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Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXXI. č. 256-4/2022

ZAMYSLENIE K NÁŠMU BYTIU
„Nič veľkého, nič pekného, nič
šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť
nemôže, ale duša vznešená horí po
nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.
A kto počúva, počúva seba, alebo
zákon - zákon pravdivý je rozumný,
vec samu chcejúci, a človek sa potom rovnako rozumom riadi a riadiť
sa musí, ak sa teda podriaďuje zákonu, podriaďuje sa sebe a nikomu
inému, iba ak rozumu svojmu, ktorý
pri tej istej veci by práve taký zákon
bol musel urobiť, snáď nepatrne
zmenený, ale v podstate ten istý.
I koná teda človek, rozumu svojmu
poslušný, slobodne, a sám on je
slobodný.”
Týmto vyjadrením Ľudovíta Štúra, vyslovenom v roku 1842, pripomíname v tohtoročnom „matičnom štúrovskom roku“ múdrosť našich predkov pre všetkých ľudí žijúcich v našej
spoločnej vlasti a súčasne cez tieto slová upozorňujeme na začiatku dní tohto roka každého,
kto si váži našu spoločnú vlasť, na výnimočné odkazy našich národných velikánov majúce
nadčasové trvanie. V tomto roku si pripomenieme nielen 30 slobodných rokov našej demokracie, ktorá sa začala v roku 1992 prijatím dvoch významných dejinných dokumentov „Deklarácie o zvrchovanosti a Ústavy Slovenskej republiky“, ktorej návrh preambuly v mene
Matice slovenskej predložil do SNR v auguste 1992 jej vtedajší prvý podpredseda Roman
K a l i s k ý.
Chceme túto spomienkou na dni novodobej histórie Slovenska pripomenúť v tomto mimoriadne zložitom období celého sveta na skutočnosť, že každý národ na tomto svete má
svoju osobitú históriu a v rámci nej aj svoje jedinečné symboly, ktoré ho vytvárajú, formujú,
ktoré k nemu bytostne patria, ku ktorým má úctu a bez ktorých by žiadny národ nebol národom. Slováci tiež majú takéto symboly, ktoré sa v ich žití počas rokov pretavili do vzácneho
posolstva budúcnosti, stali sa zárukami národného života a posilňovali v našom národe nádeje a vieru v lepšie časy. Žiaľ, občas sa aj medzi nami našli takí, ktorí za ponúknuté výhody,
za symbolických „tridsať strieborných“ boli ochotní zapredať aj „nos medzi očami“ a zradiť
vlastných. V roku 2000 poniektorí „kradmou rukou“ siahli dokonca na symbol národa Maticu
slovenskú, lebo si jej predstavitelia dovolili mať vlastný názor a nebáli sa ho verejne vysloviť.
V tomto čase sa táto neblahá história opakuje. Opäť sa našli zapredanci, ktorí zrejme podľa
pokynov svojich chlebodarcov sa snažia vrátiť národ do čias poddanského postavenia, keď
nám Slovákom vládli cudzí a obmedzovali tradičné kresťanské hodnoty, dehonestovali našu
národnú kultúru, vytvárali hladové doliny, ožobračovali naše rodiny, odnárodňovali naše
deti a odmietali práva Slovákov na vlastný život vo vlastnom štáte.
Našťastie prišla doba, kedy sme sa naučili byť statočnými sami pred sebou a nahlas
vyslovovať vlastnú vôľu k prítomnosti nášho bytia. Nedajme si preto už nikdy vziať svoje
práva, svoju slobodu, svoju samostatnosť a budúcnosť našich detí v nej. Dbajme na to, aby
sme v našom živote nikdy nezabudli na slová 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 každodenného 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.“
Vychádzajúc z týchto nadčasovo vypovedaných myšlienok vo vzťahu k súčasnému
postoju vládnej moci voči našej národnej ustanovizni, chceme preto všetkým pripomenúť
skutočnosť histórie, že Matica slovenská počas celej svojej existencie svoje pôsobenie realizovala na princípoch demokratickosti, dobrovoľnosti, iniciatívnosti a aktivite každého svojho
člena. Preto v spoločnosti vždy pôsobila ako barometer i seizmograf národného, kultúrneho
a spoločenského života. V tomto smere bolo podstatné to, že Matica slovenská nikdy nikoho
„vrchnostensky“ neusmerňovala, ale v prvom rade podnecovala a aktivizovala spojenie človeka pri vytváraní kultúrnych hodnôt pre všetkých ľudí. Na tejto báze pôsobila predovšetkým
na mládež, ktorej ponúkala priestor na napĺňanie jej záujmov. Vždy keď Matica slovenská
v našom národnom živote nebola a najmä keď jej „mocní bránili“ podieľať sa na kultúrnom
a spoločenskom živote Slovákov, nastávali vo vzťahu „k vrchnosti“ problémy. Svedčia to
tom historicky zaznamenané dôkazy o jej tzv. „krížovej ceste“ od roku 1875 až po dnešok.

Dôkazy jednoznačne poukazujú na prenasledovanie Matice slovenskej a jej činovníkov, ale
aj mnohých jej členov za vyslovené názory, za dobrovoľné aktivity i priame stanoviská. Žiaľ,
aj v tomto sa súčasná „demokratická vládna moc“ značne podobá na tých, ktorí vládli nad
slovenským národom v minulosti.
O tom, aká má byť Matica slovenská „musia prehovoriť generácie slovenského národa“,
aj keď u tej súčasnej mladej generácii (všetka česť výnimkám), sa vo výchove k národnému
povedomiu a vlastenectvu, k národnej hrdosti i vo vzťahu k vlastnej národnej kultúre a čistote
jazyka, počas ostatných rokov dosť pokazilo. Napriek tomuto stavu je potrebne s mladými
ľuďmi hovoriť na rovinu, snažiť sa vysvetliť im podstatu národných dejín a pre budúcnosť
im čo najčastejšie pripomínať odkaz Jozefa Miloslava Hurbana: „História je pre národ tým,
čím je svedomie pre človeka“, lebo pre výkon bytia v budúcnosti bude každému potrebné
primerané vzdelanie, potrebné skúsenosti, rozhľad i nadhľad, úcta k vlasti predkov, potrebná
pokora a veľká viera v budúcnosť žitia Slovákov, ale aj všetkých ostatných, ktorí s nimi
v dobrom žijú. Mali by sme v prvom rade vedieť podľa slov odkazu Ľudovíta Štúr, že: „Programom našej krvi je naše slovenské slovo, je hlasom bratstva našich storočí a najjasnejším
sľubom našej budúcnosti. Je Božím darom, z ktorého bohatstva žijú všetci Slováci po všetkých kútoch sveta, ako synovia a dcéry slovenskej matere. Aj keď tu i tam bývaš nespravodlivo pokarhaný, odíď, poteš sa, slová jeho potup, tie sú len bubliny, ktoré sa v rýchlosti
vznietia a hneď zase zhasnú, nepotupuj medzitým samotného človeka, ktorý sa raz môže
napraviť, aj keď je o tom veľká pochybnosť.“
Mali by sme vo svojom vnútri preto nielen cítiť, ale aj vedieť ku komu patríme a čo by
malo byť nášmu srdcu najbližšie. Preto je našou národnou povinnosťou uchovať si v živej
pamäti dedičstvo i odkazy velikánov národa – pretože ich hovorili srdcom a srdce, to je
symbol ľudskej duše a najkrajšia ozdoba ľudského života. Mali by sme žiť so vztýčenou
hlavou a mať úctu k svojmu národu i svojej otčine. Semä, zasiate na tomto území sv. Cyrilom
a sv. Metodom, ktorého symbol „slovenský dvojkríž“ vyjadruje nielen našu históriu, ale aj
naše povahové vlastnosti a predpovedá aj našu budúcnosť, vyklíčilo a vyrástlo a aj preto
sme my Slováci dnes tu. Sme slobodný národ, sme hrdí na to, že máme svoj vlastný demokratický a suverénny štát a tento si musíme všetci chrániť, aby sa nenašli takí, ktorí by
chceli koleso dejín zvrtnúť a ohroziť naše žitie.
Matičný rok 2022 sme nazvali Rokom odkazu štúrovcov a budeme si v ňom s náležitou
úctou pripomínať také osobnosti, akými boli: Janko Francisci Rimavský, Janko Kráľ, Ján
Rotarides, Ján Kalinčiak, Štefan Marko Daxner, August Horislav Krčméry, Štefan Krčméry,
Peter Michal Bohúň, Ľudovít Šulek, Jakub Grejchman, Anton Bernolák, Štefan Moyses,
Svetozár Hurban Vajanský, Andrej Sládkovič, ale aj Vladimír Clementis, Vladimír Mináč,
Pavol Tonkovič, Štefan Nosáľ, Tibor Andrašovan, Klára Jarunková, Hana Ponická, Roman
Kaliský, Vladimír Dzurila, Peter Dubovský i ďalší a budeme zrejme po celý rok zmysluplnými
kultúrnymi podujatiami vyvracať účelové tvrdenia výsledku účelovej kontroly, „ tzv. auditu v
Matici slovenskej“, ktorá smeruje k značnému obmedzeniu podpory štátu pre našu národnú
ustanovizeň. Tŕňom v oku ministerky Milanovej a jej platených pomocníkov sú totiž najmä
centrá matičnej kultúry – domy a oblastné pracoviská MS, ktoré sú v § 3, odseku 6 Zákona
č. 68/1998 Z. z. o Matici slovenskej uvedené ako odborné pracoviská, ktoré plnia kultúrne,
spoločenské a metodické ciele voči širokej verejnosti i voči členskej základni Matice slovenskej a preto boli ako súčasť MS zo zákona podporované zo štátneho príspevku. Vynaložené prostriedky na ich pôsobenie žiada audit Ministerstva kultúry SR vrátiť. V januári
2022 bola totiž v tomto znení uvedená informácia o vykonanom audite v Denníku N, ktorý
označil domy MS ako tretie osoby. Toto tvrdenie audítorov považuje Matica slovenská
za snahu umlčať jej pôsobenie vo verejnom živote Slovákov doma i vo svete.
Na rozdiel od tohto tvrdenia poslušných ministerských úradníkov sediacich na dobre
platených miestach, matičné kultúrne, vzdelávacie i celospoločenské verejné podujatia vykonávané v domoch a oblastných pracoviskách v spolupráci s miestnymi odbormi Matice
slovenskej nielenže napĺňali súčasný kultúrny život v slovenských mestách a dedinách hodnotnými podujatiami, ale účasť ľudí na týchto podujatiach svedčí o úcte Slovákov voči svojej
najstaršej národnej kultúrnej ustanovizne, ktorú pred rokmi osobnosti slovenského národa
pre nich vybojovali. Chcem sa preto hlboko pokloniť a verejne poďakovať každému, kto prispel k uskutočneniu podujatí Národného programu Matice slovenskej a kto šíri myšlienky
národného povedomia a národnej hrdosti pred tisíckami ľudí nášho spoločenstva. K tomuto
smerovaniu k myšlienkam moderného patriotizmu nás nabádal už v roku 1846 aj tvorca
našej národnej histórie Ľudovít Štúr slovami, na ktoré by sme nikdy nemali v našom žití zabúdať: „Aj keby sa zdalo, že ľudstvo upadáva, nemôže sa na dlhý čas samo sebe spreneveriť a vzdať sa svojej podstaty, predovšetkým pri dnešnom neobyčajnom pokroku. Napreduje stále ďalej a nik nemôže povedať dopredu, kam dospeje. Ak chceš zmeniť svoj stav,
najviac sebe dôverovať môžeš a musíš, veď sám máš prístup k hlbinám srdca, citov a myslenia svojho!“
Igor K o v a č o v i č

P RI P O MÍ NAME S I

Kebych bol, ako nie, sokol sivokrieký,letel bych ponad Váh, jak
obláčik biely, ponad Váh by lietal a na Štíte býval - čiže bych
sa pekne na Slovensko díval.
Hore, za česť, slobodu – slovenského národu. Hýbajú sa Podtatranci, spriaznené rody, nad Slovanstvem prebúdzajú svátý
den Slobody!
200. výročie narodenia Janka K r á ľ a, slovenského národného buditeľa, účastníka revolučných udalostí rokov 1848
– 1849, básnika búrliváka - jedného najnadanejších a najvýznamnejších básnikov štúrovskej generácie, ktorého zvykli nazývať poetickým hlásnikom nového veku Slovákov.
Janko K r á ľ sa narodil 24. apríla 1822 v rodine mäsiara a krčmára otca Jána a
matky Žofie Šľachtovej v Liptovskom Svätom Mikuláši, kde vychodil aj základnú školu.
Potom navštevoval gymnázium v Šajovskom Gemeri a v rokoch 1837 – 1841 lýceum v
Levoči, potom v Ružomberku a v roku 1842 na evanjelickom lýceu v Bratislave študoval
právo. Ovládal 8 jazykov - francúzsky, nemecky, anglicky, maďarsky, poľsky, rusky, srbsky
a česky. Štúdium však ukončil externe. Mal tvrdohlavú povahu a kriticky sa vyjadroval aj
k Štúrovým Národným novinám. V roku 1844 však spolu s 22 študentmi podpísal list voči
odvolaniu Ľ .Štúra z profesorského miesta a 7. marca spolu s 13 študentmi na protest
odišiel do Levoče, kde ale nedošiel. Ostal v Lipt. Sv. Mikuláši, kde sa pričinil o založenie
spolku Tatrín. Počas rokov 1845 – 1848 bol praktikantom v advokátskej kancelárii Alexandra Vrchnovského v Budapešti. Jeho cesty počas rokov 1844 – 1847 ho v záujme
dokumentovania života Juraja Jánošíka viedli do Kokavy nad Rimavicou, Klenovca a
Terchovej, ale aj do Pešti, kde sa stal pisárom a krátko pôsobil na Dolnej zemi v Záhrebe
a v Báčke Palanka. Oženil sa s Máriou Polexinou Modrányiovou a narodili sa mu štyri
deti - Vladimír Všeslav, Mladen Radivoj, Anastazia a Ján Ivan.
Po návrate domov napísal svoj odkaz do Orla tatranského a na Slovensku sa pohyboval spolu s Jánom Rotaridesom a Viliamom Paulínym v Príbelciach a Plachtinciach,
kde spolu burcovali ľud do povstania, ktoré však bolo potlačené a Kráľ aj so svojimi druhmi sa dostal do väzenia v Šahách a potom do Pešti, kde bol odsúdený na smrť. Po de-

siatich mesiacoch väzenia bol na zásah generála bána Josifa Jelačiča prepustený a od
16.3.1849 žil krátko v Liptove. Následne sa opäť vrátil do gemerskej Kokavy a potom v
Krupine zastával post kapitána mestskej gardy a od decembra 1849 bol stoličným pisárom v Balašských Ďarmotách, potom bol súdnym adjunktom v Čadci, Martine a Kláštore
pod Znievom. V roku 1861 sa podieľal na príprave zhromaždenia v Turčianskom Svätom
Martine, na ktorom bolo prijaté Memorandum národa slovenského a svoje verejné pôsobenie ukončil ako súdny úradník Tekovskej župy v Zlatých Moravciach, kde však náhle
ochorel na brušný týfus a na toto ochorenie vtedy nevyliečiteľné zomrel.
Do večnosti odišiel 23. mája a pohreb mal 25. mája 1876, ale miesto jeho pochovania je podnes neznáme. Údajné pozostatky Janka Kráľa boli vykopané
v roku 1940 a uložené do symbolického hrobu na Národnom cintoríne v Martine. Napriek
svojmu značne búrlivému životu Janko Kráľ zanechal značne rozsiahle básnické dielo.
Vo svojej poézii sprítomňoval svet mravného cítenia ľudu, úctu k ľudskej bolesti a odpor
voči pánskej svojvôli. Zaujímal sa o zložité osudy slovenského národa, jeho poézia bola
silne emotívna. Pohľad na život svojho národa vyjadril predovšetkým vo svojich básňach,
cez ktoré sa Janko Kráľ prihováral všetkým Slovákom i Slovanom: Zverbovaný, Duma
dvoch bratov, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Zabitý, Piesne bez mena, Skamenený, Duma bratislavská (prešporská), Národy, Génius slovanstva, Slovenská duma,
Choč, Piesne slobodného sedliaka, K prameňom slovanstva, Jarná pieseň, Duma slovenská, Šahy, Výlomky z Jánošíka, Slovo a ďalšie. Jeho básne v rukopisoch opatroval
najskôr Peter Kellner Hostinský, po zatvorení MS Pavol Dobšinský a Bedřich Rozehnal
v moravskom Hulíne. Rukopis sa objavil až v roku 1929, v roku 1932 ho spracoval Rudo
Brtáň a v roku 1938 ho tlačou pod názvom Neznáme básne vydal Stanislav Mečiar. Súborné dielo Janka Kráľa pod názvom „Dráma sveta“ do tlače v roku 1952 pripravil Milan
Pišút a po ňom Pavel Vongrej. Za všetko o povahe Janka Kráľa vypovedajú jeho slová
z básne Duma bratislavská: „Málo nás je, málo, ale nič preto, bez sto lastovičiek bude
ešte leto. Povedali mnohí, že pôjdu za nami. A teraz po kútoch nôtia so svrčkami!”
(Zdroj – Wikipédia)

SLOVÁ NA ZAMYSLENIE
UMENIE POČÚVAŤ

„Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými,
rovne spokojnými." (Ľ. Štúr 1846, Neopúšťajme sa)
Skutočnosť je poznaná nevyhnutnosť počúvať druhých, ale poznaná nevyhnutnosť počúvať jeden druhého. Od začiatku prevratu
šlo len o jedno: O slobodu kapitalizovať peniaze nadobudnuté buď
poctivo alebo nepoctivo. Teda o to ide zmocniť sa Manhattanu za
hrsť korálok, rozheganú mušketu a načatú fľašku ohnivej vody. A čo je demokracia? Vláda
ľudu. Aby si ľud naozaj mohol vládnuť a nie len raz za niekoľko rokov hádzať lístoček do
urny, na to treba oveľa viac než len demokraciu skloňovať vo všetkých pádoch. Skúsenosť
nás učí, že mierom sa najvehementnejšie oháňajú bojovníci a demokraciou bábkoherci
vodiaci ľudí za nos. Ešte som nevidel, že by existovalo ministerstvo útoku, vtedy - aj
u najzarytejších agresorov - sa nazýva ministerstvom obrany. Karel Sýs prezident Únie
českých spisovateľov (Slovanská vzájomnosť december 2003).
Neviem, či by umenovedci boli ochotní zaradiť do vznešenej kategórie umení aj umenie počúvať. Asi sotva. Veď počúvanie samo o sebe nie je žiadna tvorivá činnosť, nevznikajú pri ňom nijaké 27 hodnoty. Od toho, kto počúva, sa nevyžaduje nič viac, ale počúvané pochopiť. A predsa si myslím, že bez tohto umenia nie je človek dostatočne "kompletný". Isteže, podstatou komunikácie medzi ľuďmi je a vždy bude predovšetkým dialóg.
Lenže dialóg, pri ktorom sa má dospieť aj k určitému poznaniu, či vzájomnému porozumeniu, si vyžaduje, aby sme si skôr, ako kladne, či záporne zareagujeme, vypočuli i názory a argumenty toho druhého. Bolo by ideálne, keby sme takýto, na sebaovládanie
dosť náročný princíp dokázali dodržiavať v našom každodennom živote. Škoda, že čoraz
častejšie sme svedkami opaku. Až napokon sa môže stať, že jedinými ľuďmi, ktorí nás
so záujmom a pozorne vypočujú, sú až psychológovia, či dokonca psychiatri. Niet sa
teda ani veľmi čo čudovať, že najmä títo odborníci na problémy ľudskej duše už pomaly
nevedia, kde im hlava stojí, toľko pacientov čaká na ich pomoc pred ich ordináciami,
alebo psychiatrických oddeleniach nemocníc. Tie sú momentálne až alarmujúco preplnené, a asi nie náhodou...
My, naplno zamestnaní ľudia, si už nevieme na počúvanie iných nájsť čas. Rodičia
nemajú kedy počúvať, čo im chce povedať alebo aspoň svojím správaním sa naznačiť
ich dieťa, a potom nechápu, prečo sa im napokon výchova vymkne z rúk. Manželia radšej
sedia a unavene podriemkavajú pri bezduchej obrazovke, akoby sa mali otvorene pozhovárať o svojich pocitoch a myšlienkach. A krivka rozvodovosti nám "utešene" stúpa,
hoci by azda ani nemusela keby ... Nechcem tvrdiť, že neochota počúvať sa navzájom
je jedinou príčinou týchto negatívnych javov - veľa z nich má na svedomí ťaživá ekonomická situácia mnohých našich rodín, sociálna neistota, preťaženosť v práci, či naopak,
dlhodobá nezamestnanosť, atď., atď. Ale nedostatok empatie, ktorá sa dá získať predovšetkým poznaním myslenia a cítenia iného človeka, či skupiny ľudí, určite patrí medzi
jednu z príčin. Pravda, niektoré manželstvá sa pre takúto zdanlivo banálnu komunikačnú
bariéru nezrútia. Iba sa partneri citovo odcudzia. „Iba"... tu však asi nie je celkom výstižné

slovo. Lebo práve toto "iba" spôsobuje víťazstvo zotrvačnosti nad láskou, malicherných
28 hádok a šarvátok nad rozumnou dohodou, ale aj pocit osamelosti, niekedy až zúfalstva
nad nemožnosťou zmeniť to. Doteraz sme hovorili len o dôsledkoch nepočúvania sa ľudí
v súkromnej rovine. Tá je síce tiež mimoriadne dôležitá, no vo svojom konečnom dopade
predsa len o niečo menej nebezpečná, ako vo verejnom živote. Žiaľ, zďaleka nežijeme
v ideálnom svete. Denne sa dozvedáme o rôznych konfliktoch a nedorozumeniach, ktoré
nemajú vplyv iba na danú oblasť, ale ako kruhy na vode sa šíria čoraz ďalej a ďalej. Nikto
si nemôže byť istý, či ich následky nepocítia hoci aj na druhej strane, že ktovie, či by ich
nebolo menej, keby mocenské zoskupenia jednotlivých štátov neboli voči sebe vedome
hluché? Keby namiesto priehľadných zámienok pozorne počúvali aj hlas svojho vyhliadnutého nepriateľa? Čo, ak náhodou hovorí pravdu? Lenže tá, ako vieme, nie vždy hrá
do kariet ich ekonomicko-politickým záujmom...
Ak si uvedomíme, že aj ten menší vojnový konflikt sa pri použití dnešnej vojenskej
techniky môže veľmi ľahko rozrásť do väčšieho, ba až globálneho konfliktu, nadobúda
každá takáto hluchota hrozivé rozmery. Nemusíme však hovoriť len o aktuálnych celosvetových problémoch. Stačí sa pozrieť na našu domácu politickú scénu. Stačí sledovať,
ako sa lídri jednotlivých strán dokážu verejne osočovať a kam až vedia zájsť v snahe ponížiť a odstaviť svojho protivníka. Ba ešte ani vnútri niektorých strán sa nevedia dohodnúť
a namiesto toho, aby si pokojne dokázali vypočuť i odlišný názor a po jeho zvrátení prípadne trocha ustúpiť od toho svojho, trieštia sily v žabomyších vojnách, ktoré môžu viesť
len k vzniku ďalšieho politického subjektu, ďalšej názorovej skupiny, či dokonca „skupinky". Toto zbytočné štiepenie sa - opäť ako tie povestné kruhy na vode, - tiež šíri ďalej,
hoci v tomto prípade nie na povrchu hladiny, ale odvrchu nadol, teda skôr ako vodný vír,
ktorý sťahuje do svojich hlbín aj nás, zneistených voličov. Dnes už sotva nájdete na Slovensku čo len jednu malú obec, v ktorej by to nevrelo, keď príde reč na politiku a kde by
sa každý nebil (a niekedy aj doslovne) za tú „svoju“, jedinú a nemennú pravdu ...
Lenže kam si máme my, ľudia bez politického vplyvu a mocenských nástrojov, ísť
po príklad lepšieho spolunažívania, keď sa ani tí, ktorých ambíciou by malo byť predovšetkým zlepšenie nášho každodenného života, správajú k sebe bez elementárnej slušnosti? Áno, sú medzi nimi aj takí, ktorí ochotne, ba dokonca až notoricky radi počúvajú,
lenže jedine seba. Na našu, no aj na ich vlastnú škodu. Niekedy rozmýšľam, či by nepomohlo, keby niekto napísal „Pravidlá slušného správania sa špeciálne pre politikov". No
obávam sa, že nie. Po prvé preto, lebo „rovná " 19-percentná daň už „odrovnala" priveľa
slovenských vydavateľstiev, po druhé preto, lebo politikov zasa, azda na naše šťastie nie je tak veľa, aby bolo rentabilné vydať pre nich takúto knihu a po tretie - asi by si ju len
máloktorý z nich prečítal. Väčšina je totiž taká sebavedomá a presvedčená o svojej dokonalosti, že by sa na knihu s takýmto obsahom asi ani nemrkla ...
(Anita Tešovičová, členka Spolku slovenských spisovateľov)

Z ČINNOSTI
VYHODNOTENIE ČINNOSTI MO MS V BANSKEJ BYSTRICI ZA ROK 2021 - I. časť
MO MS v Banskej Bystrici
rokom 2021 vstúpil do 31. roku
svojej pravidelnej činnosti od
obnovujúceho valného zhromaždenia v roku 1990. Počas
predchádzajúcich rokov sa programovo vyprofilovalo pravidelné vnútorné i verejné pôsobenie činnosti, ako je prednášková činnosť v oblasti matičnej
a národnej histórie, organizovanie matičných podujatí, trvalá
spolupráca s organizátormi viacerých kultúrnych podujatí, starostlivosť o vlastnú členskú základňu, vytváranie podmienok
pre pravidelnú činnosť a aktivity
matičných súborov, klubov
a sekcií, pripomínanie významných medzníkov národnej a štátnej histórie a každoročná snaha MO MS hľadať možnosti napĺňania rámcových dohôd
s Mestom Banská Bystrica (21.10.2009), Banskobystrickým
samosprávnym krajom (21.3.2003), Univerzitou Mateja Bela
(28.3.1995) a Národným osvetovým centrom (16.1.1995).
Žiaľ, situácia, ktorá sa vyvinula počas predchádzajúcich rokov
vo vzťahu k MS v rámci súčasného diania na Slovensku o spoluprácu zo strany zmluvných partnerov bol len minimálny záujem. Situáciu v roku 2021 okrem toho skomplikovala situácia
spojená so šírením pandémie Covid-19.
Matičná práca na pôde MO MS počas celého roka 2021
bola riešená cestou pravidelného vydávania mesačníka ZVON
a jeho zverejňovania na webovej stránke MO MS. Išlo o pripomínanie významných výročí udalostí a osobností národnej
histórie, vedy, kultúry a spoločenského života cestou úvodníkov a ďalších pravidelných rubrík. Technicky sa, žiaľ, nepodarilo zabezpečiť zverejňovanie ponuky prednášok z histórie na
matičnej stránke online, hoci konkrétny návrh bol Mgr. A. Murgašovou pripravený. Základné zámery plánu činnosti na rok
2021 boli zverejňované po jednotlivých mesiacoch na webovej
stránke MO a v mesačníku ZVON. Pravidelné zasadnutia výboru MO MS, ako aj činnosť záujmových klubov, sekcií a súborov boli skoro počas celého roka na základe prijatých opatrení pandémie Covid-19 pozastavené.
Táto skutočnosť sa dotkla aj mnohoročnej spolupráce viacerých členov MO MS pri príprave i možnom konaní viacerých
kultúrnych podujatí a festivalov: 25.Medzinárodný dixielandový
festival (United Europe Jazz Festival 22. – 23.10.2021 Robotnícky dom ), 55.Folklórne slávnosti pod Poľanou (TT Detvička
– 18. – 23.7.2021 a program Ohýbaj ma mamko 23.7. 2021
amfiteáter), 55. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe (13.15.8.2021), 30. festival mladých Koliesko v Kokave nad Rimavicou, (5. – 8.8.2021), 28. festival duchovnej a ľudovej piesne
Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou v Telgárte (17.
– 18.7.2021), 25. festival Hontianska paráda v Hrušove (presunutý na termín 19. – 20.8.2022), 17. festival Očovská folklórna hruda v Očovej (6. – 7.8.2021 v obmedzenom režime),
66. Folklórny festival vo Východnej (30.6. – 4.7. Online
a Onair), ekumenický festival Dni kolied kresťanov Slovenska
(presun na rok 2022), šachové turnaje k vzniku SR a prijatiu
Ústavy SR, podujatia venované spolupráci so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Z uvedeného je vidieť, že viaceré z týchto podujatí boli z dôvodov prijatých opatrení voči pandémii Covid19 termínovo preložené na rok 2022.
V súlade s konkrétnym plánom činnosti na rok 2021 bolo
postupne termínovo odsúvané konanie riadneho valného
zhromaždenia MO MS, ktoré malo hodnotiť činnosť a hospodárenie za roky 2017 – 2020, prijať zámery činnosti a zvoliť

nové orgány MO MS na obdobie
rokov 2021 – 2025. Nakoniec sa
valné zhromaždenie uskutočnilo
po uvoľnení opatrení k pandémii
za účasti v značne obmedzenom počte členov MO v spoločenskej sále matičného domu
dňa 2. augusta 202l.
Základné materiály - Správa
o činnosti MO za roky 2017 –
2020 a Zámery činnosti MO na
roky 2021 – 2025 boli v zmysle
§ 6 ods. 7 písmena e) a d) Stanov MO MS valnému zhromaždeniu prezentované predsedom
MO MS JUDr. Pavlom Boroňom.
Správu Dozorného výboru MO
za roky 2017 – 2020 predniesla
JUDr. Alena Babišová, Správu
o hospodárení za roky 2017 – 2020 a Návrh rozpočtu MO MS
na rok 2021 vypracovala pokladníčka Jana Handlovská a valnému zhromaždeniu ich predniesli JUDr. Alena Babišová
a Mgr. Anita Murgašová. Návrh záverov a uznesenia valného
zhromaždenia prítomným predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Mirko Kolimár. Valné zhromaždenie svojím uznesením uložilo na obdobie rokov 2021 – 2025 15 konkrétnych
úloh. Správa o činnosti MO MS za obdobie 2017 – 2020 a Zámery činnosti MO MS na obdobie 2021 – 2025 boli následne
zverejnené v číslach 10, 11 a 12/2021 a 1/2022 mesačníka
ZVON.
Valné zhromaždenie podľa § 6 ods. 7 písmeno a) Stanov MO MS a podľa volebného poriadku schváleného výborom MO MS dňa 15.5.2017 na obdobie rokov 2021 –
2025 zvolilo:
Do funkcie predsedu MO MS JUDr. Pavla BOROŇA
Do funkcie predsedníčky DV MO MS JUDr. Alenu BABIŠOVÚ
Za členov výboru MO MS: Danicu BALÁŽOVIČOVÚ,
Pavla BOROŇA, Mateja BUČKU, Vladimíra DÚBRAVU, Máriu GALLOVÚ, Zdenka GREGORA, Janu HANDLOVSKÚ,
Sylviu HAVELKOVÚ, Vladimíra HOMOLU, Ivana KAPSIARA, Mirka KOLIMÁRA, Bruna KORYTKA, Júliusa LOMENČIKA, Anitu MURGAŠOVÚ a Marcela PECNÍKA
Za náhradníkov výboru MO MS - Blaženu SADLOŇOVÚ, Jakuba ZACHAROVSKÉHO a Karola JADUŠA
Za členov dozorného výboru MO MS: Jána ĎURICU,
Aurela HRUŠOVSKÉHO, Hildu CHLUMECKÚ a Pavla SPIŠIAKA
V závere konania valného zhromaždenia novozvolený
predseda MO MS JUDr. Pavol Boroň vyslovil verejné poďakovanie matičným činovníkom, členom matičných klubov, sekcií a súborov, spolupracujúcim inštitúciám a podporovateľom
matičnej činnosti. Valné zhromaždenie MO MS bolo zakončené hymnou MS Kto za pravdu horí.
Výročné zhromaždenia MO MS v rokoch 2019 a 2020, aj
keď boli pripravované, sa v súvislosti s dodržiavaním pokynov
dotýkajúcich sa pandémie Covid-19 neuskutočnili, ale Správy
o činnosti boli zverejnené v mesačníku ZVON a mohli sa s nimi oboznámiť všetci členovia MO MS (Správa za rok 2018
a Zámery na rok 2019 – Zvon č. 7, 8 a 9/2019), (Správa za
rok 2019 a Zámery na rok 2020 - Zvon č. 6 a 7/2020) a rovnako boli zverejňované v rubrike „Slová na zamyslenie“ aj zásadné postoje MO MS k matičnej i celospoločenskej prítomnosti.
Dokončenie hodnotenia činnosti MO MS za rok 2021
zverejníme v nasledujúcom čísle mesačníka ZVON.

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA A SLOVENSKO
Človek sa narodil, aby sám bol zaujímavý a zaujímal sa o zaujímavosti. Človek sa narodil, aby si v čase svojho žitia ctil svojich rodičov,
svoju rodinu a svojich blízkych. Človek sa narodil aj preto, aby prevzal
do svojho života skúsenosti predkov a odovzdal ich zveľadené potomkom.“ To vždy bola, je a určite aj bude podstata života celého nášho
spoločenstva, ktoré by si malo ctiť a vážiť v sebe tradície predkov spojené s každým obdobím roka a niekedy aj s každým dňom žitia. Vychádzajúc z týchto slov sa 2. júla 1990 v štúdiu STV v Košiciach uskutočnila
relácia „40 rokov folklóru – Folklorizmus, jeho minulosť, prítomnosť
a budúcnosť“. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti významných slovenských folkloristov, choreografov, etnológov, hudobných skladateľov a publicistov - Š.Nosáľa, S.Stračinu, Viliama J. Grusku,
M. Leščáka, I. Mačáka, S. Švehláka, Kl. Ondrejku, J.Jamrišku, V. Kyseľa, D. Luthera, Ľ. Falťana, A.
Ferku, I. Kovačoviča, K. Purtza, V. Urbana i predstaviteľov Ministerstva kultúry SR a Osvetového
ústavu. Tejto televíznej besede predchádzalo v Banskej Bystrici osobitné stretnutie folkloristov stredného Slovenska k budúcnosti folklórneho hnutia súvisiacich so vznikom Národných sekcií CIOFF
za účasti predstaviteľov Folklórnej únie Slovenska, Osvetového ústavu krajských osvetových stredísk, festivalov vo Východnej, Detve a Heľpe so zámerom možných riešení budúceho usmerňovania
tvorby v oblasti národnej kultúry i možností čo najúčinnejšej starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.
Rozhovory sa priamo dotýkali výskumu, dokumentovania, vzdelávania, tvorivej činnosti folklórnych
zoskupení, zahraničnej prezentácie, archivovania i prognózovania, budúcich možností tejto starostlivosti, pričom v prvom rade išlo o zjednotenie názorov vo vedeckých, umeleckých, organizačných,
materiálnych ekonomických i právnych postupoch so širším špecifikovaním jednotlivých tém činnosti,
ktorými boli:
- Výskum, uchovávanie, tvorivé rozvíjanie, verejná prezentácia a dokumentácia tradičnej
ľudovej kultúry v podmienkach Slovenska aj v rámci ČSFR a v zahraničí. - Úlohy v oblasti národného povedomia, vlastenectva – tvorby národnej kultúry, výchova a vzdelávanie mravného,
etického a estetického charakteru osobnosti človeka - detí, mládeže a dospelých. - Aktívna činnosť
v rôznych formách a zoskupeniach, akými sú súbory, skupiny, kluby, spolky, združenia, sekcie
s rôznymi možnosťami prezentácie. - Riešenie činnosti na úrovni kolektívov, jednotlivcov, súťaží, prehliadok, slávností, festivalov, sympózií, konferencií atď. Spolupráca s kultúrnymi, vedeckými, osvetovými inštitúciami, spoločenskými organizáciami, stranami, hnutiami, masmédiami
doma i v zahraničí.
Únia a združenia by sa mali členiť do profesijných sekcií nasledovne: - Výskum, prieskumy ich výsledky písomné, obrazové, zvukové zabezpečovať garanciou domácou – Národopisná spoločnosť, Ústavy SAV, SNM. - Činnosť folklórnych kolektívov (deti, mládež, skupiny, súbory) a ich
výsledky v tvorivej práci (súťaže, prehliadky, výstavky, školenia, reprezentácia, stáže – v garancii
OÚ a osvetových zariadení.
- Činnosť kolektívov v zahraničí zabezpečovaná formou reprezentácie zo strany MK SR a iných
Ministerstiev, prípadne vládou SR. Okrem toho možnosť stykov v garancii agentúr a pod.
- Dokumentovanie činnosti (video, film, foto, zvukový záznam, výstavy, formami edičnej a propagátorskej činnosti cestou vydavateľstiev, rozhlasu, televízie, a pod.
- Ekonomické zabezpečenie formami príspevkov, dotácií, darov od organizácii
a jednotlivcov z domova i cudziny. Garanciou by bolo vytvorenie sekcie ekonómov vo Folklórnej
únii.
- Právne zabezpečenie činnosti v garancii sekcie právnikov Únie, majúce v právomoci právnu
ochranu členov i profesionálnych zamestnancov a možno aj iné – preto je potrebné Úniu po zjednotení združení neuzatvárať, ale nechať ju otvorenú pre všetkých ďalších, ktorí by chceli do nej
vstúpiť a podieľať sa. Samozrejme to predpokladá strážiť čistotu, morálku a vykonávať finančnú
i právnu verejnú kontrolu.
Tieto veľmi zásadné témy budúcnosti ochrany a rozvíjania duchovných hodnôt tradičnej ľudovej
kultúry Slovenska sa v plnom rozsahu priamo dotýkajú aj pôsobenia MK SR, MŠ SR, NOC, FÚS,
CIOFF, ROS, MS a možno aj ďalších zainteresovaných z pohľadu napĺňania prijatej Rezolúcie
UNESCO „O ochrane a šírení hodnôt nehmotného kultúrneho dedičstva“. Chrániť tieto hodnoty znamená obnoviť to, čo bolo dobré a v rámci súčasných možností dotvoriť celkový systém starostlivosti
o tradičnú ľudovú kultúru na Slovensku: v oblasti školského i mimoškolského vzdelávania, v oblasti
písomnej i obrazovej vydavateľskej činnosti, v oblasti dokumentovania, archivovania a uchovávania
duchovných hodnôt, v oblasti mediálnej (rozhlas, televízia, film), v oblastí prezentačnej i reprezentačnej na domácich i zahraničných podujatiach, v oblasti finančnej i materiálnej podpory a v rámci
možností riešiť aj profesionalizáciu pracovísk v jednotlivých regiónoch Slovenska, ktoré by veľmi
jednoznačne smerovali k ochrane, uchovávaniu a zveľaďovaniu slovenskej národnej kultúry, kultúry
národnostných menšín a etnických skupín v záujme trvalej ochrany a zveľaďovaniu duchovného
a hmotného kultúrneho dedičstva predkov.
Uplynulo tridsať rokov, počas ktorých sa všeličo udialo a preto sa nám v tomto čase treba minimálne zamýšľať nad súčasnými možnosťami ochrany národného kultúrneho dedičstva. Koncepciu
starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru schválila vláda SR 8. augusta 2007 a zaviazala v nej viaceré
ministerstvá, samosprávne kraje, ZMOS, Úniu miest Slovenska, SAV i Maticu slovenskú vytvárať
podmienky na podporu plnenia strategických úloh vyplývajúcich z tejto Koncepcie na všetkých úrovniach. Pre najbližšie dni a roky vo veci ochrany, tvorivého rozvíjania a celospoločenského uplatňovania hodnôt tradičnej ľudovej kultúry pripomíname všetkým – nositeľom, tvorcom, interpretom, organizátorom i podporovateľom myšlienky, ktoré v roku 1997 vyslovila a napísala vychádzajúc nielen
zo svojej dlhoročnej profesie usmerňovateľky detského folklórneho hnutia na Slovensku, ale predovšetkým zo svojho vnútra vo vzťahu k hodnotám ľudového umenia pani Elenka M e d v e c k á:
„V ľudovom umení možno nájsť cestu k úprimnejším ľudským vzťahom, učiť sa aj vzťahu k prírode
a citu pre spravodlivosť. Ľudové umenie je naše vzácne kultúrne dedičstvo, sú to hodnoty, ktoré vyvierajú z podstaty našich vlastných koreňov. Výchovu ľudovým umením odporúčame pre deti vzhľadom na jej všestrannosť a preto, že ním sa im možno prihovoriť najzrozumiteľnejšie. Vyjadrujú ich
túžbu po neznámom, odzrkadľujú ich vzťah k prírode i náklonnosť pre rozvíjanie hodnôt vytvorených
našimi predkami.“

PROGRAM NA APRÍL
Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci schváleného
programu roka 2022. Stretnutia výboru, klubov a sekcií sú
možné len pri dodržaní pokynov vydaných vo vzťahu
k pandémii Covid-19 na osobitné pozvanie. Širšie informácie pre členov o podujatiach budú zverejňované na webovej stránke MO MS.
1.- 30.4. JARNÉ MOTÍVY
Výstavka výtvarných prác detí
M: DMS, Dolná 52
O: Výtvarná sekcia MOMS - S.Havelková
2.4.
HOJA ĎUŇĎA
Program o tradičnej ľudovej kultúre Veľkej noci obcí
Pohronia - on line
M: Internet
O: SOS B. Bystrica
3.4.
HOREHRONSKÁ VALAŠKA
Regionálna prehliadka hudobného folklóru s pripomenutím 100. výr. narodenia Kláry Jarunkovej
M: KD Telgárt
O: OOS, OÚ Telgárt
4. 4.
VÝBOR MO MS
Riadne zasadnutie členov výboru MO MS s pripomenutím diela prof. Juraja Čečetku
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
15.4.
ÚCTA ČLOVEKU
Spomienkové stretnutie k 150. výročiu úmrtia Andreja
Sládkoviča a 105. výročia narodenia Tibora Andrašovana
M: ŠVK - LHM Lazovná ul.
O: SLÚ MS a LHM
23.4.
SPOZNÁVANIE
Turisticko-vlastivedná vychádzka členov MO MS a
členov klubu Lipa
M: Dobrá Niva – vodná nádrž
O: Turistická sekcia MO MS
25.4.
OSOBNOSTI A UDALOSTI HISTÓRIE
Pripomenutie 200. výročia na rodenia Janka Kráľa a
155. výročie prijatia MS do T.S.Martina
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
29.4.
VIDIEČANOVA HABOVKA
Krajská prehliadka detských folklórnych súborov
M: MKS Kokava nad Rimavicou
O: NOS Lučenec, MKS
4. - 11. – 25.4. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
4. - 11. – 25.4. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa MO MS
7. - 14. - 21. - 28. 4. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín FS Partizán
M: Kapitulská a Dolná ul. O: FS Partizán

UPOZORŇUJEME ČLENOV MO MS
 ČLENSKÝ PRÍSPEVOK za roky 2019 – 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
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