
Tak máme za sebou rok, počas
ktorého sme si museli vypočuť veľa
o tom, ako to na Slovensku bolo zlé,
aké nie dobré zmluvy popodpisovalo
predchádzajúce vládne zoskupenie,
ako sme nevedeli využívať eurofon-

dy, ako sme nedokázali opravovať cudzími kamiónmi naše zničené cesty, ako nám v celom
štáte nefunguje právo a spravodlivosť, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a ešte mnoho ďal-
ších vecí. Prečo to všetko nefunguje a kto by mal byť za to pred občanmi zodpovedný, sme
sa poriadne nedozvedeli, ale vypočuli sme si v médiách obrovské množstvo urážok a často
veľmi vulgárnych vyjadrení politikov, ktoré ostali bez povšimnutia, lebo bolo treba odstaviť po-
litických oponentov a zatvárať za údajné skutky, ak sa to dokáže. Údajne všetko bolo v po-
riadku, lebo na samom začiatku nového vládnutia sa to môže. Ak sa to môže a ak to verejne
hovoria tí, ktorí sa rovnako správali pri svojom pôsobení predtým a počas vládnutia iných vy-
krikovali a vulgárne nadávali, predchádzali z jednej politickej strany do druhej, aby sa dostali
na dobre platené miesta v parlamente, ale za roky vysedávania v rokovacej miestnosti, alebo
v kanceláriách NR a podaktorí aj v EP, toho veľa pre Slovensko neurobili. 

V čase celoplošných obmedzovaní obyvateľov Slovenska (aj keď niektorí z nich sú „rovní
a rovnejší“) zažívame už skoro dva roky z týždňa na týždeň a často aj zo dňa na deň mimo-
riadne situácie dotýkajúce sa bežného života vo všetkých jeho oblastiach. Zažívame doslova
amatérsky spôsob vládnutia, ako tomu bolo v dávnych časoch v rámci akcie „mládež vedie
Brno“. Vtedy naprávanie chýb mesačného vládnutia „komsomolcov“ trvalo vyše pol roka a na-
šťastie nebola vtedy žiadna pandémia. Koľko bude náprava amaterizmu vládnutia trvať teraz,
nevie nikto. 

Vládni predstavitelia sa pri svojom vládnutí správajú ako kŕdeľ vrabcov sediacich na stro-
me, ktorý pri výstrele z pušky vyletí, aby po chvíli opäť dosadol, ale už na iné konáre stromu
a čvirikali rovnako ďalej. V tomto prirovnaní sa súčasní vládnuci správajú rovnako ako tie
vrabce. Dohadujú sa o svojom vládnutí, o obsadení lukratívnych postov „tými našimi“, o vy-
hľadávaní problémov v súdnictve a prokuratúre a zatváraní svojich oponentov, o rozprávaní
zámerov a návrhov smerujúcich k ochrane životného prostredia, starostlivosti o medveďov,
vlkov, bobrov, ale aj domácich mačiek a psov, ale len veľmi málo hovoria o pomoci obyčajným
ľuďom, tvoriacich základ nášho štátu. Takto, žiaľ, vyzerá už skoro dvojročná stránka vládnutia
„novej demokracie na Slovensku“, prejavujúca sa vo vydávaní rôznych a často protichodných
vyhlásení i vydávaných pokynov vo vzťahu k šíreniu pandémie koronavírusu a jeho mutáciám.
Mnohé z týchto rozhodnutí nijako nepomáhali, ale v značnej miere obmedzovali život ľudí,
nakoľko ďalšie vyhlásenia často bez overenia pravdivosti vydávali viacerí ministri a niekedy
aj ich úradníci. 

Všetci títo, ktorí sa „demokratickou cestou“ dostali k moci a bez vlastného sedliackeho
rozumu „za tridsať strieborných“ ochotne konajú podľa pokynov svojich chlebodarcov, veľmi
skoro zabudli na to, kde prišli na tento svet, kde roky žili ich predkovia, ktorí počas storočí
chránili podstatu života slovenského národa. Našťastie nie všetci ľudia v našom národe, ale
aj v národnostiach, ktoré s nami roky zdieľajú spoločný život, prišli o zdravý sedliacky rozum.
Našťastie na Slovensku žijú mnohí statoční, ľudia, ktorí vedia, že slobodu žitia a svoje práva
si treba nielen vážiť, ale ich aj chrániť a verejne sa v záujme budúcnosti svojich potomkov
postaviť a konať tak, aby sme sa spoločne postavili k našej prítomnosti a pripravili sa na našu
budúcnosť v duchu odkazu Andreja Hlinku z roku 1936: „Zo všetkých strán sme obkľúčení
nepriateľmi domácimi i zahraničnými. Jedni nás chvália, iní nás hania, jedni nám dovoľujú
pohybovať sa na slnku slávy, iní nás ženú do katakomb, alebo do víchric a lejakov každoden-
ného boja. My sa môžeme pominúť a odísť, ale idea, ktorej sme boli oddanými služobníkmi,
ostáva. Idea slovenského národa, jeho politického a kultúrneho poslania v strednej Európe
nemôže zahynúť, lebo je to najkrajší prejav slovenskej duše, stanovenej samým Bohom!“

Vychádzajúci z týchto myšlienok vyzývame všetkých, ktorí nevedia a najmä nechcú ko-
nať a žiť v duchu tohto odkazu pre dobro našej vlasti, aby zo svojich vládnucich postov radšej
odstúpili z vlastnej vôle. Pre výkon zverených funkcií mnohým totiž chýba vzdelanie, skúse-
nosti, potrebný rozhľad a nadhľad, neovládajú historické súvislosti, nemajú úctu k vlasti pred-
kov a chýba im aj tak veľmi prepotrebná viera pre budúcnosť žitia Slovákov i všetkých, ktorí
s nimi na Slovensku v dobrom žijú. O túto vieru v budúcnosť sa počas všetkých období svojej
existencie starala Matica slovenská, ktorá svoje poslanie uskutočňovala na princípoch de-
mokratickosti, dobrovoľnosti, iniciatívnosti a aktivite každého svojho člena. Aj preto v našom
spoločenstve vždy pôsobila ako barometer i seizmograf národného, kultúrneho a spoločen-
ského života. Podstatným pre život však bolo najmä to, že Matica slovenská nikdy nikoho
„vrchnostensky“ neusmerňovala, ale v prvom rade podnecovala a aktivizovala spojenie člo-
veka pri vytváraní kultúrnych hodnôt pre všetkých ľudí a osobitne pre mládež, ktorej ponúkala

priestor pre napĺňanie jej záujmov. Vždy keď Matica slovenská nebola a najmä keď jej bránili
podieľať sa na kultúrnom a spoločenskom živote Slovákov a napĺňať v živote národa odkazy
ľudskosti svojich predkov, nastávali vo vzťahu „k vrchnosti“ problémy. Svedčia o tom historicky
zachytené dôkazy o jej tzv. „krížovej ceste“ od roku 1875 až po dnešok, ktoré jednoznačne
poukazujú na prenasledovanie Matice slovenskej a jej činovníkov, ale aj členov za vyslovené
názory, za dobrovoľné aktivity i priame stanoviská. Žiaľ, v tomto sa súčasná „demokratická
vládna moc“ značne podobá na vládnucich nad slovenským národom v minulosti. Aj preto by
mali na postoch ministrov pôsobiť osobnosti majúce na tento výkon potrebnú kvalifikáciu, ve-
domosti i víziu budúcnosti, úctu k vlastnej štátnosti a tým aj kompetenciu konať na prospech
života ľudí. K tejto skutočnosti nášho žitia pripomínam slová odkazu S. H. Vajanského: „Život
budúci vyžaduje čistý charakter, nezlomnú vôľu, neúnavnú pracovitosť, dôveru vo vlastné sily
a preto nemožno mlčať, lebo nedá sa zhovárať ako rovný s ľuďmi, ktorým spoza goliera trčí
cudzia košeľa.“

A čosi aj do vlastných radov. Aj v našej národnej ustanovizni došlo pred niekoľkými rokmi
„k zmene“ a hľadali sa vonkajší a najmä vnútorní nepriatelia, prijímali sa „nové programy pô-
sobenia“, dávali trestné oznámenia, vymieňali, alebo aj vyhadzovali „nepohodlných činovní-
kov“ a začali zamestnávať „funkcionárov“. Vyhadzovali najmä tých, ktorí sa svojou pronárod-
nou orientáciou, svojimi znalosťami a pevnými postojmi vo veciach národa a vlasti pričinili
o obnovu matičného hnutia a v značnej miere aj o tvorbu výnimočných matičných projektov
v rôznych oblastiach národnej a duchovnej kultúry. Aj v Matici prevládli osobné záujmy, aj
v Matici sa „noví funkcionári“, nie už činovníci, začali orientovať na ohováranie a verejné na-
pádanie vlastných, začali sa oveľa viac zaujímať o hmotné výhody a záujmy, začali sa triediť
na mladých a starých - na tých z východu, západu a stredu, na tých ktorí pripravovali sláv-
nostné uvítania na stretnutiach „pravých“ matičiarov, na tých ktorí v záujme svojich zamestnaní
poslušne za plat slúžili, na tých ktorí vnášali do matičného života stranícku politiku a menej
sa venovali šíreniu kultúrneho poslania našej národnej ustanovizne, a ktorí zabúdali najmä
na to, čo potrebujú Slováci žijúci na južnom Slovensku. Matica slovenská sa postupne vytrá-
cala z verejného priestoru, písalo sa o nej len v súvislosti s vymyslenými „matičnými kauzami”,
bez overených a pravdivých informácií i údajnou podporou predvolebných sľubov „národne
orientovaných“ politických strán. Ľudia jej prestávali veriť, matičných podujatí bolo čoraz menej
a slabá bola aj ich finančná a materiálna podpora, viaceré „matičné projekty“ prevzali a pýšili
sa nimi iní organizátori, ale veľmi často ich „tzv. zrenovovali“ podľa svojich vedomostí a schop-
ností a výsledkom boli amatérske podujatia ako po stránke programovej, tak organizátorskej.
Na to, čo sa s niektorými výsostne matičnými podujatiami a nielen s matičnými stalo, v plnom
rozsahu dnes platia slová Milana Lasicu z 31.8.2015: „Všetko, čo bolo kedysi naozaj dobré,
čo malo svoju hodnotu, tradíciu, sme vlastne vymenili za drahé šmejdy v načačkanom obale.“ 

Prišla „mladá zmena“, ale, žiaľ, zmena bez skúseností a bez osobností a táto zmena vy-
hovovala aj tým, ktorí na Slovensku vládli. Matica slovenská, ktorá bola pri zrode samostatnej
Slovenskej republiky a bez predstaviteľov ktorých sa predtým neobišlo ani jedno verejné, kul-
túrne a spoločenské podujatie, zrazu nebola potrebná a, žiaľ, tak je tomu podnes. Táto prí-
tomnosť postavenia Matice slovenskej v našej spoločnosti je zlá a zrejme aj budúcnosť tejto
najvýznamnejšie národnej ustanovizne v dejinách Slovákov nevyzerá najlepšie. Tí, ktorí sa
ujali moci v štáte, hovoria len o krajine a navrhujú zmeniť nielen zákon o Matici slovenskej,
ale aj zákon o štátnom jazyku. To sú nielen vyslovené, ale aj napísané a počas volebnej kam-
pane šírené vety v programoch viacerých „demokratických“ politických strán, ktorých koalícia
nám Slovákom dnes skoro vo všetkých oblastiach života amatérsky vládne. Vyzývame preto
všetkých, ktorým záleží na zvrchovanom Slovensku a ktorí chcú na jeho území pokojne a dob-
re žiť, nedovoľte nikomu, aby menil našu minulosť, otravoval našu prítomnosť a predal našu
budúcnosť. A tu je na mieste vyslovenie odpovedí na otázku – Ideme správnou cestou? 

Všetci by sme mali vo svojom vnútri jednoznačne cítiť, ku komu, nielen v histórii, ale aj
v prítomnosti a najmä v budúcnosti, patríme a čo je a malo by byť nášmu srdcu najbližšie.
Mali by sme byť veciam dotýkajúcich sa národa a vlasti celkom na dosah. Mali by sme hľadať
a nachádzať, padať a vstávať, prenikať do podstaty, spoznávať ľudí a svet tak, aby sme mali
vztýčené hlavy, aby sme vedeli, kto sme a mali jasný cieľ nášho žitia. To je otázka našej pod-
staty, to je otázka aj týchto dní nášho bytia, lebo: „Programom našej krvi je naše slovenské
slovo, je hlasom bratstva našich storočí a najjasnejším sľubom našej budúcnosti. Je Božím
darom, z ktorého bohatosti žijú všetci Slováci po všetkých kútoch sveta, ako synovia a dcéry
slovenskej matere.“ Cez tieto slová akademika Jozefa Štolca potom môžeme všetci svojou
poctivou robotou v našej prítomnosti napĺňať myšlienky Martina Rázusa: „Je našou národnou
povinnosťou uchovať si v živej pamäti dedičstvo i odkazy velikánov národa – pretože hovorili
srdcom a srdce, to je symbol ľudskej duše a najkrajšia ozdoba ľudského života. Preto treba
žiť vždy so vztýčenou hlavou a mať úctu k svojmu národu i svojej otčine.“ 

Igor  K o v a č o v i č
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Kto chce hýbať svetom, 

nech najskôr pohne sám sebou.

(Ľ. Štúr)

IDEME SPRÁVNOU CESTOU?IDEME SPRÁVNOU CESTOU?



Michal Miloslav Bakulíny (+ 18.1.1892 Kameňany, nar.
16.7.1819 Pondelok – Hrnčiarska Ves) po vypuknutí revolúcie 1848
organizoval národné gardy a stal sa ich veliteľom. Po porážke sep-
tembrovej slovenskej výpravy ho spolu s J. Franciscim a Š. M. Dax-
nerom zatkli a 5.11.1848 ich štatariálny súd v Plešivci odsúdil na
trest smrti. Našťastie sedriálny súd rozsudok pozmenil na dva roky
väzenia a z peštianskej väznice ich v roku 1849 vyslobodilo rakúske
vojsko. Potom vstúpil do slovenského dobrovoľníckeho zboru, bojo-

val pri Leopoldove, Komárne i v Bratislave. Po vypuknutí rakúsko-pruskej vojny navrhol
cisárovi budovať slovenské dobrovoľnícke jednotky, ale už v roku 1867 bol vyšetrovaný
za údajnú spoluúčasť na panslavistickom sprisahaní a penzionovaný. Tieto a ďalšie ži-
votopisné údaje o M. M. Bakulínym sme zverejnili v mesačníku ZVON č. 8/2019 pri 200.
výročí jeho narodenia. Pri 125. výročí jeho úmrtia zverejňujeme časti zo slávnostnej reči
matičného literárneho historika PhDr. Miloša Kovačku, ktoré zazneli pri odhaľovaní pa-
mätnej tabule M. Bakulínymu v roku 1994 v jeho rodisku a sú odkazom pre zamyslenia
aj v našej prítomnosti: 

„Hoj, traja sokoli! Či vám žiaľ za svetom? – Za svetom nie, ale za slobodným letom...“
– tak zunia prvé slová peknoduchej básne Janka Francisciho–Rimavského, ktorému v
duši zneli, zuneli mohutne, lietali vo výšinách tatranských – v tej noci tmavej, čiernej, v
noci hlbokej, v ktorej traja sokoli slovenskí, Daxner, Francisci a Bakulíny, kapitáni tisovskej,
hnúštianskej a kokavskej gardy v Slovenskom povstaní roku 1848, pripravovali sa s muž-
nou odvahou podstúpiť za svoj milovaný národ krutú, nezaslúženú smrť.

Predsmrtná noc cválala nemilosrdne. Básnik Francisci mužne dopísal sokoliu pieseň.
A matka jeho v materinskom bôľnom kŕči slzami kropila plátno, do ktorého mala v úmysle
zahaliť bezduché telá mladučkých sokolov. Ráno bolo vskutku naplnené Božou milosťou,
ktorá potešila slovenskú mať. Jej synovia sokolí opäť rozsnívali svoj slovenský sen. Opäť
zatúžili konať – žiť naše dejiny práve tak odvážne, mužne a jednoznačne, ako ich pred
plešiveckým súdom nebojácne bránil nielen v mene troch mládencov, vlastne celého Slo-
venska – mladoň Janko Francisci, syn Rimavskej doliny.

Reč Francisciho bola i rečou Michala Miloslava Bakulínyho, učiteľského syna, rodáka
z Pondelku v Malohonte, ktorý v ranej mladosti o svojej národnosti – ako vo vlastnom ži-
votopise napísal – „nič neznajúc“ prišiel v roku 1835 ako šestnásť ročný na lyceálne štúdiá
do Levoče. So synovskou priamosťou v národných veciach váhavému otcovi napísal ne-
kompromisne: „Som Slovák, otec môj, len Slovákom zostanem!“ Zaznelo to ako prísaha
pred otcom, ale tiež pred otčinou a bola to vlastne dobrovoľná voľba. Voľba cesty života
tŕnistej, z ktorej sa nesmelo skĺznuť. Bakulíny ňou kráčal oddane, neraz s príslovečnou

náruživosťou bránil slovenské veci ako proti exponentom ilegálnej, tak i proti prirodzeným
zákonom života legalizovanej maďarizácie, najmä, celých päť rokov ako evanjelický učiteľ
v Kokave. Bol to on, dobrý pán učiteľ kokavský, ktorý rozhýbal svoj kraj nadšením pre
slovenskú slobodu. A kraj ho pochopil, uvidel v ňom svojho predstaviteľa: zvolil ho na čelo
kokavskej gardy, ktorá dala svoju pevnú slovenskosť na známosť nielen slovenským vo-
jenským jazykom, ale tiež rozhodným Nie! 

Splnil sa mu nakrátko, na necelý jeden slovenský rok 1849 – celoživotný sen. V rod-
nom kraji vyzval Slovákov, aby neodkladne usporiadali slovenské národné zhromaždenie
a na ňom slobodne usporiadali slovenské záležitosti. Bakulínyho výzva, ako tiež ďalšie
aktivizujúce hlasy, boli prijaté až o dva roky po jeho výzve v Turčianskom Svätom Martine,
v slávnom slovenskom mestečku, na zhromaždení Slovákov bez rozdielu vyznania a po-
stavenia, aby v Božom náručí, „Pod lipami“ - symbolmi slovanstva prijali vyhlásenie, Me-
morandum národa slovenského. Memorandové námestie malo by sa vykladať aj ako ná-
mestie troch slovenských sokolov, zvestujúcich zmysel slovenského života. Vskutku, traja
sokoli ten zmysel slovenský nielen apoštolsky zvestovali, lež ho v živote Slovenska aj
úporne uskutočňovali. Zmysluplne budovali svoju Maticu slovenskú, svoje spolky a kniž-
nice, rodili sa tu s neobyčajnou vášňou slovenské knihy, zvláštnej Božej milosti sa tu tešili
slovenské prostonárodné povesti, ktoré v tomto kraji z tisícročných semienok dopestovali,
a vo Veľkej Revúcej, sa zrodilo jedinečné slovenské evanjelické patronátne gymnázium.
Traja sokoli vyviedli na svet svoje deti sokolie, prežili slávnu chvíľu, prežili deň, v ktorom
národ nadšený opäť valil sa na valné zhromaždenie do národnej – vzkriesením rozjasne-
nej svetlice. Akoby v tej chvíli na zem našu drahú slovenskú zlietol temravami väznený
sokol. Sokoli traja, sokoli dvanásti, sokolovia Tatier, deti sokolie. Hviezdoslav ich tam všet-
kých uvidel v novom básnickom veľobraze Slovenska. Uvidel všenárodný úľ. Uvidel sta-
vivo a verš jeho vyzváňal: „Tak zjednoťte sa... Zasaďte teda základ prehlboko do zeme
dedičnej, veď vykúpenej i utrpením, dlhým cez veky, i obetí až množstvom bez počtu, veď
kyprej od potu, sĺz, krvi nadosť – a na ňom, pevnom, zdvižte vzletne chrám...“

Na svojej púti životom Bakulíny zažil veľmi pekné časy s milými národovcami a na-
písal svoje vyznanie: „roku 1848, ako vypukla takrečená sloboda, tiež hýbal som sa v me-
ne národa a kde zavdala sa príležitosť, všade bránil môj národ a vyslovoval žiadosti jeho
a to i pri nezdaroch znamenite prispelo k prebúdzaniu národného povedomia slovenského
a zostane prvým politickým dejom Slovákov.“ Nadväzujúc na tieto jeho slová nezabúdajme
nikdy na odkaz pre budúcnosť nášho národa: „Život máme len jeden a mali by sme ho
prežiť tak, aby sme pri dobrej opatere a poctivej robote uchovali v sebe našu ľudskú pod-
statu. Svojich potomkov učme hrdosti na svoj národ i svoju vlasť a bráňme si náš sloven-
ský svojráz, lebo ten zasahuje až na dno našich duší.“

175. výročie narodenia Svetozára Hurbana Vajanského
(16.1.1847 Hlboké) - spisovateľ, básnik, literárny kritik, redaktor,
publicista, politik. 

Po štúrovskej generácii bol Svetozár Hurban Vajanský azda
vôbec najväčšou postavou slovenského národného pohybu. Bo-
lo to tak najmä v najťažších slovenských desaťročiach, ktoré
zvykneme nazývať aj „vajanskovské roky“. Svetozár Hurban Va-
janský, syn národovca Jozefa Miloslava Hurbana a prvej sloven-

skej ochotníckej herečky – krásnej Aničky Jurkovičovej, kráčal v šľapajach svojich ná-
rodne činných a slávnych rodičov, lebo vyrastal v prostredí, kde vládol duch silného ná-
rodného povedomia. Po štúdiách na právnickej akadémii v Bratislave pôsobil ako advokát
v Trnave, Budapešti, Bratislave i vo Viedni a nakoniec v Skalici. Po roku 1878 sa usadil
v Martine, stal sa šéfredaktorom Národných novín a k advokátskemu povolaniu sa už
nevrátil. Neskoršie redigoval Slovenské pohľady, stal sa tajomníkom ženského spolku
Živena a patril k hlavným predstaviteľom martinského vedenia SNS. Jeho postoje profi-
lovali roky najťažšieho národnostného útlaku po zrušení slovenských gymnázií, Matice
slovenskej a úplného negovania existencie slovenského národa. Reagoval na to vo svo-
jich dielach verejne húževnatou obranou národného programu štúrovcov, hlavne idey
samobytnosti slovenského národa. 

Vajanský bol jedným z vedúcich postáv nastupujúcej generácie realistických spiso-
vateľov a organizátorom kultúrneho a literárneho života. Ústrednou témou jeho diel boli
možnosti obnovy slovenského národného života a jeho podôb. Už jeho prvá básnická
zbierka Tatry a more sa stala manifestom slovenského realizmu nielen obsahom, ale aj
formou. Národný útlak najvýstižnejšie zobrazil vo veršovanej poviedke Herodes - v tra-
gickom príbehu dvoch slovenských sirôt odvlečených do Maďarska, aby sa tam v službe
u cudzieho gazdu pomaďarčili. Toto dielo bolo protestom proti odnárodňovaniu sloven-
ských detí. Predstavu oslobodenia a slobody zdôrazňuje v spojitosti s najsilnejším slo-
vanským národom ruským, no žiada i prebudenie, aktivizáciu slovenského národného
života. Začiatok jeho prozaickej tvorby predstavujú Obrázky z ľudu, V malom meste, Pus-
tokvet, Škola a život. Súbežne s nimi napísal i rozsiahlejšie spoločenské novely a romány:

Letiace tiene, Duchovia sudov, Kandidát, Suchá ratolesť, Koreň a výhonky, Listy z Uhors-
ka, Mládeži, ktoré boli obrazom hospodárskych, politických a spoločenských problémov
70. rokov 19. storočia. Prenikavé boli jeho rozbory diel ruskej literatúry a dôverne poznal
aj literatúru antickú, nemeckú, anglickú, poľskú, juhoslovanskú, maďarskú i českú, s kto-
rými sa vyrovnával ako literárny kritik i ako aktívny tvorca. 

Vynikol aj ako literárny a divadelný kritik i podporovateľ národného emancipačného
hnutia slovenských žien. Keď sa však ženy naozaj postavili za svoje práva a nestáli už
tak jasne „po boku muža a národa", boli reakcie ich mužských kolegov, vrátane Vajan-
ského, ostré a odsudzujúce. Vyjadroval sa k dielam P.O.Hviezdoslava, M.Kukučína,
T.Vansovej a ďalším tvorcom. Jeho kritická činnosť vyšla vo zväzkoch – State o sloven-
skej literatúre a State o svetovej literatúre. Svoju politickú koncepciu sformuloval v úvahe
Náhľady a výhľady, cez ktorú podnecoval orientáciu slovesnej tvorby na Slovensku. Va-
janský paradoxne počas svojho života nemal priamu väzbu na Maticu slovenskú. Keď
vznikla, bol šestnásťročný mladík, keď zanikla, práve sa ženil a dramaticky zakladal svoju
profesijnú postať a keď bola oživotvorená, už tri roky bol na sláve božej. Napriek tomu
nič iné nesymbolizovalo viac Maticu slovenskú ako jeho osobnosť. Vajanský totiž abso-
lutnú časť svojho života prežil v Turčianskom Svätom Martine a počas rokov „suploval
zrušenú Maticu slovenskú“ . On bol vtedy Maticou a po roku 1875 rovných 40 rokov vy-
pĺňal náš neustále vytesňovaný národný priestor. 

Popredný slovenský literát Svetozár Hurban Vajanský zomrel 17. augusta 1916 v
Turčianskom Svätom Martine vo veku 69 rokov. Pochovaný je na Národnom cintoríne a
pre naše zamyslenie v každom čase žitia nám zanechal svoj odkaz v básni Prosba: „My-
slite, píšte, plesajte a žiaľte, striasajte duchov, zahrievajte, páľte! Čítajte, chváľte, kritizujte,
haňte, šľachetných ľúbte, napádaných bráňte! Hovorte hlasno, počúvajte zbožne, hľa-
dajte dobré, ničte neosožné! Milujte krásu, vzlet, vysoké mysle, slobodu ducha, činy ne-
závislé! Milujte jazyk a čo sa v ňom kliesni, tešte sa, plačte s tónom rodných piesní! Ob-
razy duše, maľované skvostne, okrášľujte vám hojné dni i pôstne. Mrvme sa, bratia, živo,
bez prestania, ďaleko nenie nám už do svitania! Mrvme sa, hýbme, rozcíťme sa ladne:
lenivosť, chladnosť nech do pekla padne!

(Wikipedia)

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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PRIPOMÍNAME SI
Milujte krásu, vzlet, vysoké mysle, slobodu ducha, činy neodvislé!



TRAJA SOKOLI
Na priečelí Obecného úradu v Plešivci sa nachádza pamätná ta-
buľa akad. sochára Frica Motošku, ktorá nám pripomína troch
slovenských sokolov (Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Michal
Bakulíny). Na ich počesť gemerskí matičiari každoročne vzdávajú
úctu ich pamiatke položením vencov. Dňa 5. novembra 2021 si

v komornej atmosfére spolu so zástupcami obce a predstaviteľmi SZPB pripomenuli udalosti,
ktoré sa odohrali pred 173 rokmi, kedy Francisci a Daxner spísali prvý ucelený národno-poli-
tický program v dejinách slovenského národa – Žiadosti slovenského národa. Prvý politický
orgán v dejinách Slovenska vznikol 16. 9. 1848 na Myjave pod názvom Slovenská národná
rada, kedy Ľ. Štúr predniesol prejav, v ktorom vypovedal poslušnosť uhorskej vláde a vyhlásil
autonómiu Slovenska. Cieľom bolo spojiť sa s ostatnými časťami Slovenska a zorganizovať
celonárodné povstanie. Francisci v Hnúšti, Daxner v Tisovci a Bakulíny v Kokave organizovali
národné gardy a viedli ich výcvik a chystali revolučnú akciu. Dňa 12. októbra prišli Francisci
s Daxnerom do Plešivca. Dostali rozkaz, aby išli do stoličného domu, tam sa hlásili u kastelána
a držali sa podľa jeho rozkazov, lebo ich budú vypočúvať. Za nimi prišiel 17. októbra do Ple-
šivca aj Bakuliny a mnoho iných. Označili ich za rebelantov proti krajine. Proti tomuto obvineniu
sa vzopreli a ohradili. Nechceli dopustiť, aby slovenské gardy boli zadelené do maďarského
vojska, preto boli odsúdení na smrť šibenicou. V poslednej chvíli, keď už odsúdenci stáli na
plešiveckom popravisku, bol rozsudok zmenený na uväznenie. Ich snahy však boli vyslovené
v pamätnom Memorande slovenského národa z roku 1861 vypracovanom Štefanom Markom
Daxnerom. Požadovali v ňom uznanie Slovákov za svojbytný národ a používanie slovenčiny
ako úradného a vyučovacieho jazyka. (Tatiana Tomková – DMS Rožňava)

DOM A. H. ŠKULTÉTYHO 
Veľkokrtíšskych matičiarov dlhodobo trápil stav rodného domu
najväčšieho krtíšskeho rodáka, evanjelického kňaza, štúrovca,
národovca, básnika, osvetového činiteľa, učiteľa a riaditeľa Prvé-
ho evanjelického slovenského gymnázia v Revúcej Augusta Ho-
rislava Škultétyho, ktorý „svätenia národného sviatku“ na Devíne

prijal slovanské meno Horislav a slávnostne sa zaviazal venovať svoj život národno-buditeľ-
skému a kultúrno-osvetovému hnutiu. Svoj sľub po celý život plnil. Budova už bola v havarij-
nom stave, avšak po dlhých rokovaniach sa podarilo prostredníctvom v roku 2018 o.z. Spo-
ločnosť A. H. Škultétyho presadiť zámer jej obnovy a začať rekonštrukciu objektu. Aktivity
tejto iniciatívy podporili matičiari v celom Honte a zásluhou krajskej rady MS Banskobystric-
kého kraja na rekonštrukciu prispeli aj matičiari z Brezna, Lučenca, Veľkého Krtíša, Banskej
Bystrice i ďalší nemenovaní. V rámci vyhlásenej verejnej zbierky sa do prenosných pokladni-
čiek v inštitúciách, na kultúrnych podujatiach (napríklad na Hontianskej paráde a pod.) sa 
v rokoch 2018 – 2020 vyzbierala značná časť finančných prostriedkov, ktoré boli v I. etape
obnovy použité na opravu krovu a pokrytie strešnou krytinou v celkovej hodnote 12.079,41 €.
Druhá etapa sa rozbieha od začiatku novembra 2021. Ide o búracie práce jestvujúcich podláh,
otvoru dverí, nové podkladové betóny, injektáž a tepelnú izoláciu. Práce je veľa, veď ide o
viac ako 200 rokov starú budovu a v marci je naplánované pokračovanie 3. etapy, ktorej pro-
jekt, nakoľko ide o finančne mimoriadne náročné dielo, bol podaný do Programu podpory za-
chovania kultúrnych hodnôt Nadácie . Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP
Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho získala finančný príspevok, ktorý je účelovo viazaný
na realizáciu tohoto projektu vo výške 5.000 €. Za túto podporu vyslovujeme Nadácii SPP ve-
rejné poďakovanie. Vďaka a uznanie prináleží aj všetkým darcom do verejnej zbierky a ľuďom,
ktorí boli a veríme že aj budú nápomocní pri vybudovaní dôstojného stánku Múzea význam-
ného národného dejateľa A. H. Škultétyho. (Mgr. Mária Hroncová, štatutárka Spoločnosti 
A. H. Škultétyho a predsedníčka OR MS vo Veľkom Krtíši)

VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD 
Keby ste nepoznali podujatie Národného výstupu na Pustý hrad s dlhoročnou
tradíciou, mohli by ste si myslieť, že ide len o akési turistické podujatie, kedy
je stanovená jedna z 3 úrovňovo rozdielnych cestičiek vedúcich na Pustý
hrad. Naše podujatie nie je až tak o putovaní k ruinám hradu. Radosť pri-
chádza v cieli. A nielen tá tradičná, ktorú máme možnosť zažiť každý deň.

Radosť z výhľadov na ďaleké hory Tatru, Matru a Fatru, dolinu alebo vyhasnutú sopku Poľany.
Od vstupu do hradu, prvú sobotu v mesiaci september pozorujeme, že na hrade je akosi viac
dravcov, ľudia chodia v čudne dlhom oblečení a výstrely z dela akoby pripomínali vojnu. Deti
v tento deň nesedávajú za mobilmi, ale razia mince. Dievčatá si háčkujú náramky alebo sa
zaujímajú o čítanie. Chlapci sa zas venujú streľbe z luku alebo cvičeniu so šabľou. Dňa 4. sep-
tembra 2021 Mesto Zvolen, Zvolenské kultúrne centrum, Matica slovenská a OZ Štúrov Zvolen
pripravili podujatie pre všetkých odvážnych turistov s pestrým programom „Vystúp na hrad“.
Slávnostne bol program otvorený v Parku Ľudovíta Štúra, skadiaľ sa všetci zúčastnení vydali
buď ťažšou lesnou cestou, alebo sa nechali spod Pustého hradu kyvadlovou dopravou vyviesť
až do samotného sedla. Program bol otvorený čo chvíľa po desiatej hodine. Cyklojazda Via
Historica svojím príjazdom pomyselne spojila dva najväčšie hrady Slovenska - Spišský a Pustý.
Od skúsených „rytierov Pustého hradu“ by sme sa mohli dozvedieť, že ani Pustý ani Spišský,
no práve Nitriansky je najväčší. A v čom to všetko spočíva? Vo veľkosti hradieb. Skvelé roz-
hovory, ľudia žijúci krásami stredoveku. Deti mohli prežiť zaujímavé skúsenosti s dravým vtác-
tvom počas vystúpenia sokoliarov sv. Bavona. Nikto sa nemal čas nudiť. Určite nie do konca
podujatia, ktoré zavŕšili piesne od Karola Duchoňa. Jedno bolo na konci isté! Po tomto podujatí
bol zostup z Pustého hradu ťažší ako je tomu bežne. Viete prečo? Pretože každý mal batohy
plné knižiek z matičného stánku. (Ondrej Baranec vedúci okresnej rady MS)

ÚCTA OSOBNOSTIAM 
Mikulášski matičiari už pri obnovení MO MS v roku 1990 za-
ložili milú tradíciu. Každoročne sa stretávajú na Vrbickom cin-
toríne pri hroboch významných rodákov a osobností, ktoré sú
tu pochované. Nebolo tomu inak aj v tomto roku. Dňa 29.
októbra 2021 sa asi tridsiatka matičiarov, predstaviteľov sa-

mosprávy a cirkví stretli pri hroboch takých osobností ako M. M. Hodža, Jur Janoška, Rehor
Uram – Podtatranský, Gašpar Fejérpataky Belopotocký, Ester Martinčeková – Šimerová, Mi-
roslav Ksandr, Kazimír Bezek, Aurel Stodola. Podujatie pripravili mikulášski matičiari v spolu-
práci s mestskou samosprávou. Moderoval ho predseda KR MS Žilinského samosprávneho
kraja Milan Stromko. Na úvod matičný spevokol Senior zaspieval štátnu hymnu, Milan Stromko
zarecitoval báseň od majstra Milana Rúfusa a privítal prítomných primátora a poslanca NR
SR Jána Blcháča, viceprimátorov Rudolfa Urbanoviča a Ľuboša Triznu, podpredsedu MS a
riaditeľa Domu MS Mareka Nemca a predsedu MO MS Ferdinanda Chovanca ako i duchov-
ných, rímsko-katolíckeho dekana Stanislava Culku a evanjelického farára Mariána Bochničku.
Potom sa k prítomným prihovoril primátor mesta Ján Blcháč. Spomenul, že práve tu na miku-
lášskom cintoríne spočívajú svoj večný sen osobnosti, ktoré sa stali nielen súčasťou dejín
mesta, ale aj celého Slovenska. Po zapálení sviečok a položení vencov na mikulášskom pan-
teóne sa prítomní odobrali k veľkému krížu na Vrbickom cintoríne. Tu sa za všetkých zosnulých
pomodlili dôstojní páni farári a demonštrovali tak ekumenickú súdržnosť dvoch najväčších
kresťanských cirkví na Slovensku, katolíckej a evanjelickej. Na záver zaspieval matičný spe-
vokol pieseň: Blíž, k tebe Bože“ a predstavitelia mesta a Matice slovenskej položili vence ku
krížu a zapálili symbolické sviečky. Potom sa niektorí odobrali zapáliť sviečky aj pri kríži na
vojenskom cintoríne na Háji – Nicovom, kde spočívajú slovenskí a českí vojaci, ktorí padli 
v závere 2. svetovej vojny pri oslobodzovaní Liptovského Mikuláša. Matičiari zapálili sviečky
aj na hroboch matičiara Karola Komanderu, spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej, za-
kladateľa časopisu Krásy Slovenska Miloša Janošku, jeho brata predsedu MS Jura Janošku,
spisovateľa Ivana Laučíka, prírodovedca Jána Volku i dlhoročného riaditeľa Domu MS a člena
výboru MS Ladislava Pašku. Mikulášski matičiari si tak uctili osobnosti, ktoré sa narodili alebo
tvorili v Liptovskom Mikuláši, lebo vedia, že pamäť národa je v každom čase žitia veľmi dôle-
žitá. Cez pamäť totiž vzdávame úctu ľuďom, ktorí svoj život a vykonané dielo odovzdali svojmu
národu. (Peter Vrlík)

NOVOROČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ 2022 
V Banskej Bystrici sa dňa 3.1. 2022 uskutočnili tradičné No-
voročné šachové turnaje pri príležitosti 29. výročia vzniku
SR. Vzhľadom na pokračujúcu pandémiu COVID sa obidva
turnaje ako OPEN tak aj VC mládeže hrali formou ONLINE
pomocou pravidiel servera lichess.org. Na OPEN turnaji hra-

lo a ukončilo turnaj 70 šachistov. Potešiteľná bola rastúca účasť mládeže, kde len v OPEN
ich hralo takmer 40 vo veku do 23 rokov. V turnaji VC pre žiakov do 14 rokov s hodnotením
samostatných kategórií žiakov a žiačok do 8, 11, a 14 rokov súťažilo spolu 57 hráčov. Turnaje
sa hrali súbežne švajčiarskym systémom na 7 kôl. Celkovým víťazom Novoročného turnaja
sa stal Filip Haring z ŠK Junior CVČ Banská Bystrica a MOMS pred Romanom Hrošom z Lip-
tovskej Šachovej Školy a Adriánom Gyerpálom, tiež z domáceho klubu ŠK Junior CVČ Banská
Bystrica.
Víťazkou kategórie dievčat do 18 rokov v OPEN turnaji bola Lucia Ševčíková z Mkss-Sk Ky-
sucké Nove Mesto pred Timeou Haasovou z ŠK Rajec a Karin Novomestskou z ŠK Štefanov.
V kategórii 14 ročných chlapcov prvý skončil iba 10 ročný Ryan Casey Mezsaros z KŠN Bra-
tislava pred Marekom Ďurovkom z ŠK Junior CVČ B. Bystrica a tretím Martinom Gollnerom z
Liptovskej Šachovej školy. V kategórii chlapcov do 18 rokov vyhral Adrián Gyerpál z domáceho
klubu ŠK Junior CVČ B Bystrica, druhý bol Šimon Rybka z ŠK Tjls Vd Poprad a tretí skončil
Richard Turčan z ŠK Junior CVČ B Bystrica a MOMS. V kategórii do 14 rokov medzi dievča-
tami zvíťazila Nina Hudáková z klubu Šachy Reinter Košice pred Agátou Berkovou a Jarosla-
vou Morovou (obidve z ŠK Junior CVČ Banská Bystrica). V kategórii žiačok do 11 rokov vy-
hrala Nina Haasová z ŠK Rajec pred Adelou Zvalovou z Nitrianskej ŠA a Katarínou Tóthovou
z Mladosti Žilina. V kategóriu najmladších dievčat do 8 rokov skončila 1. Bibiána Hrdličková
a s rovnakým počtom bodov na druhom mieste bola Viktória Štricová z ŠK Junior CVČ B. 
Bystrica. V prvej trojke žiakov do 14 rokov skončili v poradí: Pavol Kostka z ŠK Slovan Brati-
slava, Ondrej Ševčík z Mkss-Sk Kysucké Nove Mesto a Ján Tokarčík z BSK Bardejov. Kate-
góriu žiakov do 11 rokov vyhral Michal Pisarčík z KŠN Bratislava, druhý bol Ryan Mazák z TJ
Slávia Košice a tretí bol Michal Livňanský z ŠK Doprastav Bratislava. V kategórii chlapcov do
8 rokov bol prvý Matej Zelovič z Nitrianskeho šachového klubu, druhý bol Tomáš Žilinčan 
z ŠK Junior CVČ B. Bystrica a tretí Filip Zvalo z Nitrianskej šachovej akadémie. Poháre a dip-
lomy venovali: Miestny odbor Matice Slovenskej Banská Bystrica, ŠK Junior CVČ B Bystrica
a KŠZ B. Bystrica, ktoré budú víťazom zaslané poštou resp. odovzdané osobne. Spolok M.R.
Štefánika venuje pre víťaza OPEN repliku hlavnej ceny – pohára, kde budú postupne napísané
mená všetkých víťazov. Poďakovanie za vydarené online podujatie patrí všetkým účastníkom
a obetavým dobrovoľníkom, ktorí pomohli a prispeli k príprave a jeho zdarnému priebehu.
Oceniť je potrebné hlavného organizátora Vladimíra Haringa a rozhodcu Petra Lovčičana,
ako aj podporu spoluorganizátorov podujatia - Mesto Banská Bystrica, Miestny odbor MS
Banská Bystrica, Spolok M.R. Štefánika, KŠZ Banská Bystrica, CVČ Havranské Banská Bys-
trica a dobrovoľných pomocníkov - členov miestneho ŠK Junior pri CVČ Banská Bystrica. Vy-
soká športová úroveň, účasť nádejných talentov, nadšenie a spokojnosť účastníkov turnaja
sú zároveň povzbudením pre organizátorov tejto už tradičnej akcie aj do nasledujúcich rokov. 

(Ing. Zdenko Gregor)

Z ČINNOSTI
Z dôvodov obmedzenia konania verejných podujatí v rámci dodržiavania opatrení pandémie COVID 19, sa konalo
veľmi málo stretnutí aj na matičnej pôde. Informujeme vás o vzácnych matičných stretnutiach, ktoré boli v tomto

zložitom čase mimoriadne prepotrebné pre život ľudí.



PROGRAM NA JANUÁR
Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci schváleného 

programu roka 2022. Stretnutia výboru, klubov a sekcií MO
MS budú možné len pri dodržaní pokynov vydaných k pandé-
mii Covid 19. Širšie informácie pre členov budú zverejňované
na webovej stránke MO MS a podujatia sa budú konať cestou
oficiálnych pozvaní prípadne systémom online.

7.2.2022 17.00 OTVÁRAME ROK NOVÝ - KRONIKA MO MS 
Zasadnutie výboru MO MS - spracovanie kroniky ma-
tičnej činnosti za rok 2021 a spresnenie zámerov na
I. polrok 2022 
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS 

14.2.2022 16.00S ÚCTOU K ŽIVOTU OSOBNOSTÍ 
Pripomenutie si výr. smrti Ľ.Štúra a 190. výr. smrti Bo-
huslava Tablica, ale aj jubilejné narodeniny členov MO
MS - A.Murgašová, M.Palúchová, A.Hrušovský 
M: DMS Dolná 52 O: Historická sekciaMO MS

19.2.2022 17.00 BYSTRICKÉ FAŠIANGY 
Programy hromnično-blažejovských dní folklórnych
súborov s besedou v rámci cyklu Tradície a ľudia 
M: DMH B. Bystrica O: SOS a MO MS

25.2.2022 9.00 ŠALIANSKY MAŤKO
29. ročník súťaže v prednese slovenských povestí –
pripomenutie výr. narodenia J. C. Hronského (23.2.
1896) + beseda o Migračných vlnách Slovákov v rám-
ci Uhorska
M: DMS Dolná 52 O: DMS B. Bystrica

26.2.2022 10.00 POZNAJ A OCHRAŇUJ
Zimná turistická vychádzka členov MO MS a klubu LI-
PA 
M: Králiky - Pohorelá O: Turistická sekcia MO MS

7. - 14. - 21. 2. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

7. - 14. - 21. 2. o 15.00  KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS

3. - 10 - 17. - 24.2. o 16.00  TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci 
M: DMS, Dolná 52      O: FS Partizán

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..
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MS je fenomén, ktorý si treba ochraňovať a strážiť. Patrí národu a pri dobrej
opatere a poctivej robote si určite uchová v sebe našu ľudskú podstatu. (V. Mináč)

V rokoch 1990 – 1991 sa postupne obnovila členská základňa MS a po takmer štyridsaťročnom
boji o prežitie MS začala hľadať a formovať nové koncepčné zámery a riešenia, začala profilovať
vnútorné organizačné štruktúry i ciele budúcnosti. V polovici roka 1990 bolo ministrom kultúry
Ladislavom Chudíkom vymenované nové vedenie Matice slovenskej, nový 21 členný výbor s
predsedom Ing. arch. Viliamom Gruskom, a v dňoch 10. – 11. 8. 1990 sa v Martine uskutočnilo
oživujúce valné zhromaždenie MS, ktoré zvolilo nové vedenie Matice slovenskej s predsedom
Ing. Jozefom Markušom. Ďalej VZ zvolilo 39 členný výbor a 5 náhradníkov i 5 členný dozorný
výbor a 2 náhradníkov a v rámci uznesenia schválilo Správu o vývoji MS a perspektívach jej
rozvoja, Analýzu vývoja matičného hnutia, Stanovy členskej základne MS a uložilo výboru MS
18 závažných bodov legislatívneho, organizačného, vedeckého, ekonomického, materiálno
technického a vnútorného i medzinárodného charakteru. Výsledkom VZ a ďalších rokovaní
na úrovni vlády a SNR bolo 26.4.1991 vydanie nového Zákona o Matici slovenskej, ktorým
pokračovalo „Sedemsto neoblomných dní Matice slovenskej“. 

Tieto historické dni sa začali po výzvach stretnutí matičiarov v Komjaticiach a Šuranoch vy-
hlásením výboru MS 28.9.1990 v súvislosti s dlhotrvajúcou prípravou ústavného zákona SNR
o štátnom a úradnom jazyku a zvolaním prvého celonárodného zhromaždenia „Za tú našu
slovenčinu“ na 5.10.1990 do Bratislavy. Dňa 27.10.1990 sa v Uhrovci pri príležitosti 175. vý-
ročia narodenia Ľudovíta Štúra konalo druhé celonárodné zhromaždenie pod záštitou MS a
20.11.1990 sa v Martine uskutočnila konferencia predsedov MO MS, ktorá svojim vyhlásením
podporila prieskum o uplatňovaní prijatého jazykového zákona. Pre históriu celého procesu
treba pripomenúť predovšetkým rozhovor vtedajšieho predsedu MS Jozefa Markuša a vte-
dajšieho predsedu vlády SR Vladimíra Mečiara v priamom televíznom prenose i následnú hla-
dovku matičiarov pred budovou SNR v Bratislave. „Matiční hladovkári“ svojím postojom jed-
noznačne vyjadrili skutočnosť, že národný jazyk je jedinečným fenoménom plniacim nenahra-
diteľnú úlohu pri uchovávaní a dotváraní národnej a kultúrnej identity a jazyk ako taký je schop-
ným plniť všetky spoločenské i individuálne komunikačné úlohy a preto potrebuje ochranu,
starostlivosť a úctu všetkých nositeľov, pozorovateľov a tvorcov, ale aj podporu štátnych or-
gánov a organizácií, orgánov územnej samosprávy i verejnoprávnych ustanovizní. 

Svojimi vyhláseniami na začiatku roka 1991 MS verejne požadovala prípravu Ústavy SR,
ako Ústavy o štátnej zvrchovanosti a túto skutočnosť podporilo 3. celonárodné zhromaždenie
MS 11.3.1991 v Bratislave vydaním Memoranda. Štvrté celonárodné zhromaždenie sa usku-
točnilo 8.6.1991 pri príležitosti 130. výročia Memoranda národa slovenského v Martine, ktoré
v prijatom druhom Memorande požadovalo, aby SNR bez odkladov prijala Deklaráciu o štátnej
suverenite a Ústavu SR. Piate celonárodné zhromaždenie sa uskutočnilo 5.1.1991 v Komárne
a dňa 9.10. sa v Bratislave uskutočnil Stôl národnej dohody, kde MS predložila svoju predstavu
o budúcej podobe Ústavy SR. Tieto zámery podporili dňa 8.11.1991 delegáti MO MS na sneme
v Martine, ktorí žiadali riešiť otázky Slovenska na princípe zvrchovanosti a suverenity národa.
Ďalší stôl národnej dohody sa uskutočnil po predchádzajúcich neriešeniach „jazykového zá-
kona“ za prítomnosti parlamentných strán a hnutí 17. 1. 1992 v Bratislave a šieste celonárodné
zhromaždenie 11.3.1992 vyzvalo všetkých na cestu zjednotenia pri tvorbe štátnej suverenity
SR. 

Dňa 30.5.1992 sa na Donovaloch konal Kongres slovenskej inteligencie, ktorý sa vyslovil
za úplnú suverenitu SR. Po voľbách do zákonodarných zborov 5. – 6. 6. 1992 sa 10.6.1992
uskutočnil na matičnej pôde Stôl národnej dohody a delegácia MS sa zúčastnila 17.7.1992
na slávnostnom akte prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR. Jeden z piatich exemplárov De-
klarácie predseda MS Jozef Markuš verejne prezentoval najskôr na celonárodnom stretnutí
na Krahuliach pri prvej vatre zvrchovanosti na Slovensku a následne aj v závere slávnostného
programu Slováci z Európy na V. svetovom festivale slovenskej mládeže v martinskom amfi-
teátri. Tento výnimočný dokument je dnes uložený v trezore najcennejších dokumentov vo
vlastníctve MS. V júli 1992 boli založené Nadácia MS i Nadácia Prebudená pieseň, ktoré sa
stali významnými subjektmi rozvoja slovenskej duchovnej kultúre. 

V auguste 1992 prvý podpredseda MS Roman Kaliský predložil verejnosti návrh preambuly
Ústavy SR a v dňoch 7. – 8.8.1992 sa v Martine uskutočnilo valné zhromaždenie MS, ktoré
prerokovalo Správu o činnosti za roky 1990 – 1992, Zámery Národného programu MS budú-
ceho obdobia, schválilo úpravu Stanov spolkovej zložky MS, výzvu na sadenie stromov slo-
venskej štátnosti, zvolilo členov nových orgánov MS a prijalo vyhlásenie, v ktorom vyzvala
všetkých občanov SR k svornosti, k sebavedomiu, odvahe a pracovitosti pri tvorbe nezávislej
a slobodnej Slovenskej republiky. Proces uzákonenia slovenskej štátnej samostatnosti bol
ukončený 3.9.1992 podpísaním Ústavy SR na bratislavskom hrade, ktorá definitívne uznala
slovenčinu za úradný jazyk v SR a následne 31.2.1992 na záver silvestrovskej noci, privítaním
vzniku novej Slovenskej republiky v mestách a obciach celého Slovenska. V septembri začal
vychádzať v Banskej Bystrici matičný mesačník ZVON. Konali sa krajské metodické aktívy
predsedov MO MS, stretnutie s predstaviteľmi národnostných kultúrnych zväzov, obnovujúce
zhromaždenia záujmových odborov MS a vydaný bol Štatút inštitučnej zložky MS, K JEDNO-
TLIVÝM ZÁVAŽNÝM UDALOSTIAM MATIČNEJ HISTÓRIE V ROKOCH 1990 – 1993 SA PO-
ČAS ROKA 2022 VRÁTIME.

PRIPOMÍNAME UDALOSTI
SPRED 30 ROKOV

UPOZORŇUJEME 
ČLENOV MO MS

 MATERIÁLY z valného zhromaždenia MO MS 2021: Hodno-
tenie činnosti v rokoch 2017 – 2020, doplnky k programu na roky 2021-
2025, výsledky volieb orgánov MO MS a ďalšie informácie o súčas-
nosti matičného života vám prinesieme v ďalších číslach mesačníka
ZVON a zverejníme na webovej stránke MO MS. 

 ČLENSKÝ PRÍSPEVOK za roky 2020 – 2022 môžete zaplatiť každý
pondelok a štvrtok v mesiaci v čase od 15.00 – 18.00 hod. v matičnom dome
na ulici M. Rázusa. Z členského zabezpečujeme pravidelnú matičnú činnosť
členov a podporujeme konanie všetkých podujatí.

 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ svojimi článkami do mesačníka Zvon a
posielať návrhy, ktoré nám pomôžu rozvíjať našu pravidelnú činnosť. Môžete
ich posielať každý mesiac do 20-teho na mailovú adresu momaticabb@gmail.
com 

 NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE O HISTÓRII PÔSOBENIA
MO MS V ROKOCH 1919 – 2019 za symbolickú sumu v matičnom dome
na ulici M. Rázusa.


