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Ako sme boli, tak buďme i potom,

rodu oddaní, srdcom i životom.

(Koloman Banšel)

ZAMYSLENIE V ČASE ZAMYSLENIE V ČASE 

Ak chceš zmeniť svoj stav, najviac sebe dôverovať môžeš a

musíš, veď sám máš prístup k hlbinám srdca, citov a myslenia

svojho, musíš sa spytovať, či budeš vytrvalý, či budeš pripravený

znášať nepriaznivosti, ktoré by sa v premene tvojho stavu na odpor

položili.

Vychádzajúci z týchto myšlienok sa zamýšľame počas tohto-
ročných mesiacov roka nad uplynulými tridsiatimi rokmi nášho ban-
skobystrického matičného spolužitia. Pred tridsiatimi rokmi sme si
v našom matičnom výbore postavili pred seba dlhodobú úlohu
oslovovať matičných členov a informovať ich o všetkom, čo do ná-
šho denného žitia prináša cez svoj Národný program naša národ-
ná ustanovizeň, ktorej podiel pre formovanie poznania ľudí v his-
torických súvislostiach bytia je nenahraditeľný. Možno aj preto sme
náš matičný mesačník pomenovali „ZVON“ a cez jeho „zvonenie“

sme chceli oslovovať a vytvárať vzťah všetkých k tomu, že Slováci
po mnohých rokoch svojej národnej existencie majú dnes aj svoju
jedinečnú samostatnosť a štátnosť a mali sme radosť z toho, čo
sa nám počas niekoľkých rokov našej národnej demokratickej slo-
body a svojbytnosti podarilo. Verili sme, že obdobnú radosť a naj-
mä hrdosť prežívajú všetci Slováci. Prišli však roky a v nich „ľudia“,
ktorí si vlastnú štátnosť nepriali a niektorí z nich podnes nevedia
našu samostatnosť stráviť. Napriek tomu však vedia veľmi dobre
využívať všetky výhody tejto samostatnosti a svojimi rozhodnutiami
nás zavádzať na cesty, ktoré sme my Slováci v našom žití nikdy
nechceli. A preto sa musíme občas na ich adresu verejne vyslo-
vovať a pripomínať im, že v našej demokracii majú všetci ľudia
a teda aj tí, ktorí každé štyri roky získavajú moc nielen práva, ale
aj povinnosti. Naša sloboda a demokracia je mladá a preto sa nám
nedarí všetko tak, ako by sa malo, ale my veríme, že raz príde ten
čas, keď všetci obyvatelia Slovenska budú dokonalejšie a najmä
pravdivo ovládať významné medzníky našej histórie a nadobudnú
aj potrebnú vieru pre budúcnosť spoločného života.

Rozvrstvili sme náš matičný mesačník na viacero okruhov, cez
ktoré sme chceli vhodným spôsobom upozorňovať matičných čle-
nov i širšiu verejnosť a pravdivo ich informovať o histórii, prítom-
nosti i zámeroch budúcnosti, ale ich aj upozorňovať na to, čoho by
sa mali v každodennom živote vyvarovať a čomu by mali venovať
maximálnu pozornosť. Žiaľ, prišla doba, kedy mnohým, a predo-
všetkým mladej generácii, chýba hlbšie poznanie našich i sveto-
vých dejín a preto im v značnej miere chýbajú potrebné vedomosti
pre výkon zverenej funkcie. Určite by urobili oveľa lepšie, keby sa
venovali tomu, čomu rozumejú a nie tomu, kde ich poznanie, a tým

aj vyjadrovacie schopnosti, nikto nepotrebuje a mali by sa konečne
riadiť tou rokmi osvedčenou pravdou, že nie každý komu systém
moci dal funkciu, dal aj rozum. Za jeden z najväčších problémov
v tomto smere možno považovať nekvalifikované a nekompetent-
né pôsobenie na najvyššom poste v rezorte kultúry, lebo kultúra
vo vzťahu k dnešku je všetko, čím žijeme a mali by sme žiť. 

Prišla „zmena“, vo vláde i v parlamente, ale, žiaľ, zmena bez
potrebných skúseností a bez osobností. Tí, ktorí sa ujali moci v štá-
te, navrhujú zmeniť nielen zákon o Matici slovenskej, ale aj zákon
o štátnom jazyku a v mene štátotvorného národa podpisujú me-
dzinárodné dohody, ktorými ich nikto nepoveril a zaťahajú našu
vlasť do konfliktov z nedozernými dôsledkami. Vyzývame preto
všetkých, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska a ktorí chcú na
jeho území pokojne a dobre žiť, nedovoľte nikomu, aby „za tridsať

strieborných“ menil našu minulosť, otravoval našu prítomnosť a
predal našu budúcnosť. Aby tomu tak nebolo, treba sa v každom
čase našej prítomnosti vracať k nadčasovým myšlienkam a odka-
zom Ľudovíta Štúra z publikácie Slovanstvo a svet budúcnosti: „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 ne-

môže povedať dopredu, kam dospeje. No zhoršenie môže byť len

dočasné. Pripomínam, aby sme nikdy nezabudli, že obyčajne to

býva tak, že tí, ktorí sú namyslení, väčšinou sú aj obmedzení a

usilujú sa svojím konaním zakryť svoju hlúposť.“ Pri posúdení
zmyslu tohto odkazu majme všetci na pamäti prorocké slová bás-
nika Vladimíra Roya z roku 1921 v básni Keď miznú hmly: „Nám,

bratia, jedno, hlavne jedno treba, v tom zmätku neraz búrnych na-

ladení, keď stálosť, vernosť často v žvast sa mení a rýdze snahy

s žiaľom klesnú v prach. Nám, bratia, jedno, hlavne jedno treba,

mať vôľu pevnú ako Tatier bralo, na cieľ ten myslieť, zabudnúť na

seba, mať lásku v srdci, kráčať s čistým štítom, na národ myslieť,

žiť v ňom, to nám treba.“ Nezabúdajme pri tom všetkom na overe-
né konkrétnosti života, ktorý prežili naši predkovia pri našom za-
ujatí za slobodu, právo a spravodlivosť v dávnych časoch, o kto-
rých vtedy povedal vrbický richtár Jozef Pravoslav Bella: „Sloboda

v žalári, samopaš v palote. Rovnosť na papieri a krivda v živote.

Bratstvo na jazyku, v srdci samý jed, zlosť - brat brata ukrivdiť po-

kladá za cnosť. Nechže zavartuje Boh šetkie národy, od takieho

bratstva, rovnosti, slobody.“

Žijeme veľmi zložitý život a preto oveľa viac ako inokedy hľa-
dáme oporu, ktorá by nám umožnila porozumieť vlastnej prítom-
nosti, pochopiť to, čo sa deje okolo nás a súčasne uľahčiť rozho-
dovanie v smerovaní do budúcnosti, v ktorej by sme za žiadnych
okolností – „hoci aj za veľkú obeť – nemali zradiť, poprieť a zamlčať

česť zeme rodnej a česť národa svojho.“

Zamyslime sa nad naším bytím, a tým aj nad našou prítomnos-
ťou, ale najmä nad našou národnou budúcnosťou na tomto svete
cez slová Milana Lasicu v piesni Jara Filipa: „My sme národ holu-

bičí, nikto nám nič nedožičí, každý na nás iba kričí, jedným slovom

je to o nás známe. Kde kto z nás len kožu derie, podchvíľou z nás

lieta perie, občas nás to strašne zlostí, lebo nie sme takí sprostí,

ako vyzeráme. My sme nerozbili atóm, to je pravda a čo na tom?

My sme neponúkli svetu, Pytagorovu vetu. A napriek tomu sme tu,

a s tým sa bude treba zmieriť. Aj keď sme ešte trochu mladí, nik si

s nami neporadí.“ 

Igor  K o v a č o v i č



Pod týmto názvom v denníku Pravda 2. marca 2022
predostrel svoj názor na súčasnú politiku vládnej moci bý-
valý politik a diplomat Peter Weiss, z ktorého pre posúdenie
našej prítomnosti vyberáme: 

V politike som bol v ťažkých časoch. Okúsil som nenávisť i útoky a musel
som strpieť všetky možné útoky na svoju osobu i na svoje deti. V politickom
zápase som sa však vyhýbal dehumanizácii oponentov. Držal som sa zásady,
že politik nemá na voliča nikdy nadávať, lebo v demokracii je občan a nie po-
litik jeho veličenstvo. Preto som po nástupe „vlády slušnosti a zmeny“ upo-
zorňoval na negatívne dosahy odmietnutia politického konsenzu aspoň v boji
s covidom. Uprednostnila pexeso. Z trestných konaní sa stal vládny politický
marketing spojený s nadužívaním násilných postupov, porušovaním ľudských
práv a princípov právneho štátu. Škandalózny postup vyšetrovateľov NAKA,
ktorý prikryla vláda, podryl dôveru k obnove spravodlivosti a férovosti, ktorú
sľubovala. Rýchly pád dôveryhodnosti v dôsledku amaterizmu a nekompe-
tentnosti sa vzniknutá koalícia rozhodla kompenzovať zradikalizovaním svojej
politiky uplatňovaním autoritátorského hesla: „Vláda určuje ľuďom, ako majú

žiť, či sa nám to páči alebo nepáči“, a tým vláda stavila na otvorenú aroganciu
moci. Voči občanom protestujúcim proti jej politike nasadila vulgárnu, dehu-
manizujúcu, dôstojnosť ponižujúcu rétoriku. Vládni politici sa vydali cestou
hejtovania proti spoluobčanom, odpovedania na kritiku nálepkovaním, diskre-
ditáciou, vyhrážkami trestným stíhaním, ba i postavením opozičného politika
k múru. Spoločnosť tak vohnali do studenej občianskej vojny.

Bodom zlomu bola jar 2021. Zúfalí ľudia sa bránili pred násilníckou a
chaotickou vládnou politikou petíciou za referendum o predčasných voľbách.
Napriek núdzovému stavu rýchlo zozbierali 585 tisíc podpisov. Bola to demo-
kratická prosba prezidentke, aby ich chránila v situácii, keď bola bezprece-
dentná nerovnosť zbraní medzi vládou a občanmi. Prezidentka mala šancu
postaviť sa na ich stranu. Radšej však zachraňovala koalíciu OĽANO a spol.,
ktorá tak veľmi prispela k chuliganizácii politiky a rozvratu spoločnosti. Verej-

nej mienke nevyšla v ústrety ani pri schvaľovaní DCA, keď ju nedala preskú-
mať ÚS SR. Následne koalícia, napriek verejným prísľubom, odmietla zmenu
ústavy, ktorá by umožnila vypísať referendum o predčasných voľbách. Po tý-
chto bezohľadných mocenských rozhodnutiach prezidentka opakovane od
ponižovaných občanov žiada viesť priateľský dialóg, akoby sa nič nestalo.
Bez slovka ospravedlnenia zo strany mocných. Lenže tak to v politike nefun-
guje. K rozoštvávaniu spoločnosti však významne prispeli aj masívne agre-
sívne útoky od „uvedomelých“ expertov, celebrít a žurnalistov na adresu ne-
zaočkovaných: že ich treba deportovať do rozvojových krajín a pod. Paušál-
nym označovaním všetkých nositeľov iných názorov, než sú tie ich, za luzu,
naše „elity“ iba prehlbujú priekopy. Uzurpovaním si monopolu na správny ná-
zor sa opäť napĺňajú slová Jiřího Dienstbiera o pravicovom boľševizme. Vlá-
da, ktorá sa rýchlo stala smiešnou, stratila dôstojnosť a jej autorita je v roz-
klade, sa čoraz viac spolieha na represiu a obmedzovanie slobody slova. S
historicky najvyššou nedôveryhodnosťou nie je schopná spájať a mobilizovať
občanov v čase celoeurópskej krízy. Naopak, spoločnosť fatálne triešti. Stala
sa bezpečnostným rizikom. 

Pre túto, ale určite aj nadchádzajúcu, situáciu v našom živote, ktorá je
mimoriadne zložitá zásluhou porušenia základných hodnôt medzinárodného
práva, pripomíname pre všetkých slová odkazu Ľudovíta Štúra: „Po každom

lete nastane v prírode jeseň a napokon zima, a táto postupnosť sa objavuje

aj vo svetových dejinách. Národy ukonané horúčavou a prácou opúšťajú po-

stupne javisko dejín a nasleduje dejinný nečas, duchovná zima, ktorou sa

končí jeden život... Vývoj ľudstva napriek tomu pokračuje, večné pravdy sa

nerúcajú, naopak: tak ako sa s príchodom jari príroda po zime prebúdza do

bohatého života a začína s obnovenými silami, podobne je tomu aj v živote

ľudstva. Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete,

len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, le-

bo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“ ( Z reči k Ústave
v roku 1842) 

Samuel  T e š e d í k  ml. 
20.4.1742 Alberti Peštianska stolica -
27.12.1820 Sarvaš Maďarsko 
Pedagóg, odborný spisovateľ, publicista, ná-
rodohospodár, zakladateľ poľnohospodárske-
ho školstva v Uhorsku, evanjelický farár:
„Chcel som odhaliť pramene ľudskej biedy.

Poukázal som na ne a pokiaľ sa to dalo, usi-

loval som sa ich odstrániť.”

Bol synom významného slovenského vzdelanca Samuela Tešedíka
st., narodeného v Púchove v roku 1710. Samuel Tešedík ml. navšte-
voval v rokoch 1749 – 1767 základnú školu a evanjelické lýceum
v Bratislave. Ako sedem ročný osirel a matka sa s ním vrátila do Bra-
tislavy, kde v roku 1763 absolvoval teológiu, ale popri tom sa zaují-
mal aj o prírodné vedy a medicínu. V rokoch 1767 – 1768 bol kaplá-
nom i farárom v Sarvaši a kazateľom v Šuranoch. Neskoršie študoval
na univerzitách v nemeckom Erlangene, kde jeho životnú cestu
ovplyvnili významní učenci a rodiaci sa kapitalistický ruch nemeckých
miest. Najväčší vplyv mal naňho J. A. Komenský, tiež myšlienky J.
J. Russeaua, B. J. Basedowa, G. Ch. Salzmana, H. J. Campeho, J.
F. Mayera, H. J. Pestalozziho. Vďaka nim pochopil potrebu vzdelá-
vania dolnozemských roľníkov. Jeho celoživotným cieľom bolo čo
najužšie spojiť školu a výchovu s potrebami života. Publikoval množ-
stvo štúdií a úvah s rozličnou tematikou, v ktorých prevládali najmä
práce z pedagogiky a hospodárstva. Okrem praktických rád pre roľ-
níkov kritizoval vtedajšie pomery na dedine a prezentoval vlastné ná-
zory na ideálne usporiadanie roľníckej obce. Popri kňazskom povo-
laní bol aj učiteľom, národohospodárom a osvetárom. Bol členom
Kráľovskej školskej komisie v Bratislave a inšpektorom v Békešskej
stolici. Jeho aktivity ďaleko presiahli miesto i región pôsobenia a pre-
to patril k najvšestrannejším osobnostiam slovenskej dolnozemskej
histórie, kultúry a vzdelanosti. Na rozdiel od autorov ostatných utópií
dokázal veľa zo svojich predstáv aj uskutočniť. Napísal aj niekoľko
zásadných diel z oblasti poľnohospodárstva, štátnej správy, peda-
gogiky a spoločenskovedného pojednania. Najvýznamnejšia je jeho

reformno-pedagogicko-osvietenská činnosť a úsilie o hospodárske
povznesenie uhorského roľníka poľnohospodárskou osvetou, najmä
zavádzaním racionalizačných metód a noviniek až po tzv. regulova-
nú, t. j. podľa plánu stavanú a riadenú typovú vzorovú dielňu. V roku
1778 napísal prvú slovenskú detskú knihu „Knižečka k čítaní a k pr-

vním začátkum školských dítek“ a významné boli aj jeho ďalšie diela
„Pokyny pre dekanov, čiže školské pripomienky, Uhorský roľník, čo

je a čím by mohol byť, Dvanásť paragrafov o uhorskom školstve“.

Výsledky jeho práce ocenil zlatou medailou aj cisár František Jozef
II. O jeho pedagogickom pôsobení napísal v rokoch 952 – 1959 pu-
blikácie profesor Juraj Čečetka. V Maďarsku sú po ňom nazvané via-
ceré školy a múzeá. (Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor

– Bratislava, 1984)

Jaroslav  Š e v č í k, zaslúžilý umelec 
12.5.1932 Horní Lideč - 17.6.2005 Bratislava 
Významný slovenský choreograf, jeden z prvých
tanečníkov sólistov SĽUKu, dlhoročný člen pro-
gramových rád a režisér scénických programov
festivalov vo Východnej, Detve a festivalu Praha
srdce národov, odborný pracovník Odboru Mati-
ce slovenskej pre Slovákov v zahraničí, nezabud-

nuteľný tvorca programov skupín a súborov Slovákov v USA,
Kanade, Austrálii, Srbsku, Maďarsku, Ukrajine, Rumunsku,
Chorvátsku, Česku, Švajčiarsku, Poľsku, tvorca relácií o tradič-
nej ľudovej kultúre v Slovenskej televízii a v Slovenskom roz-
hlase po roky napĺňajúci svojou tvorivou prácou ne festivale 
v Detve myšlienky poézie Svetloslava Veigla: 
Zrniečka zlata v prachu hľadáme , korene,

z ktorých vyrastala nádej a hrdosť naša, zázrak života,

z ktorých sa otvárajú plody lúčom slnečným

ako sa otvára kvet prameňu, studničke,

z ktorej rod miazgu naberá, čo udržuje v chode dejiny

a vypaľuje zlaté stigmy v duši národa.

S L O V O  N A Z A M Y S L E N I ES L O V O  N A Z A M Y S L E N I E

PRIPOMÍNAME SI

AROGANCIA NEDÔVERYHODNEJ MOCI



UZNESENIE VZ MO MS

konaného dňa 18. augusta 2021 v Banskej Bys-
trici s c h v á l i l o „Správu o činnosti za roky
2017 – 2020, Správu DV MO MS za roky 2017 –
2020, Správu o hospodárení za roky 2017 – 2020,
Zámery činnosti na roky 2021 – 2025, návrh roz-
počtu na rok 2021, Voľby Výboru a Dozorného
výboru MO MS na roky 2021 – 2025, výšku roč-
ného členského, odmeňovanie v MO MS, poďa-
kovanie za obetavú prácu v MO MS“ a v bode IV.
VZ MO MS u l o ž i l o Výboru MO MS 15 úloh pre zabezpečova-
nie počas obdobie rokov 2021 – 2025.

1. Uskutočniť prvé riadne zasadnutie novozvolených orgánov MO MS so
zámerom prerokovať priebeh konania VZ MO MS, prijaté Uznesenie VZ
MO MS, Zámery činnosti, ako aj námety z diskusie, ktoré budú zapraco-
vané do Zámerov činnosti MO MS na roky 2021 – 2025. T: do 15. 9.2021

2. Zverejniť schválené dokumenty VZ MO MS (Správa o činnosti MO MS,
Správa Dozorného výboru MO MS a Zámery činnosti MO MS) v mesač-
níku ZVON. T: do 30.10.2021 

3. Schváliť návrh delegáta MO MS na VZ MS a jeho náhradníkov a v zmys-
le zásad Volebného poriadku VZ MS schváliť aj návrhy kandidátov na
funkcie predsedu MS, predsedu DV MS, členov Výboru MS a člena DV
MS a schválené návrhy zaslať na Členské ústredie MS. T: do 15.9.2021

4. Riešiť oživenie zámerov spolupráce súvisiacich s napĺňaním rámcových
dohôd o spolupráci MS s BBSK, UMB a Mestom Banská Bystrica podľa
každoročne dohodnutých zámerov a konkrétnych úloh odporúčaných Vý-
borom MO MS. T: v rokoch 2021 – 2025

5. Zabezpečovať programové a organizačné časti podujatí ku každoročným
výročiam slovenskej štátnosti na pôde mesta Banská Bystrica (Vznik SR,
prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR, stretnutia k výročiu narodenia M.
R. Štefánika, prijatie Ústavy SR). T: v rokoch 2021- 2025 

6. Vypracovávať projekty vlastných podujatí MO MS a podieľať sa na ich
vypracovávaní v spolupráci s ďalšími inštitúciami a tieto prekladať s po-
žiadaním o ich podporu v grantových komisiách MK SR, BBSK, MS a
mesta BB. T: v rokoch 2021 – 2025

7. Zabezpečovať konanie pravidelných stretnutí členov a priaznivcov MS
v matičnom dome so zameraním pripomínať si výročia významných uda-
lostí a osobností národnej a matičnej histórie, vedy a kultúry, verejného
života a informovať členov MO MS o prítomnosti i o budúcich zámeroch
pôsobenia MS a MO MS. T: v rokoch 2021 – 2025

8. Prizývať na riadne zasadnutia Výboru MO MS zástupcov kolektívnych
členov (súborov, klubov, sekcií a záujmových združení), prerokovávať
ich podiel na príprave a realizácii programov matičných podujatí MO MS. 

T: v rokoch 20121 – 2025 

9. Spolupracovať so školami pri organizovaní vyhlásených literárnych, hu-
dobných, výtvarných a športových tvorivých súťaží a podporovať konanie
prednášok, besied, turistických a vlastivedných vychádzok do prírody,
zájazdov za účelom spoznávania kultúrnych pamiatok, športových a spo-
ločenských akcií a tvorivých táborov záujmovej činnosti uskutočňovaných
v Banskej Bystrici i v jej širšom okolí. T: v rokoch 2021 – 2025

10. V spolupráci s Komisiou kultúry MsZ Mesta Banská Bystrica pripraviť zá-
mery časového harmonogramu postupného vytvárania Klubov MS
v mestských častiach Banskej Bystrice a ich kultúrnej, vzdelávacej, špor-
tovej a inej záujmovej činnosti. T: do 30.3.2022 

11. Pokračovať v spracovávaní knižného fondu v matičnom dome, ktorý vy-
tvára základ matičnej knižnice MO MS a bude jej postupným rozširova-
ním a vytvorením podmienok pre študovňu v matičnom dome sprístup-
ňovaný členom MS i širšej verejnosti. T: v rokoch 2021 - 2025 

12. Zabezpečovať kompletnú starostlivosť o nehnuteľný a hnuteľný majetok
vo vlastníctve MO MS, vykonávať jeho pravidelnú inventarizáciu, údržbu
a opravy v objekte matičného domu na Dolnej ul. 52 vrátane starostlivosti
o dvornú časť objektu a rovnako sa starať aj o priestory objektu na Hornej
ul.11. T: v rokoch 2021 - 2025

13. Pokračovať v starostlivosti o základnú dokumentáciu činnosti a hospo-
dárenia MO MS a jej archivovaniu v matičnom dome podľa Zásad Regi-
stratúrneho poriadku MS. T: v rokoch 2021 - 2025

14. Zabezpečovať konanie výročných zhromaždení MO MS so zámermi hod-
notenia ročnej činnosti a hospodárenia a schvaľovania plánu a rozpočtu
pre nasledovné ročné obdobie a v roku 2025 uskutočniť riadne valné
zhromaždenie MO MS. T: v rokoch 2021 - 2025 

15. Spracovať kompletnú zápisnicu z konania riadneho valného zhromaž-
denia MO MS a po jej overení a doplnení príloh (Správa o činnosti za ro-
ky 2017- 2020, Správa DV MO MS za roky 2017 - 2020, Zámery činnosti
na roky 2021 - 2025, Uznesenie VZ MO MS) a Zápisnicu z VZ MO MS
s prílohami zaslať na Členské ústredie MS. T: do 15.9.2021 

Pokračovanie VYHODNOTENIA
ČINNOSTI MO MS ZA ROK 2021

II. časť

Celkové stanoviská k našej prítomnosti
s pohľadmi na viaceré historické súvislosti pôso-
benia Matice slovenskej priniesli úvodníky mesač-
níka ZVON 2021: č. 1 - Nový rok 2021 (P. Boroň),
č. 2 - Zamyslenie nad prítomnosťou (I. Kovačovič),
č. 3 – Sloboda myslenia i konania (I. Kovačovič),

č 4. - Slovo Slovákom (A. Murgašová), č. 5 - Matičný cyklus v zajatí
pandémie a pri oslave storočnice (P. Boroň ), č. 6 - Nad čím sa nám
treba zamyslieť (M. Pecník), č. 7 - Zvrchovanosť vo svetle Memo-
randových požiadaviek (M. Kolímár), č. 8 - K 141. výročiu narodenia
M.R .Štefánika (P .Boroň), č. 9 – Škola – dielňa ľudskosti (A. Mur-
gašová), č. 10 - Vážme svoje slová (I. Kovačovič), č. 11 – Z prítom-
nosti MS (P. Boroň), č. 12 - S pokorou k sviatočným chvíľam bytia
(I. Kovačovič)

V rubrike Pripomíname boli cez osobitné články napĺňané zá-
mery programového cyklu Osobnosti a Udalosti: č.1 - PhDr. Július
Bolfík, č. 2: prof. Jozef Mistrík, č. 4 - Výročie národnej vychádzky
štúrovcov, č. 5 – 100 rokov obnovenia Slovenských národných no-
vín, č. 6 – 80. výročie narodenia Ladislava Balleka, č. 7 – Reakcia
na vysielanie RTVS - Slovenský panteón - Cyril a Metod, č. 8 - Slo-
venský národovec Ján Chalupka, č. 9 - Myšlienky Ivana Kraska, č.
10 - Šľapaje národa v dielach Ľ. Ondrejova, Ladislava Zrubca a Ľu-
bomíra Feldeka, č. 11 - Postavenie Slovákov hodné úcty, č. 12 - Za-
myslenie - Prečo sa vytratili sedliaci. 

V rubrike Slová na zamyslenie boli zverejnené články súvisiace
najmä s históriou i prítomnosťou MS: č. 1 - Korene - Spoločnosť slo-
venskej inteligencie, č. 3 - Slová analytika Jána Baráneka
z 11.12.2020, č.4. Proroctvo britského historika Edwarda Gibbona,
č. 5 – O rodine – Myšlienky Jána Pavla II., č. 6 - O čom je nespra-
vodlivá dnešná doba - myšlienky prof. J. Husára, č. 7 – Úvaha- Se-
paratizmus dneška pre juh Slovenska, č.8 - Úvaha I. Brožíka k dneš-
ku, č. 9 – Zo skrytých pokladov našich dejín – M. M. Hurban, č. 10
– Zámery programu MO MS 2021 – 2025 I. časť, č. 11 – Zámery
programu MO MS – II. časť, č.12 – Zámery programu MO MS - III.
časť. 

V rubrike Z činnosti boli zverejňované informácie o uskutočne-
ných podujatiach MO MS i o niektorých matičných podujatiach usku-
točnených v rámci Banskobystrického kraja: č. 1 – Divadelné návraty
v Hrušove, História súťaže výrobcov nástrojov o Cenu Dr. Ladislava
Lenga a otvorenie expozície v Podpolianskom múzeu v Detve, č. 2
- Úcta A. Sládkovičovi v Očovej, Pocta básnikovi I. Kraskovi v Luko-
vištiach, 25. Novoročný šachový turnaj v B. Bystrici a 30. výročie ča-
sopisu Rekus Lučenec, č. 3 - Spomienka na Júliusa Bodnára v Ude-
rinej, Netradičný Hviezdoslavov Kubín, Pamätník predkov v Králi a
Obnovili starú školu v Tajove, č. 4 - program Piesne mojo piesne v B.
Bystrici a Spomienky na J. C. Hronského v Brezne, č. 5 - Klenot pod
strechou v Hronseku, Monografia Kokavy nad Rimavicou, Monogra-
fia obce Poniky a Rok Alexandra Dubčeka, č. 6 – Výstup na vrch
Zvolen, publikácia Jazyk a dorozumenie, publikácia Najkrajšie slo-
venské povesti, J. G. Tajovský a Tajov a Sto rokov MO MS v Lučenci,
č. 7 - Hodnotenie osláv storočnica MO v B. Bystrici, č. 8 - Spomien-
kové stretnutie v Gočove, Zasadala KR MS, Zasadal Výbor MO MS
a seminár Tradičné staviteľstvo v Honte, č. 9 - Pocta J. Chalupkovi
v Brezne, folklórny program Ohýbaj ma mamko na amfiteátri v Det-
ve, Pocta Štefánikovi v B. Bystrici a program Folklórna Bystrica
2021, č. 10 - Hodnotenie činnosti MO MS 2017 – 2020 I. časť, č. 11
– VZ MO MS B. Bystrica, Úcta slovenskej štátnosti v B. Bystrici, Ju-
bilejný šachový turnaj, Aleja národovcov v Rimavskej Sobote a Hon-
tiansky keľovník v Hrušove, č. 12 - Hodnotenie činnosti MO MS 2017
– 2020 II. časť a č. 1/2022 – Dokončenie Hodnotenia činnosti MO
MS 2017- 2020. 

Dokončenie VYHODNOTENIA ČINNOSTI MO MS za rok 2021 –
III. časť zverejníme vo ZVONe č. 6/ 2022

Z ČINNOSTI



PROGRAM NA MÁJ
Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci schváleného

programu na rok 2022. V prípade zrušenia zákazu konania
podujatí s účasťou verejnosti budú na tieto podujatia zo
strany MO MS posielané osobitné pozvánky.

2. – 31.5. BANSKOBYSTRICKÁ PALETKA
Výstavka detských výtvarných prác 
M: DMS, Dolná 52        O: Výtvarná sekcia MO MS

9.5. 17.00 VÝBOR MO MS
Piate zasadnutie výboru MO MS v roku 2022 s pri-
pomenutím výročia vstupu SR do EÚ
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

16.5. 15.00 SRDCE NA DLANI 
Stretnutie členov MO MS - 130. výr. úmrtia Augus-
tína Horislava Škultétyho a oslava Dňa matiek 
M: DMS, Dolná 52        O: Literárna sekcia MO MS 

21.5. DEŇ RODINY
Podujatie venované rodine
M: Park pod Pamätníkom SNP
O: Mesto B. Bystrica

2. - 9.- 16. - 23. 5. o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

2. - 9.- 16. - 23. 5. o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu se-
niorov  
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS

5. - 12. - 19. – 26.5. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
Stretnutia speváckych skupín Hronky a Horehron-
ci
M: Kapitulská a Dolná ul. O: FS Partizán

INSTRUMENTUM EXCELLENS 
Trvalá expozícia ľudových hudobných nástrojov Slovenska 
Otvorená každý pondelok – piatok v čase 8.00 – 16.00 hod.
Miesto: Podpolianske múzeum DETVA – Námestie SNP 1.
Kontakt: muzeum@kcdetva.sk 

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..
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Dedičstvo je niečo, čo preberáme do vlastníctva,

s čím sa stotožňujeme, čo včleňujeme do svojho živo-

ta, za čo preberáme zodpovednosť. Je to niečo, čo

svedčí o úrovni kultúry a vyspelosti národa, na čom je

možné stavať do budúcnosti a tým prinášať veľmi veľa

do mnohorozmernej a širokospektrálnej kultúry náro-

dov Európy a sveta. Mali by sme sa pri tom držať odkazu dávnych čias – Kde niet poznania

minulosti, nemôže byť vízia budúcnosti. A je preto na nás, aby sme si naše kultúrne bohatstvo,

vytvorené generáciami predkov, chránili, dobre opatrovali a zveľaďovali ako vzácny poklad

pre budúci živo generácií nášho slovenského spoločenstva. 

K otázkam podpory hodnôt tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, tak ako k nej v prí-
tomnosti pristupujú organizátori i tvorcovia programov viacerých folklórnych festivalov a sláv-
ností a predovšetkým slovenské elektronické, ale aj printové médiá, sa treba zásadne vyjadriť.
Najskôr to bola relácie FOLKLORIKA, potom KORENE resp. MOJE KORENE, v súčas-
nosti je to DEDOVIZEŇ a košická televízia uvádza reláciu KAPURA. Obdobné relácie vy-
siela aj Česká televízia - ale ich zameranie a zmysel sa nedajú prirovnať. Tie české relácie sú
ďaleko vyváženejšie, pravdivejšie, prezentujúce zásadné hodnoty tradičnej ľudovej kultúry
a jej zmysel pre život ľudí. Oveľa viac sa týmto otázkam venuje aj české občianske združenie
FOS. Na Slovensku pôsobí občianske združenie FÚS (Folklórna únia Slovenska). KAPURA
má svoje okruhy divákov a prezentuje nielen tvorbu súborov a skupín, ale aj mnohé informácie
o folklórnom hnutí – chvála jej tvorcom, že táto relácia ešte existuje.

Z ďalších televíznych relácií tohto druhu sa, žiaľ, stali relácie o varení tzv. ľudovej kuchyne.
Televízna relácia DEDOVIZEŇ, ako sa uvádza každý týždeň v programovej ponuke, je
relácia o ľudovej kultúre Slovákov žijúcich v zahraničí a o ľudovej kultúre národnost-
ných menšín na Slovensku. O tej našej slovenskej však ani zmienka - hoci by si to kul-
túra vytvorená našimi predkami zaslúžila v prvom rade. Z toho, čo sa dnes v prítomnosti
prezentuje na televíznych obrazovkách, to však vyzerá tak, že slovenskú ľudovú kultúru
na Slovensku nemáme!!! Zrejme nám to Slovákom v tomto čase „demokracie“ a zrejme pre-
mysleného mediálneho formovania myslenia Slovákov netreba. 

Zatiaľ aspoň upozornenie na zamyslenie sa všetkým Slovákom pre ich budúcnosť s váž-
nou otázkou do budúcnosti - potrebujeme našu tradičnú a národnú kultúru k svojmu súčasné-
mu i budúcemu bytiu??? Kto nás k podceňovaniu našich vlastných koreňov a predovšetkým
našu mladú generáciu vedie tak, aby Slováci na vlastné dedičstvo predkov jednoducho zabudli
a potom poslušne slúžili cudzím záujmom!!! Nastal hraničný čas, aby sme sa !vrátili! k pôvod-
ným zámerom, aby sme sa naučili pozorne načúvať hlasom z domova, aby sme zobrali do
úvahy všetky námety a požiadavky, aby sa opäť pri hodnoteniach folklórnych slávností a fes-
tivalov i pri príprave ich dramaturgií začali každoročne stretávať tvorcovia programov a podujatí
za účasti odborníkov, aby došlo k priamemu vysvetleniu možných organizačných, materiálnych
a finančných možností, aby sa opäť začali konať hodnotenia programov, aby sa opäť začali
na pôde osvetových zariadení konať vzdelávacie a odborné školiteľské cykly, konferencie
a sympóziá atď. 

Zásadné témy prítomnosti i budúcnosti ochrany a rozvíjania duchovných hodnôt tradičnej
ľudovej kultúry Slovenska sa v plnom rozsahu priamo dotýkajú tvorcov kultúrnej politiky i pria-
mych jej organizátorov usmerňovateľov a manažérov: MK SR, MŠ SR, NOC, FÚS, CIOFF,
Regionálne kultúrne a osvetové strediská a možno aj ďalších zainteresovaných z pohľadu na-
pĺňania prijatej Rezolúcie UNESCO „O ochrane a šírení hodnôt nehmotného kultúrneho de-

dičstva!“ Chrániť tieto hodnoty znamená obnoviť to, čo bolo dobré a v rámci súčasných mož-
ností 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 tradičnej ľudovej kultúry prezentovanej

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 zveľa-

ďovaniu duchovného a hmotného kultúrneho dedičstva predkov. 

Nezabúdajme, tak ako to platilo v časoch dávno minulých, tak by to malo platiť aj v akom-

koľvek čase bytia každého národa žijúceho na tejto Zemi. Tradičná ľudová kultúra a z nej vy-

vierajúce duchovné hodnoty sú totiž obrazmi čistoty duše človeka a jeho myšlienok pretave-

ných do jedinečných hodnôt, z ktorých človek po stáročia vytváral klenoty žitia o tých a pre

tých, ktorí ho priviedli na svet a zanechali v ňom trvalé spomienky na detstvo, na rodinu, rodné

domy a dvory, ale najmä na vzácnych ľudí, s ktorými prežil prekrásny život vo všetkých jeho

podobách. K slovu folklór by sme preto mali mať v sebe úctu, pokoru, vďaku, krásu i lásku.

Pre všetky tieto vlastnosti, ktoré sú mimoriadne potrebné pre bytie človeka na tomto svete, by

mal byť folklór posvätným. 

Igor  K o v a č o v i č

DEDIČSTVO– prítomnosť a možná budúcnosť

UPOZORŇUJEME ČLENOV MO MS
 MATERIÁLY z valného zhromaždenia MO MS 2021:

Hodnotenie činnosti, doplnky do programu budúcich rokov, výsled-
ky volieb orgánov MO MS a ďalšie informácie zverejňujeme na
webovej stránke MO MS.

 ČLENSKÝ PRÍSPEVOK za roky 2020 – 2022 môžete zaplatiť 
v matičnom dome na ulici M. Rázusa. Z členského zabezpečujeme pra-
videlnú matičnú činnosť členov a podporujeme konanie všetkých podu-
jatí.

 VÝROČNÉ ZHROMAŽDENIE MO MS ZA ROK 
V prípade konania budú členovia MO MS pozvaní osobitnými pozvánka-
mi.

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


