
Matica slovenská (MS) začiat-
kom októbrových dní do Liptovské-
ho Mikuláša pozvala predstavite-
ľov miestnych, vedeckých záujmo-
vých odborov, zástupcov stálych
matičných pracovísk a hostí na

svoje 11. riadne Valné zhromaždenie od roku 1990, na ktorom mala hodnotiť napĺňanie
Národného programu MS za roky 2017 - 2020, prerokovať komplexne výsledky hospo-
dárenia a vynakladania finančných prostriedkov, schváliť zámery pôsobenia na progra-
mové obdobie rokov 2021 - 2025 a zvoliť si nové orgány MS. Nakoľko valné zhromaž-
denie v rámci súčasných opatrení voči pandémii Covid 19 bolo len jednodňové, bol jeho
priebeh zameraný najmä na stručné informovanie delegátov o súčasnej situácii pôso-
benia MS a na uskutočnenie volieb nových orgánov MS. 

Slovenské národné noviny (SNN) 29.9.2021 predložili pred delegátov valného zhro-
maždenia a tým aj pre širokú verejnosť zámery konania VZ, pokyny pre delegátov a
predstavili aj programy jednotlivých kandidátov na post predsedu MS, členov Výboru
MS a na post predsedu a členov Dozorného výboru MS. Výsledok volieb bol zverejnený
v inom čísle SNN – predsedom MS na ďalšie obdobie sa stal JUDr. Marián Gešper a
predsedom DV MS Mgr. Martin Fejko. Žiaľ, to podstatné, zverejnenie programu budúc-
nosti MS sa odložilo na neskorší čas, ale kedy dôjde k jeho schváleniu, zverejnené ne-
bolo. Zásadnou zmenou je zníženie počtu členov Výboru MS bez profesionálnych za-
mestnancov Matice, žiaľ, i bez tých, ktorí boli po roky „hnacím motorom“ pri tvorbe vý-
znamných projektov a podieľali sa v najväčšej miere aj na ich napĺňaní. Preto postoj k
niektorým otázkam prítomnosti MS zverejníme v rubrike „Slová na zamyslenie“.

Matica slovenská, ako jedinečná národná kultúrna a vedecká ustanovizeň, nero-
zlučne spojená s modernými slovenskými dejinami počas rokov svojej existencie veľmi
jednoznačne zaujímala verejné postoje k životu svojho národa a aj preto často zažívala
veľmi zložité chvíle. Znevažovanie MS v minulosti, ale aj v prítomnosti, bolo a je prejavom
typicky sektársky zvráteného prístupu k uplatňovaniu prirodzených práv slovenského
národa. Tak tomu bolo v čase jej vzniku v rokoch 1862 - 1875, tak tomu bolo aj v rokoch
1919 - 1946 - 1954 i 1974 a čo najviac bolí, že v tomto smere nastali pokračovania de-
honestácie pôsobenia MS vo verejnom živote v rámci samostatného Slovenska aj po
roku 2000 i po roku 2020. Poniektorí „pseudovlastenci“ a „praví demokrati“ najmä však
tí, ktorí samostatné Slovensku nechceli a dnes z neho dobre profitujú doma i v zahraničí,
chcú rozhodovať o likvidácii MS. 

Matica slovenská, ktorá vo svojej histórii vždy po pravde a práve upozorňovala na
potreby slovenského národa, ochraňovala jeho historické poslanie medzi všetkými slo-
vanskými národmi a pripomínala jedinečné demokratické tradície svojho pôsobenia,
bola vždy bytostne spätá so životom ľudí. Preto sa stala počas rokov obrazom mravnej
úrovne Slovákov a reálnou odozvou na Hollého otázku: „Co z nás Slávú bude o sto ro-
ků?“ Takto položená otázka si zrejme žiada hlbší ponor do všetkých etáp historického,
vývinu Slovenska i MS. V tomto zmysle vyslovil svoj názor v čase svojho pôsobenia na
poste predsedu MS aj Vladimír Mináč: „Matica slovenská v mnohom počas rokovo jej
existencie, určovala duchovný profil Slovenska a v rozhodujúcich chvíľach sama vstu-
povala do dejín, nie vonkajškovo a podenkovo, ale hlboko a trváco!“ V tomto duchu pô-
sobila MS vo verejnosti i vnútorne vždy vtedy, keď v dejinách jej pôsobenia dochádzalo
k obnove členskej základne a vo verejnosti vystupovala v napĺňaní svojho poslania ako
nedeliteľný celok. 

Slovensko a Slováci totiž prešli v búrlivom 20. storočí nevídanými peripetiami od
ohromenia samotnej podstaty ich národnej a štátnej existencie na začiatku storočia spô-
sobenej ako dôsledok násilnej maďarizácie, cez útrapy národného socializmu a boľše-
vizácie, až po samostatnú demokratickú štátnosť, ktorú roku 1993 akceptovalo celos-
vetové spoločenstvo. V každej etape tohto procesu významnú úlohu zohrávala Matica
slovenská, ktorá sa stala od svojho vzniku normou pre podstatné hodnoty slovenského
života a podľa toho sa po roky s úctou k nej správali generácie národa. Boli to však iné
časy, iná bola aj Matica, iní boli aj Slováci a o to viac iní boli aj matičiari. S dneškom tie
roky nemožno ani len prirovnávať. Po roky totiž Slováci žili ideálom vo viere v slobodu
a demokratickú slovenskú budúcu štátnosť. Ale aj vtedy, tak ako aj dnes boli medzi nimi
mnohí, ktorí slovenskú samostatnosť nechceli a povedané slovami Janka Kráľa „ zo slo-
va vlasť si urobili válov pre svoje mocenské chúťky.“ 

Nad touto neblahou skúsenosťou v minulosti sa treba v každom okamihu našej slo-
venskej štátnosti poriadne zamýšľať a predovšetkým v ochrane národného a samostat-
ného štátneho života neustúpiť z dosiahnutej pozície. Vo vzťahu k vlastnej národnej
ustanovizni, vždy v nej boli ľudia s rovným chrbtom a vystretými hlavami, ktorí z lásky 

k slovenskému slovu a Matici nikdy nečakali za tieto svoje postoje k národu a vlasti na
odmenu. V týchto svojich postojoch vychádzali z latinského aforizmu: „Cuando amatur,
nomn laboratur, et si laboratur, labor amatur - Keď človek miluje, necíti ťažobu práce,
ale aj keď cíti ťažobu práce, tak túto ťažobu miluje.“ Toto výnimočné súžitie s národom
a jeho kultúrou súvisiacou s poslaním Matice slovenskej vo svojich spomienkach pred
rokmi „preosial“ básnik Andrej Žarnov slovami: „A krok nám zadunel odvahou, hrdosť
hnala naše ruky k dielu do hôr a polí s rozvahou, sformovať z bludísk cestu k cieľu i za-
vrúc dlane dohodne, objavili sme ťa, drahá matka a prisahali rozhodne vytrvať s tebou
do ostatku!“

Odpoveďou na mnohé zložitosti jednotlivých etáp historického vývinu Slovenska a
teda aj Matice slovenskej v súčasnosti je slovenská zvrchovanosť a samostatnosť, kaž-
dodenná tvorivá práca a ušľachtilé ciele pre budúcnosť národa a našej vlasti pod Tatrami.
Ak sa riadne zamyslíme nad súčasným stavom našej národnej a historicky najvýznam-
nejšej ustanovizne – malo by to „zabolieť všetkých poctivých Slovákov i všetkých tých,
čo s nami po stáročia dobre žijú“ - bez ohľadu na to či sú starší, alebo mladší, lebo ako
to vyslovil prvý predseda MS biskup Štefan Moyses: „Ktokoľvek s národom slovenským
poctivo zmýšľa , tomu na udržaní a rozkvete Matice slovenskej záležať musí.“ Pred zrak-
mi celého slovenského národa pri spomínaní na mnohé chvíle nášho žitia sa môžeme
hrdo obzrieť na obdobie po roku 1990, kedy došlo k obnoveniu členskej základne MS,
k zverejneniu jej Národného programu a jeho napĺňaniu aktivitami prospešnými pre život
nielen nás Slovákov doma a za hranicami vlasti, ale aj pre všetkých, ktorí s nami vytvárali
po rokoch opäť slobodný demokratický právny štát a spolu s nami zdieľajú náš život. 

V závere roka 2021 po verejných útokoch ministerky kultúry Natálie Milanovej aj za
prispenia ďalších „prihrievajúcich si na Matici slovenskej svoje polievočky“ bola vytvorená
tzv. Dočasná komisia MK SR a MS, ktorej pôsobenie krátko po jej vzniku sa „niekde v
útrobách Ministerstva kultúry stratilo“, ale ani predstavitelia Matice a jej priaznivci by v
tomto smere nemali mlčať, ale by mali verejnosti odprezentovať nielen výsledky svojej
roboty, ale aj svoje stanoviská pre prítomnosť a najmä výhľady pre budúcnosť. Zatiaľ
však mlčia obidve strany a to sa nakoniec nemusí oplatiť ani jednej, ani druhej strane,
ale najviac sa to nemusí v blízkej budúcnosti oplatiť Slovensku a Slovákom, ktorí by si
za svoje mali vziať odkaz z krátkej modlitby Preghiera bréve sv. Františka z Assisi: „Pane
môj, daj mi dosť odvahy, aby som sa nevzdával možného, dosť pokory, aby som nežiadal
nemožné, a dosť múdrosti, aby som vedel rozoznať možné od nemožného!“ Z týchto
slov zrejme vychádzal Janko Francisci Rimavský, keď v roku 1880 napísal Jozefovi Mi-
loslavovi Hurbanovi:  s podstatnou otázkou o existencii národa nemožno nakladať len
tak, lebo národ, ktorý mení svoju podstatu, kláti sa ako trstina na padnutie hneď toho,
hneď zase iného vetríka. Slovenskému národu a všetkým jeho jednotlivcom by nemalom
byť jedno, čo sa deje, ale mali by sa za náš pohyb postaviť všetci a udržať jednotu i jed-
nomyseľnosť v národe i s národom a nezasväteným tak ukázať, čo je potrebná pravda
pre našu budúcnosť!“

Pre tento i iné odkazy našich národných velikánov Matica musí ostať národná, de-
mokratická, nadkonfesijná a nadstranícka, ale najmä moderná a perspektívna pre mladú
slovenskú národne cítiacu generáciu. Aj preto apelujeme na všetkých členov MS a ich
zodpovednosť statočne prekonať súčasné zložité obdobie podľa príkladu našich matič-
ných predkov. Zodpovednosť, ktorú sme na seba prijali, nás všetkých zaväzuje v záujme
čistého mena a povesti Matice slovenskej, konať najmä keď ako sa zdá, sme si sami
strojcami vyvolávania možnej búrky, prejavov nejednotnosti, ktoré oslabujú akcieschop-
nosť našej ustanovizne. Preto si v roku 2022 s náležitou úctou pripomeňme významné
medzníky dejinných udalostí, cez ktoré chceme napĺňať náš matičný i verejný život: 30.
výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti a prijatia Ústavy SR a pri tom oslávme aj 30
rokov od vydania prvého čísla matičného mesačníka ZVON, cez ktorý sa k vám budeme
prihovárať vzácnymi odkazmi našich národných velikánov pri výročiach narodenia Šte-
fana Moysesa, Jozefa Miloslava Hurbana, Svetozára Hurbana Vajanského, Augustína
Horislava Škultétyho, Janka Francisi Rimavského, Janka Kráľa, Vladimíra Mináča, Ro-
mana Kaliského, Štefana Marka Daxnera, Štefana Krčméryho i ďalších výnimočných
osobností našej histórie.

Dnes na liste v kalendári, prvé dni sú v januári, preto verní starým zvykom pridáme
sa k vinšovníkom. Čas nezastavíš, ale spôsob ako napĺňať sny svojho žitia je vo vašich
rukách. Prajeme vám v novom roku úspech v každom žitia kroku, lásky, zdravia, šťastia
veľa, všetko čo si srdce želá. Sny a túžby, fantáziu tvorenia, optimizmu, pokoj v duši
nech sú prítomné vo vašich srdciach v každom dni od rána do večera v nadchádzajúcom
roku naplnia všetky vaše želania. Preto sa udržujte pri dobrom zdraví, trvanlivej sile a
bystrosti tela i ducha.

Igor K o v a č o v i č    a banskobystrickí matičia
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Milujte krásu, vzlet, vysoké mysle,  

slobodu ducha, činy neodvislé.

(S. H. Vajanský)

MATICA SLOVENSKÁMATICA SLOVENSKÁ
A JEJ PRÍTOMNOSŤA JEJ PRÍTOMNOSŤ



Dňa 9.10. 2021 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo 11. valné
zhromaždenie MS od roku 1990, o ktorom členská základňa dostala
len minimálne informácie, ktoré zverejnili SNN a MS na svojej webovej
stránke. Už pred konaním VZ 14.7.2021 sa osobným listom na členskú
základňu obrátili bývalý predseda DV JUDr. Štefan Martinkovič, ktorý
v ďalšom období chcel kandidovať na post predsedu MS a Ing. Ján
Buleca, bývalý člen Dozorného výboru, ktorý chcel kandidovať na post
predsedu DV MS.: ...Opätovne prichádza čas, keď treba zhodnotiť na-

šu doterajšiu prácu a činnosť pre MS. Po VZ 2017 sme všetci túžobne očakávali podstatnú
tak prepotrebnú pozitívnu zmenu v našej inštitúcii. Ukázalo sa, že mládež bez skúseností
a ochoty spolupracovať s tými, ktorí už Matici venovali svoju energiu, silu a prácu, nedokáže
plne pochopiť zmysel a poslanie matičnej činnosti. Máte v rukách silný, originálny a rozhodujúci
a pritom v tomto čase nanajvýš zodpovedný a rozhodujúci mandát, rozhodnúť o ďalšom vývoji
našej najstaršej kultúrnej ustanovizne. Ponúkame vám svoju tvrdú, náročnú, ale radostnú
prácu - budeme vás motivovať, rozvinieme zdravú súťaživosť a tvorivosť, zabezpečíme dô-
stojné pracovné podmienky, vyššiu odbornosť, podporíme prenesenie kompetencií na krajské
rady MS, podporíme vznik matičného spevokolu, odstránime centralizmus zo Stanov, vypra-
cujeme návrh matičného morálneho kódexu..... 

Dozorný výbor MS totiž už 2. 6. 2021 prezentoval svoje znepokojenie nad situáciou v ria-
dení vykonávanú Výborom s výhradami, že: „Výbor sa nezaoberá hlavnými ťažiskovými úlo-
hami MS prijatými na ostatnom sneme, Výbor MS pracuje nekoncepčne, nemá obsahovo –
koncepčný a termínový plán, nerozpracoval prijaté uznesenia, nepripravil potrebné vykoná-
vacie predpisy i oficiálny výklad Stanov MS.“ Z pohľadu Dozorného výboru MS s cieľom väčšej
transparentnosti by mali rozhodnutia Výboru MS obsahovať previazanosť na činnosť a rozho-
dovaciu právomoc kolektívnych orgánov v určovaní kompetencií a právomocí v oblasti riade-
nia, používaní finančných prostriedkov, dodržiavanie schválených limitov, zabezpečovania
materiálno technického vybavenia i hmotnej zodpovednosti. Zásadne treba obmedziť subjek-
tivizmus v presadzovaní rozhodnutí, ktoré neprerokoval a ani neodsúhlasil žiadny kompetentný
orgán a ktoré potom v konečnom dôsledku poškodzujú dobrú povesť Matice slovenskej vo
verejnosti. Ďalšia podstatná výhrada sa dotýkala oficiálneho tlačového orgánu MS – Sloven-
ských národných novín, ktoré aj napriek prijatému uzneseniu Výboru MS, že každý člen Matice
slovenskej má právo slobodne verejne sa vyjadrovať k vnútro matičným záležitostiam, vo via-
cerých prípadoch toto právo vedenie SNN ignorovalo. Takéto porušovanie vnútro matičnej de-
mokracie prispievalo k rozbíjaniu vnútornej jednoty a k narušovaniu medziľudských vzťahov,
ktoré by mali byť príkladom nielen pre vzťahy členov Matice slovenskej, ale aj pre vzťahy ľudí
v celom v našom národnom spoločenstve. Potrebné bude najmä odpolitizovať vnútorné i ve-
rejné konanie Matice slovenskej, ktorým sa rozbíja vnútorná jednota a umožňuje neprajníkom
útoky na základ existencie našej národnej kultúrnej ustanovizne. Na matičnom sneme v Lip-
tovskom Mikuláši 12.11.2019 tento Dozorný výbor pod vedením JUDr. Štefana Martinkoviča
už od roku 2017 inicioval zmenu Stanov Matice slovenskej v otázkach právnej subjektivity od-
borov Matice slovenskej. Prijatím návrhu Snem MS porušil § 4 bod 2) Zákona č. 68/1997  
Z. z. z 13.2.1997 o Matici slovenskej, ktorý uvádza, že odbor je právnická osoba, ktorého, po-
stavenie, pôsobnosť, zloženie, vznik a zánik upravujú stanovy Matice slovenskej.

Iný postoj k matičnej súčasnosti „Matica slovenská na rázcestí“ v časopise Kultúra zaujal
bývalý riaditeľ Historického ústavu MS PhDr. Ján Bobák, ktorý v podtexte „Obnova našej ná-
rodnej ustanovizne nie je možná bez prijatia nového zákona o Matici slovenskej“.

V úvode tzv. Memoranda PhDr. Bobák uviedol, že MS od roku 1919 bola jedinou organi-
zovanou vedecko-výskumnou základňou na Slovensku, v rámci ktorej sa začala organizovať
aj členská základňa. Pre pamäť je potrebné pripomenúť skutočnosť, že Matica slovenská už
od vzniku v svojich prvých Stanovách z 21.8.1862 od svojho vzniku bola postavená na spol-
kovom základe a hoci jej vtedy uhorské úrady nepovolili zriaďovať miestne odbory, bola for-
mulovaná - ako spolok, ktorý plnil pre Slovákov úlohy akadémie, knižnice, múzea, kultúrneho
a literárneho ústredia, vydavateľstva a vykonával národnobuditeľské poslanie. Popritom v §
35 stanov bolo uvedené: „Slovenská Matica podržuje si právo podľa okolností svoj úkol rozšíriť
a tomu primerane i tieto stanovy doplniť a preinačiť!“....

Kompletným spolkom s členskou základňou začala byť MS od jej oživotvorenia v roku
1919 a spolkom prestala byť od roku 1954, kedy sa stala štátnym vedeckým ústavom. K ob-
nove členskej základne nakrátko došlo v roku 1968, kedy prijatý zákon v § 3 obnovil členskú
zložku, ako organizačnú základňu MS a členské ústredie definoval ako ústredné koordinačné
pracovisko. V § 6 definovaním stálych pracovísk MS zväčšil jej inštitucionálnu základňu. Zákon
č. 167 Zb. z 27.12.1973 potom definoval MS ako národnú kultúrnoosvetovú organizáciu, ktorá
plní funkciu ústrednej verejnej knižnice v SR a pôsobí ako štátna organizácia v priamom riadení
MK SR. Zákon zrušil členskú základňu, modifikoval členské matičné hnutie, pričom miestne
odbory mohli ostať pôsobiť po schválení príslušným ONV, ako súčasť štátnych osvetových in-
štitúcií. Obnovenie MS ako jednotného celku po novembri 1989 bolo poznačené vtedajším
celkovým vývojom, ktorého výsledkom bolo najskôr prijatie Zákona č. 196/91 Zb. zo dňa
26.4.1991 a potom Zákona č. 68/1997 Z. z., ktorý MS definoval ako verejnoprávnu ustanovizeň
– právnickú osobu a v § 3 uviedol ustanovizne vykonávajúce úlohy zverené MS štátom (SNK,
PNK, SLÚ, SHÚ, SNV, KM, Informačné a kultúrne strediská v zahraničí, Oblastné strediská –
domy a oblastné pracoviská) a v § 4 organizácie tvoriace MS (MO, ZO a VO MS, ustanovizne
uvedené v § 3 a spoločné obslužné pracoviská). Nie je mi známe, že by počas celého obdobia
bolo presadzované podriaďovanie inštitučnej časti spolkovému hnutiu a rovnako je scestné
tvrdenie, že bývalý predseda MS Ing. Jozef Markuš vytvoril z MS nedemokratické monštrum
a otvoril „dvere rôznym zlatokopom“, a proti vôli veľkej časti bývalého Výboru MS vytvoril  
v Matici paralelnú tieňovú štruktúru – tzv. Mladú Maticu, ktorú DV MS pod vedením JUDr, Šte-
fana Martinkoviča 30.4.2021 označil, že je v rozpore s platným zákonom a zakladanie takýchto

odborov označil za nelegálne.
Podľa § 4 bod. 2) Zákona č. 68/1997 o Matici slovenskej odbory sú právnické osoby a ich

postavenie, pôsobnosť upravujú Stanovy MS. Stanovy MS v § 14, bod 4) schválené na Sneme
Matice slovenskej v Martine dňa 31. mája 1997, definujú Odbor mladých matičiarov: ako špe-
cifický záujmový obor s celoslovenskou pôsobnosťou, súčasne však jeho členovia môžu vy-
tvárať miestne kluby Odboru mladých matičiarov, ktoré po registrácii v Členskom ústredí Matice
slovenskej môžu nadobudnúť rovnaké postavenie ako miestne odbory Matice slovenskej –
čiže odbory s plnou právnou subjektivitou, tak ako je odbor definovaný v znení § 4, odsek 2)
vyššie uvedeného zákona o Matici slovenskej. Názov Mladá Matica sa objavil v návrhu na
zmenu stanov až v roku 2011, kedy predsedom MS už rok bol Ing. Marián Tkáč, PhD. a pred-
sedom DV MS JUDr. Štefan Martinkovič. Za účelom prípravy novelizácie Stanov bola vo Vý-
bore MS vytvorená pracovná skupina, ktorá po zozbieraní všetkých pripomienok aj z členskej
základne, predložila spracované znenie 3.9.2011 na rokovanie Výboru MS. Overovateľmi pred-
kladaného znenia novelizácie stanov na rokovaní Výboru MS boli JUDr. Martinkovič a JUDr.
Gešper. Na rokovanie Výboru MS bol účelovo predložený návrh v inom znení, čiže nie to tex-
tové znenie, ktoré spracovala komisia, ale Výbor napriek mnohým pripomienkam tento po-
zmenený návrh predložiť na rokovanie snemu schválil, hoci v diskusii bol návrh označený za
účelový so zámerom posilniť postavenie predsedu MS. Na sneme bolo však delegátom pred-
ložené opäť iné znenie novelizácie a nie to, ktoré schválil Výbor MS. Výsledok uvedený ako
schválený v Hlave XVI., bode 6) Stanov zo 17.9.2011 bol zverejnený v takomto znení: Odbor
mladých matičiarov pred 17.9.2011 sa považuje za Mladú Maticu podľa týchto stanov. Kluby
Odboru mladých matičiarov registrované v Členskom ústredí pred 17.9.2011 sa považujú za
odbory Mladej Matice podľa týchto stanov. Stanovy nadobúdajú platnosť schválením 17.9.2011
a účinnosť dňom 17.10.2011. Zrušujú sa stanovy MS schválené na sneme MS 22.3.2003 v Le-
viciach. Tak takto vytvoril podľa PhDr. Jána Bobáka bývalý predseda MS Ing. Jozef Markuš,
hoci vtedy už predsedom nebol on, ale Ing. Marián Tkáč, proti vôli veľkej časti bývalého výboru
MS v Matici „paralelnú tieňovú štruktúru tzv. Mladú Maticu a otvoril dvere rôznym zlatokopom.
Pamäť človeka býva zradná, ale našťastie existujú písomnosti, ktoré pravdy uchovávajú v sta-
ve, ktorému sa zvykne hovoriť „čierne na bielom“ a občas sa k nim treba pre zverejnenie
pravdy a dodržanie práva vrátiť.

V závere svojho návrhu PhDr. Ján Bobák uviedol, že za jediné východisko považuje pri-
jatie nového zákona NR SR o Matici slovenskej, ktorý vymedzí kompetencie a úlohy inštitučnej
zložky a spolkového hnutia, a to oddelením riadenia inštitučnej časti od spolkovej časti, ktorá
má náplň občianskeho združenia a tomu prispôsobený samosprávny charakter. Toto vyme-
dzenie kompetencií, práv a povinností umožní preklenúť úskalia vývoja MS a na ďalšie desa-
ťročia zefektívni jej činnosť. Inštitúcia a matičné členské združenie týmto nadobudnú priestor
pre vzájomnú kooperáciu a vytvorí sa aj predpoklad na nové usporiadanie vzťahov a spolu-
práce medzi MS a SNK pri prezentácii národného kultúrneho dedičstva. Tento návrh „zaváňa
obnovením socialistických zákonov o MS z rokov 1954 a 1973 “ rozdeliť súčasnú zjednotenú
MS na inštitučnú a spolkovú zložku. Inštitučná zložka by bola, ako v nedávnej minulosti, pod-
riadenou organizáciou Ministerstva kultúry – čiže by došlo opäť k poštátneniu MS a spolková
zložka by mala pôsobiť ako občianske združenie. Ministerstvu kultúry SR pod vedením Natálie
Milanovej tento návrh určite vyhovuje - lebo ňou vytvorená Dočasná pracovná skupina pre
posudzovanie pôsobenia Matice slovenskej, ktorú vytvorila 2. júla 2020, sa stretla len dvakrát
a to 2.10. na svojom prvom zasadnutí a potom 22.10. zasadala online. K žiadnej dohode 
v riešení vzájomných vzťahov však nedošlo, skupina sa potom už nestretla a nakoniec „za-
padla v prachu ministerskej byrokracie.“

Zámery programu MS na obdobie rokov 2019 – 2021 s výhľadom do roku 2025 prezen-
toval 12.10.2019 na webovej stránke Matice slovenskej súčasný predseda MS JUDr. Marián
Gešper. (Zámery obsahujú tieto časti: Vedecká činnosť MS a jej prezentácie - Matičné hnutie
a členská základňa - Slovenská mládež a mládežnícke matičné hnutie - Slováci na národnost-
ne zmiešaných územiach - Slováci v zahraničí a spolupráca so slovanskými národmi - Me-
diálna a propagačná oblasť - Finančné a materiálne zabezpečenie). V zásade celkom dobré
postavený program pôsobenia, ale v hodnotení na VZ MS 2021 výsledok jeho plnenia s kladmi
i problémami nebol odprezentovaný. Hodnotenie činnosti a pôsobenia jednotlivých súčastí
MS obsahujú každoročne zverejnená informatívna správa za kalendárny rok (2018 - 2019 –
2020). Všetky tieto správy sú si navzájom podobné a sú spracované podľa jednej šablóny. Sú
to správy uvádzajúce súpis činnosti a projektov podľa jednotlivých pracovísk a súčastí Matice
slovenskej - chýba v nich však analytický pohľad na podmienky i výsledky činnosti v jednotli-
vých rokoch, ale hlavne chýbajú návrhy záverov a možných opatrení pre program v nasledu-
júcom období . Komplexná správa o činnosti a hospodárení za roky 2018 – 2020 na VZ 2021
však predložená nebola, nerokovalo sa o nej a neboli prijaté žiadne závery a potrebné opat-
renia smerujúce k odstráneniu nedostatkov. Valnému zhromaždeniu nebol predložený ani Pro-
gram budúceho pôsobenia MS v ďalšom programovom období i keď argumentáciou môže byť
to, že zatiaľ v platnosti ostávajú Zámery s výhľadom do roku 2025 schválené v roku 2019.

Všeličo sme na pôde MS počas rokov po roku 1989 zažili, všeličo sme museli v záujme
obrany poslania našej národnej ustanovizne vykonať, všeličo sme museli generačne v každom
období na matičnej púti slovenským životom vytrpieť, ale nikdy sme sa nechceli spreneveriť
matičným myšlienkam slobody a demokracie, lebo vždy sme mali pri napĺňaní poslania Matice
slovenskej pred sebou na pamäti slová Andreja Hlinku z roku 1938: „Matica nech nepolitizuje.
Matica nech je dobrou matkou všetkých a politiku nech robia tí, ktorým patrí. Matica má ísť
cestou kultúry, vedy a osvety a preto v nej politika nemá miesto“ a preto sme si radšej na tejto
púti brali za svoje nadčasový odkaz zo Zvolenského manifestu: „Bráňme si slovenský svojráz,
lebo ten zasahuje až na dno duše a ukazuje sa v našom pomere k svojmu ja, k rodine, spo-
ločenstvu, k chrámom, k školám, národu i celému svetu. Ukazuje sa v chápaní životnej pravdy,
mravu i ľudského charakteru.“ (Spracované podľa dostupných archívnych materiálov)

S L O V Á  N A Z A M Y S L E N I ES L O V Á  N A Z A M Y S L E N I E
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(Dodatok k úvodníku)(Dodatok k úvodníku)



V rokoch 2017 - 2020 sa konali pravidelné zasadnutia Výboru MO MS, ktorý
v hodnotených rokoch svojej činnosti zasadal celkom 48 krát (2017 - 13 krát, 2018 – 13
krát, 2019 – 12 krát a v roku 2020 – 10 krát. Zasadnutia 2.11. a 5.12. 2020 sa z dôvodov
prijatia celoštátnych opatrení k pandémii Covid 19 už nekonali. 

Počas jednotlivých rokov Výbor na svojich rokovaniach prijal celkom 558 uznesení
k riešeniu všetkých úloh svojho verejného i vnútorného pôsobenia (2017 – 190, 2018 -
162, 2019 - 102, 2020 - 104). Výbor MO MS v rámci svojej pravidelnej činnosti každo-
ročne schvaľoval plán činnosti a konanie ťažiskových podujatí, vykonával pravidelnú kon-
trolu plnenia terminovaných pracovných úloh, mesačné spresňovanie a koordináciu plá-
nov činnosti a realizáciu jednotlivých projektov, zabezpečovanie financovania podujatí,
prenos informácií z rokovaní orgánov MS a pri činnosti postupoval podľa zásad noveli-
zovaných Stanov MO MS z roku 2015. Osobitne v rokoch 2018 – 2019 sa venoval prí-
prave pripomenutia 100. výročia vzniku MO MS a komplexnému spracovaniu publikácie
k tomuto výročiu. Ďalej Výbor MO riešil vzniknuté problémy prevádzky, pravidelne hod-
notil výsledok uskutočnených podujatí i spoluprácu pri ich organizovaní, dodržiavanie
prevádzkových hodín v objekte matičného domu, vykurovanie v objekte a pravidelnú
údržbu. Pokračovali problémy s parkovaním vo dvore, problémy s úhradami nájomného
MO riešil zmenami niektorých nájomcov a novelizáciou všetkých nájomných zmlúv i ces-
tou súdnych podaní. Problémom v objekte na Dolnej ul. je vymáhanie dlžoby od nájom-
cov M. Mikloša a firmy SMilano, na ktorých MO MS podal žalobu. Vykonané bolo ore-
zanie stromov pri parkovisku a v nadchádzajúcom roku bude potrebné riešiť celkovú
opravu fasády matičného domu, vykonať kontrolu stavu strešnej krytiny, ale aj opravu
vodovodnej siete, vývoz zeminy z priestorov záhrady a možnosť prekládky elektrických
káblov na záhrade na Hornej ul. Počas roka Výbor MO MS vykonával pravidelnú kontrolu
čerpania finančných prostriedkov schváleného ročného rozpočtu, udržiavania poriadku
v objekte, zabezpečovanie technického vybavenia, vytváranie podmienok pre činnosť
matičných súborov, klubov a sekcií, vydávanie a distribúcia mesačníka ZVON vrátane
jeho zverejňovania na webovej stránke MO MS. Výbor MO MS na požiadanie zabezpečil
podmienky pre pôsobenie krajskej rady MS a na svojich riadnych zasadnutiach schva-
ľoval prijatia nových členov MS, archivovanie dokumentácie o činnosti, prípravu a rea-
lizáciu schválených projektov, opravu fasády objektu a vyvezenie sutín z priestorov ob-
jektu na Hornej ul. 11 a pre rok 2018 pripravuje úpravu záhrady, možnosti preloženia
elektrického kábla na pozemku a zmenu nájomníka priestorov na prízemí objektu. Počas
celého roka boli zabezpečované rôzne administratívne a organizačné úlohy vo vzťahu
k evidencii členstva, celkovej činnosti a prevádzke. Viacerí členovia Výboru MO MS sa
počas roka 2017 zúčastňovali na práci krajskej rady MS, pôsobili vo Výbore MS i v ďal-
ších matičných štruktúrach.

V rokoch 2017 - 2018 sa niektorí členovia Výboru MO MS ešte zúčastňovali na
práci krajskej rady MS i v ďalších matičných štruktúrach. Žiaľ, pravidelnej činnosti Výboru
MO sa postupne viacerí prestali zúčastňovať a niektorí sa z rôznych dôvodov tejto dob-
rovoľnej matičnej práce vzdali. Matica slovenská, ktorá sa vytrácala z verejného priestoru
zrejme prestavala byť pre nich zaujímavá, hoci pre niektorých sa stala odrazovým mos-
tíkom pre ich ďalšie profesijné pôsobenie. Nakoľko sa neuskutočnili riadne výročné zhro-
maždenia, boli čerpané výdavky prevádzky (poštovné, drobné nákupy, opravy a údržba,
podpora projektov, odmeňovanie činovníkov MO) schvaľované na zasadnutiach Výboru
MO MS. Zásadné stanovisko zaujal Výbor MO vo vzťahu k prijatej novelizácii Stanov
MS na celoštátnom sneme MS 12.10.2019 v Liptovskom Mikuláši. Stanovisko sa dotý-
kalo problémov vzniknutých okolo právnej subjektivity odborov MS, ktorou došlo k po-
rušeniu Zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej. 

Pre celkové pôsobenie MO MS boli v rokoch 2017 – 2020 významné aj roko-
vania KR MS Banskobystrického kraja – celkom 15 zasadnutí. ( 2017 3x – 2018 4x –
2019 2x - 2020 6x), pričom prevažná časť zasadnutí sa uskutočnila v matičnom dome.
V záujme celkového pôsobenia MS v práci MO MS Banskobystrického kraja prijala
KRMS celkom 85 uznesení a v spolupráci s banskobystrickým domom MS a ČÚ MS
pripravila viaceré podklady na rokovanie nielen KR, ale aj na rokovania Výboru MS: pri-
pomienky k návrhu nových Zriaďovacích listín domov MS a Štatútov krajských rád MS,
zlepšenie starostlivosti vedenia MS o členskú základňu, umožňovanie širšej prezentácie
činnosti MO MS v SNN, riešenie dobudovávania siete matičných pracovísk v Bansko-
bystrickom kraji a ich špecifikácie na vymedzenom území pôsobenia, ako aj podiel členov
KR na organizovaní viacerých matičných podujatí v kraji i prípravu matičných podujatí
v roku 2019, riešenie vzniknutých problémov v súvislosti s rušením niektorých matičných
pracovísk v kraji a ich potrebnej špecifikácie na vymedzenom území pôsobenia. Na za-
sadnutí dňa 29.6.2020 prijala KR MS „Výzvu k ochrane ľudového odevu“, ktorá bola
zverejnená aj vo Zvone č. 2/2020. Komunikácia v rámci KR z dôvodov pozastavenia
činnosti viac menej fungovala online. Pre rokovania krajskej rady boli zo strany MO MS
pripravené viaceré podklady: Pripomienky k riešeniu právnej subjektivity MO MS pri do-
držiavaní ustanovení Zákona o MS, Stanoviská k vyjadreniam ministersky kultúry SR
Natálie Milanovej k prítomnosti pôsobenia Matice slovenskej, Zvýšenie starostlivosti ve-
denia MS o členskú základňu, Umožňovanie širšej prezentácie činnosti MO MS v SNN,
Riešenie špecifikácie matičných pracovísk v kraji na vymedzenom území pôsobenia.
Upozornili sme na problém v riadení matičného hnutia (nekonajú sa pravidelné porady
riaditeľov domov a oblastných pracovísk MS, ale ani porady predsedov krajských rád
MS) a potrebu riešenia obnovy fungovania viacerých záujmových odborov MS!!! 

V rokoch 2017 – 2020 členovia MO MS v spolupráci s organizátormi kultúrneho
života v meste Banská Bystrica i v rámci Banskobystrického kraja a ďalšími pri-
pravili a vykonali celkom: 341 podujatí v rozsahu 465 dní s účasťou 19012 účinkujúcich
a lektorov a 171 203 účastníkov. Z uvedených orientačných počtov to boli - každoročne
4 výstavky detskej kresby matičnom dome celkom 16 výstaviek. Ďalej to bolo 34 podujatí

v cykle Udalosti a Osobnosti a 21 článkov vo Zvone v roku 2020, 37 podujatí v cykle
História, 75 podujatí v cykle Tradície a ľudia, 59 podujatí v cykle Kultúra. Ďalej to bolo
110 podujatí kultúrneho, turistického, športového a spoločenského charakteru - vychá-
dzky členov MS do prírody, stretnutia členov záujmových a profesijných klubov a krúžkov,
stretnutia členov MO MS na pôde matičného domu, spolupráca a účasť na podujatiach
jubilujúcich súborov a inštitúcií, nahrávanie CD Krásy v objatí času, zasadnutia krajskej
rady MS, účasť na zasadnutiach iných krajských a okresných rád MS. Podstatnou mierou
k napĺňaniu činnosti počas celého roka prispievali mnohé tvorivé stretnutia členov Klubu
paličkovanej čipky (44), členov Klubu seniorov Lipa (64), členov matičných súborov
a krúžkov (228 a 2 sústredenia). 

Za aktívnej programovej i organizačnej spolupráce viacerých členov MO MS sa po-
čas rokov 2017 – 2020 na 7 podujatiach tradičnej ľudovej kultúry (Folklórny festival Vý-
chodná, Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva, Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe,
Ozveny staroslovienčiny v Telgárte, Festival mladých folkloristov Koliesko Kokava nad
Rimavicou, Očovská folklórna hruda v Očovej, Hontianska paráda v Hrušove ) uskutočnili
umelecké výstavy, scénické programy, nescénické podujatia, chrámové koncerty, kon-
ferencie a odborné semináre s medzinárodným dosahom, školy ľudového spevu a tanca,
tvorivé dielne zamerané na výuku výroby ľudových hudobných nástrojov, prezentácie
tradičnej ľudovej kuchyne, jarmoky ľudových remesiel a ďalšie akcie pre záujemcov. Na
festivaloch v rokoch 2017 - 2020 účinkovalo - 68 folklórnych súborov, 34 detských sú-
borov, 62 dedinských skupín,16 ľudových hudieb, 22 speváckych skupín, 29 kolektívov
zahraničných Slovákov, 80 sólistov inštrumentalistov a spevákov a 15 rôznych folklór-
nych zoskupení, z ktorých prevažná väčšina je kolektívnymi a individuálnymi členmi
v MO MS. Príprava a konanie viacerých festivalov v roku 2020 bolo v súčinnosti s pro-
gramovými tvorcami a manažmentami na základe dôkladného posúdenia organizátorov
postupne preložené na rok 2021 a následne aj na rok 2022.

Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov možno roky 2017 - 2020 v celkovom pô-
sobení MO MS pri napĺňaní Národného programu Matice slovenskej a prijatých zámerov
vlastného pôsobenia MO MS hodnotiť napriek viacerým problémom súvisiacich s po-
hľadom na pôsobenie Matice slovenskej vo verejnosti a s prihliadnutím na situáciu so
šírením pandémie Covid 19 v rámci existujúcich možností ako štandardnú zatiaľ pomer-
ne kladne, aj keď určite to mohol byť rok oveľa lepší. V tomto smere si nám treba vypo-
môcť pravdivými slovami Vladimíra Mináča: „Hodnotiť vlastnú prácu nie je nadľudská,
ale priam neľudská práca. Každému sa totiž vyhovieť nedá, ale názory predložené kul-
túrne treba vypočuť bez emócií a snažiť sa ich aj pochopiť hoci s nimi nemusíme súhla-
siť!“ Z tohto pohľadu možno roky 2017 – 2020 v celkovom pôsobení MO MS a v napĺňaní
poslania Matice slovenskej hodnotiť napriek viacerým problémom súvisiacim s pôsobe-
ním Matice slovenskej vo verejnosti pomerne kladne. Súčasné podmienky pre matičnú
činnosť všetkých súčastí MO MS v matičnom dome možno hodnotiť ako vyhovujúce,
ale s prihliadnutím na výsledok riadneho valného zhromaždenia Matice slovenskej bude
potrebné Zámery matičnej činnosti MO MS dopracovať o ciele súčasného postavenia
Matice slovenskej, doriešenie podmienok priestorových, materiálnych a finančných mož-
ností a vlastné programové ciele predložiť na schválenie výročnému zhromaždeniu MO
MS v roku 2022.

V závere správy o činnosti MO MS vykonávanej v rokoch 2017 – 2020 a k celkové-
mu napĺňaniu vlastného programu matičnej práce v MO MS treba konštatovať, že v
značnej miere do prípravy a realizácie podujatí prispeli programovo, organizátorsky i fi-
nančne aj viaceré spolupracujúce inštitúcie. Za túto spoluprácu patrí poďakovanie na-
sledovným inštitúciám a záujmovým združeniam: Stredoslovenskému osvetovému stre-
disku, Podpolianskemu osvetovému stredisku, Hontiansko-Ipeľskému osvetovému stre-
disku, Novohradskému osvetovému stredisku, Hvezdárni B. Bystrica, Štátnej vedeckej
knižnici a Literárno-hudobnému múzeu, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Peda-
gogickej a Filozofickej fakulte UMB, Kultúrnemu centru A. Sládkoviča v Detve, OZ OSOH
Hrušov, OZ HONZLUK, OZ Koliesko, Klubu paličkovanej čipky, Klubu seniorov Lipa, klu-
bu obce rodákov z Liptova v B. Bystrici, FS Partizán, DFS Matičiarik, súkromnej ZUŠ
Róberta Tatára, Akadémii umení B. Bystrica, OZ Sásová Rudlová, Spoločnosti M.R. Šte-
fánika, viacerým miestnym odborom MS v kraji, kultúrnym inštitúciám, mestským a obec-
ným úradom, základným a stredným školám i základným umeleckým školám, cirkevným
úradom, knižniciam, viacerým záujmovým združeniam a všetkým členom MS. 

Súčasné podmienky pre matičnú činnosť všetkých súčastí MO MS počas rokov
2017 - 2020 v matičnom dome (napriek situácii spojenej s dodržiavaním prijatých opat-
rení k pandémii Covid 19, ktoré značne obmedzili pravidelnú matičnú činnosť) možno
hodnotiť z hľadiska existujúcich možností ako primerané. Širšiu vnútro matičnú činnosť
však bude aj naďalej potrebné zabezpečovať zvýšenou aktivitou členov Výboru MO v
rámci priestorových a finančných možností a pôsobení v jednotlivých kluboch, sekciách
a súboroch MO a tým prezentovať poslanie Matice slovenskej vo verejnosti. K tomu
bude potrebné vytvárať primerané podmienky v matičnom dome, prezentovať možnosti
verejného i vnútorného pôsobenia matičných zoskupení, skvalitniť informovanosť verej-
nosti o ich činnosti cestou webovej stránky MO a umožňovať pravidelnú činnosť členov
a priaznivcov MO na pôde matičného domu i pri verejných kultúrnych a spoločenských
podujatiach. Skvalitňovať podmienky pre pravidelnú činnosť v matičnom dome a do pra-
videlnej činnosti zapájať okrem vlastných členov aj priaznivcov a podporovateľov MS 
z okolitých obcí Banskej Bystrice. Výbor MO MS a jeho kluby, sekcie, súbory, skupiny
počas roka 2021 vynaložia snahu „o opätovné naštartovanie“ matičnej činnosti, čo určite
bude mimoriadne náročné a bude to vyžadovať maximálnu profesionalitu, odbornosť,
vynachádzavosť a obetavosť všetkých členov výboru i predstaviteľov jednotlivých ma-
tičných subjektov vykonávajúcich svoju činnosť na pôde Miestneho odboru MS. v Ban-
skej Bystrici 16.8.2021 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI MO MS V BANSKEJ BYSTRICI 

ZA ROKY 2017 – 2020 (III. časť)



PROGRAM NA JANUÁR
Výboru, klubov a sekcií MO MS sa budú konať podľa po-

kynov vydaných k pandémii Covid 19 . Širšie informácie pre
členov budú zverejňované na webovej stránke MO MS a na
podujatiach, ktoré sa budú môcť konať, budeme zo strany
MOMS posielať osobitné pozvánky, resp. upozornime na ich
konanie ON LINE v aplikácii ZOOM resp. TEAMS.

3.1. o 17.00 TRADÍCIE - TROJKRÁĽOVÝ VEČER 
stretnutie členov obcí rodákov s kultúrnym novoroč-
ným programom s pripomenutím trojkráľových tradícii
na Slovensku 
M: DMS, Dolná 52 O: Klub LIPA, FS Partizán 

10.1. o 17.00 VÝBOR MO MS – UDALOSTI Roka odkazu štú-
rovcov 
Hodnotenie záveru roka 2021 a zámery činnosti a
kontakty s členskou základňou v I. polroku 2022 (Prvé
zasadnutie v roku) 
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

17.1. o 16.30 HISTÓRIA A OSOBNOSTI V NEJ
Myšlienky S. H. Vajanského (175. výr. narodenia –
16.1.1847) a Františka Švantnera (110. výr. nar.
29.1.1912) + odkazy M.M. Bakulínyho (125. výr. smrti
+ 18.1.12892) 
M: DMS, Dolná 52 O: Literárna sekcia MO MS

22.1. o 9.00 NOVOROČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ 
šachový turnaj pre mládež a dospelých k 29.výročiu
vzniku Slovenskej republiky
M: Spojená škola Kremnička O: ŠK + MO MS

24.1. o 17.00 KULTÚRA 
Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO - TĽK na Slo-
vensku s pripomenutím 110. výr. nar. hudobného skla-
dateľa prof. P. Tonkoviča (13.1.1907) a 95. výr. nar.
národného umelca prof. Š. Nosáľa (20.1.1927) 
M: DMS, Dolná 52       O: Národopisná sekcia MO MS

28.1. o 10.00 ŠALIANSKY MAŤKO J.C.HRONSKÉHO 
28. ročník celoštátnej súťaže v prednese slovenských
povestí - okresné kolo  
M: DMS, Dolná 52O:   DMS a Literárna sekcia MO MS

7. – 30.1. ZIMA A ZÁTIŠIA
Tematická výstavka výtvarných prác detí k novému ro-
ku v rámci projektu Život v našom meste 
M: DMS, Dolná 52  O: Výtvarná sekcia MO MS 

10. - 17. - 24. – 30. 1. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

10. - 17. - 24. – 30. 1. o 15.00  KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov
M: DMS, Dolná 542 O: Klub Lipa MO MS

13. - 20. - 27.1. o 16.00  TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci 
M: Kapitulská 8 a DMS, Dolná 52      O: FS Partizán

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..
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Každá cesta končí, ale aj začína,
ľudský život zažiari, ale raz aj zha-
sína. Neplačte a nežiaľte už za
mnou, čas všetko vylieči. Možno mi
bude na rozlúčku vánok viať, možno
víchor všetky smútky odveje, keď
budete so sklonenou hlavou stáť.
Neplačte už. Dobre mi je v tomto
spočinutí. Zem mi šepká: Odpočiň
si, synku. Zostávajte v mieri. V spo-
mienkach snáď dovidenia. Pokoj s
vami – nech je vaša noc mojou ne-
rušená. Spievajte, ľudia, nahlas na-
miesto mňa, spievajte – budem vás
počúvať. 

Cez tieto slová sa chceme v tom-
to zložitom čase nášho bytia pokloniť a poďakovať sa v čase za spoločné roky naplnené kultúrou
ducha a vzájomnej úcty. Odprevádzame na cestu do večnosti jedného z nás, človeka s ktorým sme
zdieľali chvíle „na roli národa dedičnej“. Jozef  K a r v a š   bol človek nesmierne statočný, obetavý,
pracovitý a vnútorne mimoriadne bohatý, človek, ktorý si nesmierne vážil hodnoty ľudského ducha,
ku ktorým pristupoval v každom čase s čistým srdcom. Bol rovnako náročný na seba i všetkých,
ktorým sa cez svoj talent a poznanie odovzdal naplno. Pri tej náročnosti však vedel veľmi dobre,
že najkrajšou ozdobou človeka výnimočných je dobré a uznanlivé srdce. Jožko v sebe také srdce
mal pre všetkých ľudí, ktorým veril a ktorých si vážil. 

Po všetky roky nášho spolužitia v meste na Hrone bol Jozef našou súčasťou pri objavovaní osob-
nosti národnej i svetovej hudby a prepojenie s improvizačným charakterom tej „slovenskej muziky“
v akomsi podvedomí aj tej podpolianskej i horehronskej, ktoré sa v jeho ponímaní odrážali v im-
provizácii jazzovej muziky, často prezentovanej počas hodín improvizácie vynikajúcich muzikantov
Venca Chochola, Milana Babica, Ľubora Chovanca, Michala Zuzáneka, Mira Poprádiho, Pavla Pon-
delíka, Miška Kališku, Jozefa Košíka, Paľa Hromadu, Vlada Vizára, Róberta Ragana, Klaudiusa
Kováča, Jožka Kavaša ml. a ďalších na ich obdivovaných jam session. Strávili sme pritom dlhé,
niekedy skoro nekonečné hodiny šťastia, vnútornej radosti i veselosti tých ostatných. Príprave
týchto stretnutí v banskobystrickom Národnom dome, v sále PKO, v Závodnom klube Slovenky,
alebo potom vo vtedy vo fungujúcom Dome kultúry či pri nočných odprevádzaniach na Huštáku sa
Jožko so svojimi muzikantmi venoval naplno – čas pritom nikdy nehral úlohu, času pre dobrú muziku
bolo totiž vždy málo. Všetci okolo Jozefa a jeho muzikantov priam zbožne načúvali, fandili a čakali
ďalšie vynikajúce improvizácie naučené od „super“ jazzmanov či na prezentáciu ich vlastného in-
terpretačného majstrovstva. Potlesky, nadšenie i volania „opakovať“ nebrali konca kraja. Odmenou
všetkým boli ďalšie pokračovania jazzových koncertov bystrických jazzmanov, ktorí pod Karvašovým
vedením do hry vkladali svoje duše.

Od roku 1990 sme sa s Jožkom Karvašom stretávali na pôde matičného domu – najskôr v Ná-
rodnej ulici a potom na Fortničke, kde mal orchester BB Band Dixieland Jazz Band svoj domov.
Tam sa muzikanti stretávali, tam sa pripravovali na koncerty, odtiaľ  „vyrážali“ na cesty po Slovensku,
ale aj do Česka, Poľska, Maďarska, Francúzska, Nemecka, Dánska, Veľkej Británie, aby sa potom
vracali šťastní a prinášali tie najvyššie ocenenia. Bola to generácia muzikantov s úprimným vzťahom
nielen k hudbe, ale aj k svojmu národu a svojej vlasti i ku svojmu patrónovi Matici slovenskej. Na
jej pôde v Turčianskom Martine, ale aj pri všetkých svetových festivaloch slovenskej mládeže cez
svoje koncerty dokazovali svoju úctu k myšlienkam vzájomnosti, spolupráce, tolerantnosti a pria-
teľstvu potrebnými pre život ľudí. Preto si ich všade, kde prišli, vysoko vážili a oni pod Jožkovým lí-
derstvom boli tými najlepšími vyslancami Slovenska vo svete. 

Jožko Karvaš vošiel počas spoločných rokov do našich životov a zanechal v nás všetkých, ktorí
sme ho poznali nádherné stopy. Nezabudnuteľné pre nás ostávajú jeho besedy o zmysle tanečnej
a jazzovej hudby i jej histórii v našom meste, ale najmä jeho vynikajúca interpretácia Tichej noci a
ďalších vianočných piesní i úprimné slová vinšovania vyslovené každoročne v programe matičného
Vianočného kruhu. Preto jeho odchod od nás je veľmi bolestivý. Odišiel od nás náhle 11. decembra
2021 a už nebude medzi nami tak, ako sme boli zvyknutí. Už nám nezahrá, už nepríde na kus reči
do matičného domu, už nikoho neosloví a nepovie o svojich plánoch, už nebudeme počuť okolo
nás znieť jeho trúbku i jeho zvonivý hlas, už nám nepovie, tak ako to on vedel, priamo svoj názor
na dejiny i prítomnosť žitia. Chýbať nám bude jeho ľudskosť, jeho človečina, jeho skúsenosti a jeho
čestnosť v každom okamihu života, lebo ako hovoria slová básnika: „Zastavil sa čas, chýbajú nám
ruky otcove, chýbajú nám slová človeka so srdcom krištáľovým, vnútorne bohatým a čistým. Chýbať
nám budú naveky.“ Našťastie ostane medzi nami jeho muzikantské majstrovstvo, ktoré budeme
môcť počúvať z nahrávok na CD nosičoch – Naše mesto (2003) - Vám lásky sľub skladám (2006)
- Muž s trúbkou (2009) – Než odídem (2010) – Ani neviem aké slová použiť (2011) a prečítať si to,
čo je o muzikantskom živote Jozefa Karvaša zachytené v publikácii M. Kališku - Pod taktovkou
času (2016.) 

Náš vzácny kamarát a brat Jozef, nech zem slovenská, v ktorej si prišiel na tento svet a ktorú si
tak veľmi miloval, Ti dá dobré spočinutie, aby si mohol snívať svoj sen o kráse a láske k hudbe,
ktorou bol naplnený Tvoj život s nami. Každá cesta sa raz končí, a iná zas začína. Naplačte a ne-
žiaľte, čas všetko vylieči. Dobre mi je v tomto spočinutí. Pokoj s Vami – spievajte nahlas namiesto
mňa. Spievajte – budem na Vás myslieť a Vašim hlasom načúvať! 

Ďakujeme za všetko! Tvoji matiční priatelia a obdivovatelia jazzovej hudby na Slovensku

VINŠUJEME VÁM
V novom roku veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody.
Významné dohody, úsmevné príhody a ďalšie života výhody.
A k tomu veľa úprimnej lásky, skutočných priateľov 
a pevného zdravia. 

Šťastný nový rok 2022!

POCTA ČLOVEKU POCTA ČLOVEKU 

UPOZORŇUJEME 
ČLENOV MO MS

 NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2019 – 2022,
nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste
a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo naj-
srdečnejšie pozývame.

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


