúčastnil sa pred-
loženia Slovenského prestolného prosbopisu na cisárskom dvore vo Viedni a v roku
1844 sa stal spoluzakladateľom a predsedom prvého slovenského celonárodného
spolku Tatrín. V roku 1848 bol spoluformovateľom slovenského národnorevolučného
programu Žiadosti slovenského národa, obsahujúceho progresívne návrhy na rie-
šenie postavenia slovenského národa v Uhorsku. Po vydaní zatykača maďarskou
vládou ušiel z Uhorska, zúčastnil sa všeslovanského zjazdu v Prahe, neskoršie sa
zapojil do príprav Slovenského povstania na Myjave a stal sa členom prvej SNR. 

V roku 1847 obranným spisom „Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo“
obhajoval novú štúrovskú slovenčinu. Tento rozsiahly 95 stranový spis má celkom
8 častí, v ktorých sa vyjadruje k vlastnostiam i k životu a postaveniu Slovákov
v Uhorsku, z ktorých zverejňujeme niektoré jeho myšlienky, prepísané do súčasnej
slovenčiny, sú aktuálne aj po rokoch: „Nuž a či je Slovák neosvietený, nevzdelaný?
Ach ba, je dosť i slovenských vzdelancov; dosť i pospolitých slovenských dobrotin-
cov kresťanských, z ktorých jeden viacej platí pred Bohom a jeho pravdou ako tisíc
ľudí v Európe francúzskej, anglickej a nemeckej vysokovzdelaných, ale planých.
Lenže osveta a vzdelanosť práva je nie ešte národná majeť a nadobudnutia. Ona

je u Slovákov každého stavu a radu nie tá perla na korune života národného, ktorú
by sme hľadali a nájduc ju, šli a predali všetko, čo máme, a ju kúpili. To, čo je u nás
vzdelanosť, to je len požičaná perla, s ktorou sa vzdelanosť táto honosí, len na
úchytky, len na príležitosť a prípadnosť. Ba Slovák ani o svojich skrytých pokladoch
nevie: má cirkev všetkých temer vyznaní kresťanských - ale si ju dosiaľ ešte neveľmi
vážil ako dobrotivú, milostivú matku, ale len alebo ako karhajúcu macochu, alebo
ako žiadostí ľudských a panských svojvôlí slúžku... Lebo Slovák sa dosiaľ ani ná-
rodom nechcel menovať, on sa len človekom cítil: preto ani neslýchal o národnosti,
preto národná hrdosť je mu hriech. A predsa človek a národ len v národnom oso-
benstve môže byť naozajstným človekom!” Po rokoch sa objavila jeho poézia, v kto-
rej sa jednoznačne vyznal zo svojho bytostného vzťahu k svojmu národu a jeho de-
jinnom poslaní : „Ja milujem národ svoj, milujem i reč jeho, ako otcovský, nikdy bez-
právne odňateľný, niekedy len nerozumne odhodený poklad, ktorým sa svetu ohla-
suje ako zväzok, ktorým sa k človečenstvu a nebu prihlasuje. Čo je naše od národa,
to je aj moje, to milujem, pretože radšej volím dobré domáce, než zlé cudzie. To za-
stať som pripravený proti všetkým krivdiacim nedorozumelcom. Iné národy majú
ústavy, akadémie, v ktorých právne osobitne na vzdelávaní, osvietení a polepšení
týchto národov sa pracuje. Náš národ ich nemá, jeho reč sa nikde neobrusuje a ne-
spôsobuje tak, aby mu bola žľabom, po ktorom by sa voda živá zo studnice vyššieho
života, roztekala.“

V roku 1862 bol M. M. Hodža najskôr z miesta farára v Liptovskom Mikuláši
suspendovaný. V roku 1867 na nátlak maďarských kruhov definitívne penzionovaný
a prinútený odísť do exilu v českom Tešíne, kde 26. marca v roku 1870 zomrel. Jeho
ostatky boli prevezené až v roku 1922 a uložené na cintoríne v Liptovskom Mikuláši.
Pre úctu tejto výnimočnej osobnosti našich národných dejín všetkým pripomíname
tento vždy aktuálny odkaz pre všetky generácie slovenského národa: „Zamyslime
sa nad životom v našej prítomnosti, postavme sa priamo k všetkému, čo nivočí dáv-
ne rodinné i spoločenské tradície a odmietnime zneužívanie našich tradícií. Odmiet-
nime lacnú a povrchnú propagáciu, lebo nepoctivo získané a nečestne nadobudnuté
vždy bolo, je a za každých okolností života bude nemorálne. Pokusy boli v každom
čase, ale ľudia, ktorí mali v sebe zakotvené mimoriadne estetické a etické chápanie
života, vedeli, že nič z toho, čo je povrchné a lacné, nie je pre život ľudí dobré. Vedeli
totiž, že národ a vlasť patria k veciam svätým!“ 

(Wikipédia)

Pri vzniku MS v roku 1864 povedal jej prvý pred-
seda biskup Štefan Moyses platí v plnom rozsahu aj
dnes: „Časy nepoznania vo vrstvách mladých, ktoré
možno chcú slúžiť národu, ale v huriavku denných pre-
mien a v treskote nových fráz zabúdajú na staré ponau-
čenia z dejín. Nemali by zabúdať, ale mali by sa učiť
pracovať, konať a obetovať sa po zrozumiteľnosti
a pravdivosti.“ 

V duchu týchto slov konali všetci činovníci našej
národnej ustanovizne a chránili jej posvätné meno na-
vonok i vo vnútri. K podstate tohto poslania sa v duchu

modernej doby venoval (i jeden z matičných činovníkov svojej doby) člen básnickej
generácie vstupujúcej do slovenskej literatúry začiatkom 20. storočia Ivan K r a s k o,
vlastným menom Ing. Ján Botto. Pre pripomenutie narodil sa 12. júla 1876, čiže
pred 145 rokmi v gemerskej dedinke Lukovištia a tvoriť začal už počas stredoškol-
ských štúdií. Vo vtedajších slovenských časopisoch sa začali objavovať prvé verše
neznámeho básnika pod skratkou Janko Cigáň. Básnické meno Ivan Krasko mu
vybral S. H. Vajanský pri uverejnení básne Nox et solitudo podľa dediny v blízkosti
jeho rodiska. Ivan Krasko odišiel do večnosti 3.3.1958 v Bratislave, ale pochovaný
je vo svojom rodisku a v blízkosti jeho hrbu je pochovaný aj Ladislav Mňačko, ktorý
bol manželom Kraskovej najmladšej dcéry Evy. O miesto jeho posledného odpo-
činku sa vzorne starajú členovia MO Matice slovenskej.

Postupne sa svojou tvorbou Ivan Krasko stal vedúcim zjavom Slovenskej mo-
derny a aj keď obdivoval Hviezdoslavovu epiku, zostal vo svojej tvorbe čistým lyri-
kom a jeho poézia bola skutočne „ jasná sťa slnečný lúč“ a bola „balzamom“ na bo-
ľavé srdce národa, bola pravdivá, a hoci bola zastrená závojom tajomstva, oslobo-
dzovala i búrila, lebo mala vo svojom jadre konkrétny cieľ v konkrétnom čase a tým
sa básnik „oslobodzoval“, ale aj snažil o naplnenie zmyslu života: „Dnes sme už po-
kojní, samota žiadneho smútku už nemá. Minulosť mŕtva je, budúcnosť prázdna
a nemá. Nemôž ujsť, nemôž, je nutné myslieť ďalej, neodvratné nutné.“ 

Krasko svoje konflikty rozumu a viery nedoriešil, len ich v sebe utlmil tým, že

prijal život i s jeho protirečeniami a východisko našiel v zápolení o šťastie svoje
i šťastie druhých. „Neveril a neveriaci mnoho skúsi... Srdce rozbil v drobné kusy,
ale život – žiť sa musí pre človeka.“ Preto prišli potom v jeho tvorbe básne Otcova
roľa, Otrok a Baníci, v ktorých prevážila myšlienka, že treba v živote bojovať za
šťastie druhých, za rodinu i národ a tým sa začal prihovárať ľuďom i čakať na signály,
aby mohol zúčtovať s krivdou. „Prečo si nechal otcovskú pôdu? Obrancu nemá!
Celý deň slnko, predsa je vlhká otcovská roľa. Stáletia tiekli poddaných slzy na naše
polia - stáletia tiekli – nemôž byť suchá poddaných roľa... Poddaných krvou napitá
pôda domov ma volá... A v srdci stony robotných otcov zreli mi v semä... Vyklíčia
ešte zubále dračie z poddaných zeme? Rovnako je veštecká jeho báseň Baníci - je
sugestívna a najrevolučnejšia, je veštecká a umelecky najpôsobivejšia. Krasko v nej
vyjadril rozhodujúce chvíle národného oslobodenia svojho národa: „Presviedčal skú-
mave dlaň kladúc nad oko: že naše poklady príliš sú hlboko, pod vrstvou pravekou,
pod vrstvou zo skaly, že v rudých plameňoch doposiaľ nezreli... že nieto baníkov
s tvrdými dlaňami, že miesto boha sa zmiluje nad nami a dá nám bohatstvá a dá
nám vavríny za naše mestečká, za naše dediny.“

Odkaz myšlienok obsiahnutých v tvorbe Ivana Kraska znamená pre našu slo-
venskú budúcnosť vysoko mravné posolstvo národné i všeľudské, ktoré môžeme
naplniť všetci úctou k našej vlasti a čestným konaním v každom dni našej prítom-
nosti. Preto nech sa nám všetkým v živote a pri každom dni konania pre Maticu slo-
venskú a našu slovenskú vlasť darí. Nech sa darí v živote aj všetkým našim deťom
i detným deťom, ktorým prajeme, aby v živote vždy mali vztýčené hlavy, aby boli
hrdí, aby si chránili symboly slobody, aby vždy vedeli, kto sú, aby mali i jasný cieľ
pre horizonty života a aby nadovšetko milovali svoju otčinu. Potom si ich budú vážiť
a ctiť aj iní. Pri dobrej opatere a poctivej robote, ktorá vždy bola a aj dnes je mimo-
riadne dôležitá pre našu slovenskú i matičnú prítomnosť, určite si uchováme v sebe
našu ľudskú podstatu a určite budeme môcť byť nápomocní aj pri tvorbe, ako o tom
hovoria prvé Stanovy Matice slovenskej, toho všestranne potrebného „dobrobytu
národa“. Ten váš dobrobyt ste totiž vy všetci členovia Matice slovenskej počas všet-
kých spoločných rokov vykonávali podľa svojho najlepšieho vedomia i svedomia
a vzácny je najmä preto, lebo vždy bol spätý s konkrétnymi ľuďmi. (Wikipédia)

PRIPOMÍNAME SI



Dňa 18. júla 2021 pripravil MO MS v Brezne v spolupráci
s cirkevným zborom ECAV, Horehronským múzeom
a mestom Brezno spomienkové podujatie, venované 230.
výročiu narodenia a 150. výročiu úmrtia významnej osob-
nosti slovenských národných dejín Jánovi Chalupkovi. Ján
Chalupka dramatik, prozaik, publicista, evanjelický farár
sa narodil 27.10.1871 v Hornej Mičinej a v rokoch 1824 -
1871 pôsobil ako farár evanjelického cirkevného zboru
v Brezne. Podujatie sa začalo slávnostnými službami Bo-
žími v evanjelickom kostole. Účastníkov osláv privítal zbo-
rový dozorca Milan Dolňan, Bohoslužby liturgoval zborový
farár Radim Pačmár spoločne s farármi Danielom Durajom

z Hornej Mičinej, Štefanom Škorupom z Mýta pod Ďumbierom a Vladimírom Ticháňom
z Kokavy nad Rimavicou. S kázňou vystúpil senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu
a bohoslužby hrou na organe obohatila Janka Sedliaková. V úvode druhej polovice
osláv sa k prítomným prihovorili Radim Pačmár, viceprimátor mesta Martin Juhaniak
a predsedníčka MO MS Iveta Kružliaková. V programe venovanom Chalupkovi najskôr
vystúpil operný spevák Otokar Klein s korepetítorom Matejom Šalgalíkom a po nich
učitelia ZUŠ a žiaci Gymnázia Emka Turňová a Matúš vystúpili s pásmom „Dôstojný
pán Ján“ a báseň recitovala Sofia Tapajčíková. Záver programu patril členom diva-
delného súboru J.Chalupku s ukážkami divadelnej hry „Trinásta hodina, alebo, veď
sa nahľadíme, kto bude hlásnikom v Kocúrkove“. Potom sa účastníci osláv stretli
v mestskom parku, kde na znak úcty položili kytice kvetov a vypočuli si riaditeľku Ho-
rehronského múzea Ivicu Krištofovú, ktorá zaujímavou pútavou formou priblížila his-
tóriu postavenia pamätníkov na území mesta a pozvala všetkých na návštevu expo-
zície Literárne Brezno, ktorej súčasťou je aj pamätná izba Jána Chalupku. Na priestore
ôsmich panelov publicistka a múzejníčka Jana Borguľová - Hornomičinská prezentuje
pohľad na Jána Chalupku: „Tu si plnil cirkevné povinnosti ako evanjelický kňaz, ale aj
tvorivo prispieval do národnej kultúry ako dejateľ a literát. Práve od zrodu jeho diva-
delných hier sa začína písať história slovenského divadelníctva – ochotníckeho i pro-
fesionálneho. Navyše je objaviteľom fenoménu „Kocúrkova“, t.j. priestoru, kde sa odo-
hrávajú zápletky postáv a postavičiek, podrobené satirickému ostriu a kritike pomerov
slovenského malomesta“. Chalupkove videnie našej pospolitosti, ktoré pretavil do svo-
jej tvorby, sú totiž v tomto duchu na mnohých miestach na Slovensku stále prítomné. 

OHÝBAJ MA MAMKO....
Dňa 23.7.2021 na amfiteátri v Detve folklo-
risti po dohode s Mestom Detva pripravili pre
ľudí z Podpoľania skoro po dvoch rokoch od
konania tradičného podujatia Folklórne sláv-
nosti pod Poľanou scénický program, ktorého
sa zúčastnilo vyše 600 divákov. Program vy-
tvorili členovia folklórnych súborov Detva

a Partizán spolu s účastníkmi detského ľudového tábora Detvička zo súborov Ratolesť
a Matičiarik a chceli ním vzdať úctu dvom výnimočným osobnostiam – zakladateľovi
súboru Partizán Františkovi Belíkovi a dlhoročnej umeleckej vedúcej súborov Ratolesť
a Detva Milke Sekerešovej, ktorých sme nie tak dávno odprevadili do večnosti. Ďalej
chceli programom naplniť požiadania ľudí a aspoň čiastočne v Detve nahradiť časť
programu 55. ročníka FSP, ktorý sa z dôvodov šírenia pandémie Covid 19 v rokoch
2020 –2021 nekonal. Program autorsky pripravili Peter Rezník, Janka Boráková, Eva
Gernicová a spolu s vyššie uvedenými účinkujúcimi boli nápomocné ľudové hudby
súborov Tomáša Boráka a Mira Kapca, program moderovala Anita Fáková, texty pri-
pravil Igor Kovačovič a spomienky členov súborov na svojich vedúcich zabezpečila
Martina Polóny Kovačovičová. Najskôr sa v programe predstavili deti z tábora Detvička
s programovými výstupmi – Hry a Húsky, potom aj spoločne s dospelými súboristami
vytvorili dobrú náladu v číslach Šikovnice, Salaš a Rozkazovanie pri muzike a záver
programu patril členom súboru Detva s podpolianskymi tancami a členom súboru Par-
tizán z horehronskými piesňami a tancami. Program ukončili tak, ako ho začali, ukáž-
kou výsledku tvorivého tábora ľudového tanca, spoločnými hraním muzikantov a šat-
kovým tancom všetkých účinkujúcich, ktorí si zaslúžia od organizátorov a najmä od
divákov obrovskú pochvalu, lebo ukázali, že si vedia vážiť dedičstvo predkov a ponesú
si úctu k nemu aj do svojho ďalšieho života.

SPISOVNÝ JAZYK
Po kodifikačnej príručke Krátkom slovníku slovenského jazyka vyšlo vo Vydavateľstve
Matice slovenskej ďalšie dôležité jazykovedné dielo Súčasný spisovný jazyk. Prehľad
základných faktov a poznatkov o súčasnej spisovnej slovenčine využijú najmä štu-

denti, pedagógovia, lingvisti či záujemcovia o náš národný
jazyk. Významný slovenský jazykovedec profesor Ján Ka-
čala analyzuje v najnovšej monografii súčasný stav spisovnej
slovenčiny a jazykovej kultúry, často s retrospektívnym pre-
sahom. „Autor objasňuje aj význam predchádzajúcich kodi-
fikačných etáp v procese vývinu súčasnej slovenčiny, akými
boli napríklad Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1940
a takzvaný martinský úzus. Vysvetľuje podstatu jazykovej
normy a kodifikácie spisovného jazyka, podáva základné
údaje o platných kodifikačných príručkách a o prameňoch
na poznávanie spisovnej slovenčiny, rozoberá vzťah spisov-

ného jazyka a jazykovej kultúry a kritériá spisovnosti jazykových prostriedkov. Nevy-
hýba sa ani problematickým miestam súčasnej jazykovej normy, naopak, snaží sa ich
identifikovať v hláskosloví, tvarosloví, slovnej zásobe a v syntaxi a poukázať na širšie
systémové súvislosti daných javov,“ ozrejmil obsah publikácie riaditeľ Vydavateľstva
MS Stanislav Muntág. Čitatelia nájdu v diele pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny,
ako je kodifikovaná v platných Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1991 a v ich
novších vydaniach. Venuje sa aj vybraným teoretickým problémom a vývinovým ten-
denciám súčasnej jazykovedy. Ján Kačala, známy slovenský jazykovedec a univer-
zitný pedagóg, je spoluautorom viacerých dôležitých jazykovedných diel, vrátane ko-
difikačných príručiek ako Krátky slovník slovenského jazyka alebo Pravidlá sloven-
ského pravopisu. Je autorom veľkého počtu vedeckých štúdií a takmer tridsiatich ja-
zykovedných monografií. Mnohé z jeho lingvistických diel vyšli vo Vydavateľstve Ma-
tice slovenskej a slúžia ako informačný základ pre súčasnú generáciu slovenských
jazykovedcov, učiteľov a študentov slovenčiny, redaktorov i laických záujemcov o ja-
zykovedu. Kniha je dostupná na https://www.vydavatel.sk/kniha/sucasny-spisovny-
jazyk (Informačné ústredie MS)

POKLONA ŠTEFÁNIKOVI 
Dňa 27.7.2021 pri pamätníkoch gene-
rála M.R. Štefánika v Sásovej a Rud-
lovej MO MS v súčinnosti s Mestom B.
Bystrica, Lions klubom a klubom Spo-
ločnosti M.R. Štefánika v Banskej By-
strici za prítomnosti obyvateľov mesta,
sa uskutočnila tradičná spomienka
vzdania úcty, velikánovi našej národnej
a štátnej histórie M.R .Štefánikovi pri

príležitosti jeho 141. nedožitých narodenín. Stretnutie sa začalo hymnou SR a prí-
tomných na podujatí v Sásovej i Rudlovej privítal predseda Klubu M.R. Štefánika, po-
slanec mesta Mgr. Matúš Molitoris. Po privítaní odznela báseň Vladimíra Roya „Náš
Ikarus“ v podaní A. Murgašovej, fujarovú spomienku uloženú do slov piesne „Kamaráti
moji“ predniesol V. Homola a potom sa k účastníkom stretnutia prihovoril v mene mes-
ta viceprimátor Ing. Milan Lichý, v mene Spoločnosti M. R. Štefánika podpredsedníčka
Mgr. Mária Gallová a v mene organizátorov predseda MO MS JUDr. P. Boroň (jeho
príhovor sme zverejnili formou úvodníka v čísle 8/2021 matičného mesačníka ZVON).
Po položení kytíc kvetov a vencov organizátormi stretnutia, ale aj náčelníkom mestskej
polície PhDr. Ivanom Holíkom, Anita Murgašová predniesla báseň Daniela Šovca „Šte-
fánikovi“ a Vladimír Homola spolu Milanom Murgašom zaspievali pieseň „Kamaráti
bratia, po jednom sa tratia“ a stretnutie bolo zavŕšené matičnou hymnou Kto za pravdu
horí. Obdobný priebeh, poklony a vzdania úcty generálovi Štefánikovi malo aj stret-
nutie pri pomníku padlých v Rudlovej. 

FOLKLÓRNA BYSTRICA 2021
V dňoch 5. – 8.8.2021 sa na amfiteátri Paľa
Bielika v Banskej Bystrici uskutočnil 3. ročník po-
dujatia „Folklórna Bystrica“. Podujatie sa začalo
premietnutím kultového filmu „Rodná zem“. Na
druhý deň podujatie pokračovalo scénickým pro-
gramom, v ktorom vystúpil známy spevák hore-

hronských piesní Ján Ambróz s ľudovou hudbou Borievka, potom sa predstavil rómsky
súbor Lačhe amale (Horúce srdce) z Detvy a na záver vystúpil víťaz televíznej súťaže
Zem spieva 2021 folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice. Tretí deň v programe
účinkovali ŽSS Trnki z Banskej Bystrice, DFS Hájenka, skupina Kýčera z Čierneho
Balogu a folklórny súbor Technik z Bratislavy. Súčasťou podujatia, ktorého sa aktívne
zúčastnili aj diváci v amfiteátri, bola škola horehronského spevu, ktorú pripravila Jana
Ambrózová.

Z ČINNOSTI
Z dôvodov obmedzeného konania verejných kultúrnych vzdelávacích a spoločenských podujatí v súvislosti s do-
držiavaním prijatých opatrení voči ďalšiemu šíreniu pandémie, po uvoľnení týchto opatrení prinášame informácie o
súčasných aktivitách, na ktorých sa podieľali členovia Matice slovenskej a ktoré budú aj v ďalšom čase prepotrebné
pre život ľudí. 



PROGRAM NA SEPTEMBER
1.9. SLOVENSKÝ DEŇ KROJA

4.  ročník prezentácie slovenských  ľudových
krojov a tradícií
M: Areál Múzea SNP   O: Slovenka, Mesto BB

4.9. 08.00 POCTA PREDKOM
29. Štúrovský národný výstup na Pustý hrad 
M: Zvolen 
O: Mesto Zvolen, OZ Pustý hrad a MO MS

6.9. 17.00 VÝBOR MO MS 
Zasadnutie Výboru MO MS s pripomenutím
210. výr. nar. M. M. Hodžu 
M: DMS, Dolná 52  O: Výbor MO MS 

9.9. 19.00 SCLEROTIC JAZZ BAND
Koncert hudobnej kapely seniorov z B. Bystri-
ce
M: Nádvorie SOS - Dolná 35  O: SOS 

10. - 12. 9. DNI MESTA BANSKÁ BYSTRICA
363. RADVANSKÝ JARMOK s tradičným tr-
hom remesiel 
M: Námestie SNP a Barbakan    O: Mesto BB

13.9. 16.00 HISTÓRIA A PRÍTOMNOSŤ 
Spomienkové stretnutie k 29. výročiu prijatia
Ústavy SR
M: Pamätník - Námestie slobody 
O: MO MS, Mesto BB 

17. - 19. 9. OPEN B. BYSTRICA 
25. šachový FIDE turnaj k 29 výročiu prijatia
Ústavy SR o Pohár MS
M: Robotnícky dom 
O: CVČ Junior a Havranské, Mesto a MO MS

6. - 13. -20. - 27.9. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ
ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52  O: KPČ MO MS

6. - 13. - 20. - 27.9. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
seniorov Lipa
M: DMS, Dolná 52          O: Klub Lipa MO MS

2. - 9. - 16.- 23.- 30. 9. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Hore-
hronci 
M: DMS, Dolná 52 
O: Národopisná sekcia MO MS

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..
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Pán profesor Ing. Milan K r i ž o, DrSc., Dr. h. c. - ako to napísal
jeho priateľ prof. Ing. Jaroslav Kobližek z Mendelovej univerzity v Brne: „
Je krásnym a jedinečným príkladom výnimočnej osobnosti integrujúcej
v sebe celoživotné vedecké, pedagogické a kultúrne pôsobenie zmyslu
života.“ Vychádzajúc z podstaty týchto slov sa prof. Milan Križo počas ro-
kov svojho plodného života stal „legendou“ pre svojich kolegov, svojich
študentov, spolupracovníkov, ale najmä pre svojich Hrochoťanov i mno-
hých obyčajných ľudí doma i v mnohých krajinách Európy, Ázie i Ameriky,
kde pri koncertoch zneli „tie jeho - Spoza vrch Poľany,… Vyleteli jarabice
z kružiny… Takie ma mať moja žiale nadchádzajú… Darmo ma mať mo-
ja… Hrochoťská vraj Chochuľka… Čo je aj tá Hrochoť na takom hrbáči…
Hory, moje hory.“ 

Narodil sa 10. augusta 1928 v Hrochoti pod Poľanou, kde prežil „fantastické detstvo“. Fascinovalo
ho prostredie tejto Sládkovičom opísanej podpolianskej dediny, okolitá príroda, kone a najmä ľudia
so všetkými svojimi ľudskými vlastnosťami. V najväčšej miere jeho život však ovplyvnila tradičná kul-
túra spojená so všetkými udalosťami v rodinách i s prostredím, v ktorom ľudia žijú. Chcel ísť študovať
národopis, ale v roku 1947 odbor národopis v Bratislave neotvárali, a tak ho cesty osudu zaviedli na
Lesnícku fakultu Vysokej školy zemědelskej do Brna, kde sa stal žiakom prof. A. Zlatníka a navždy
sa „upísal“ botanike. V roku 1973 ho túžba za rodným krajom priviedla do Zvolena a stal sa docentom
na VŠLD - neskoršie Technickej univerzity a v roku 1988 profesorom pre lesnú botaniku. S menom
prof. Milana Križa je spojené vydanie Atlasu lesnícky dôležitých rastlín, publikácií Lesnícka špeciálna
botanika a Chránené rastliny, ale aj s vyše 5 desiatkami pôvodných vedeckých prác, 6 monografií,
4 učebníc a 16 vysokoškolských skrípt s množstvom prác s orientáciou na botaniku, dendrológiu, fy-
tocenológiu a výskum vývinu generatívnych orgánov rastlín. Ako významný botanik pôsobil v Slo-
venskej botanickej spoločnosti, v komisiách SAV, vo vedeckých radách fakúlt Technickej univerzity
vo Zvolene, Univerzity M. Bela i vo vedeckých radách TANAPu a PIENAPu .V roku 2013 mu Vedeckou
radou Mendelovej univerzity v Brne bola udelená vedecká hodnosť Dr. h. c. 

Celoživotnou láskou pána prof. Milana K r i ž a sa stala ľudová pieseň a tej zasvätil všetky voľné
chvíle svojho plodného života. Od roku 1939 na gymnáziu v Banskej Bystrici si začal zapisovať ľudové
piesne a jeho snom bolo raz vydať zbierku ľudových piesní z Hrochote, čo sa podarilo až pri jeho
osemdesiatinách v roku 2008 a tých piesní tam zapísal 385. V roku 1949 popri vysokoškolskom
štúdiu založil v Brne súbor Poľana, ktorý úspešne pôsobí podnes. Láska k ľudovej piesni ho v roku
1954 priviedla do rozhlasového orchestra BROLN, kde spolu s J. Juráškom, J. Nečasom, J. Jaku-
bíčkom, S. Volavým, J. Gašparom Hriskom, L. a D. Holými, J. Šulákovou, V. Harnošom, B. Smejka-
lom, L. Málekom a ďalšími vynikajúcimi umelcami sa podieľal na profilovaní dramaturgie tohto ume-
leckého telesa. S orchestrom sa ako vynikajúci spevák stal laureátom Svetového festivalu mládeže
a študentstva vo Varšave. Výnimočná bola jeho spolupráca s banskobystrickým rozhlasom, OĽUN
Bratislava a s ľudovými hudbami Ďatelinka, Lazovianka, Detvančok, Pecníkovci. 

Po návrate do Zvolena od roku 1969 začal spolupracovať s Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou
v Detve, kde sa výrazne podieľal na tvorbe ich dramaturgie, dlhodobých koncepcií ich smerovania
i na tvorbe viacerých scénických programov: - Spoza vrch Poľany (1970) – Matka Poľana hora (1971)
- Koncert BROLNu (1972) - Detvan (1975) - Hudú, že mi hudú (1978) – Hrochoťská dolina (1978) –
Poľana, Poľana (1981) - Od kolísky po kolísku (1985) - Hudci a speváci spod Poľany (2005) - Poklona
legendám (2015) - Z lona Poľany (2018) i uvedenia programov Akademického Zvolena (1989 – 1995
– 2003 – 2007 – 2013), kde patril k zakladateľom a dlhoročným organizátorom súťaže vysokoškol-
ských folklórnych súborov s medzinárodným dosahom. V roku 2001 bol ocenený Cenou mesta Zvo-
len, v roku 2003 sa stal Čestným občanom mesta Detva, nositeľom Ceny predsedu BBSK, a Holubyho
medaily Slovenskej botanickej spoločnosti, v roku 2008 sa stal čestným občanom rodnej Hrochote a
v roku 2018 Ceny Pavla Tonkoviča Slovenského hudobného fondu. Počas posledných rokov úzko
spolupracoval s festivalom Očovská folklórna hruda. Svojej láske, kraju pod Poľanou a ľuďom v ňom
žijúcim, sa odovzdával naplno, lebo reči Podpoľancov najlepšie rozumel. Starostlivo hľadieval a opa-
troval krásu reči a spevu, veľa pochytil od svojej „matky Poľany“ a takou vravou sa vedel rozhovoriť
„aj sto razy za deň“, vždy, keď ho čosi zabolelo, keď sa rozveselil, keď chcel vyjadriť svoje pocity
i vtedy, keď chcel zabúdať. Poľana mala v jeho živote fantastické čaro a preto sa okolo pána profesora
v každom čase „rozsýpal jej perly“ - piesne veselé, radostné, čo láskajú a liečia i tie dumné o živote
toho jeho „detvianskeho“ národa. 

Životu prof. Milana K r i ž a s nami, jeho vedeckému dielu a najmä jeho nádhernému hlasu patrí
naša úcta i obrovské poďakovanie za klenoty piesní, ktorými obohacoval náš život. Ďakujeme mu za
každé stretnutie, za jeho uznanlivé srdce, za jeho vzťah ku každému človeku, za jeho človečinu,
ktorá vždy oslovovala a prinášala pohodu a šťastné úsmevy na naše tváre. Prof. Milan Križo vo svo-
jom živote rozdával ľuďom radosť s šťastie pesničkami, pri ktorých sa všetko chvelo, zamrazilo i ro-
zohrialo človeka a prinášalo do duše čosi nádherného ľudského a to v každom čase privádzalo ľudí
zo sveta do jeho rodného kraja pod matku Poľanu.

SEPTEMBER - pôvod a sémantika slova
Rimania ho mali za siedmy mesiac (kalendár rátali od marca). Preto dostal názov podľa poradia.
V Čechách je to záři, zrejme podľa slnka, ktoré bolo o čosi nižšie a vytváralo najmä v popoludňajších
hodinách typickú žiaru. Niektoré slovanské národy už názvami ako rujeň či rjujen ohlasovali blížiacu
sa jeleniu ruju. Tento názov sa však naplno udomácnil až v októbri. Častokrát sa používal aj vřesen
(Česi), vereseň (Rusi), vresenj (Slovinci), wrzesieň (Poliaci) podľa kvitnúceho vresu. Inak je to mesiac
babieho leta (názov babine lito sa vyskytuje u Bulharov).

ÚCTA LEGENDE 

UPOZORŇUJEME 
ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI 

 NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky
2019 – 21, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný ma-
tičný život v našom meste a podporujeme konanie všetkých podu-
jatí, na ktoré vás budeme každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývať.

 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ A POSIELAŤ NÁVRHY na
zverejnenie v mesačníku ZVON. Vaše články nám môžete posielať
každý mesiac do 20-teho na mailovú adresu:
momaticabb@gmail.com

 NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE O HISTÓRII PÔ-
SOBENIA MO MS V ROKOCH 1919 – 2019, ktorú si môžete
zakúpiť v matičnom dome na ulici M. Rázusa

 NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE „KRONIKA NÁŠHO
ČASU“ a CD „NAŠE LETOKRUHY“ kolektívneho člena MO MS FS
PARTIZÁN vydaných k 60. výročiu vzniku súboru. Publikáciu a CD
v  hodnote  à  10  €  si  môžete  objednať  na  webstránke  súboru
www.fspartizán.sk , alebo získať návštevou v súčasnom sídle sú-
boru, každý utorok a piatok na prízemí v Kapitulskej ulici č. 8


