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Sloboda pozostáva predovšetkým 

z povinností a nie z privilégií. 

(P. O. Hviezdoslav)

ODKAZY HISTÓRIE -  ODKAZY HISTÓRIE -  ZAmYSlEnIEZAmYSlEnIE
V čase tohto mesiaca sa nám

treba vrátiť do diania spred tridsia-
tich rokov a pripomenúť, aby sme
nikdy nezabudli dni, v ktorých sa
začala formovať samostatná slo-
venská štátnosť, ktorá od zmeny
vlády vo februári 2020 sa pohla
celkom iným smerom, než akým
si to predstavovali Slováci. „Nie-
koľkomesačné mediálne senzá-
cie“ prezentované bez mihnutia

očí vo vyjadreniach najvyšších predstaviteľov sa stali mimoriadne okatým klamaním
obyvateľov Slovenska o budovaní blahobytu tými, ktorí v prevažnej väčšine samo-
statné Slovensko pred tridsiatimi rokmi nechceli a podnes sa často rovnakým spô-
sobom verejne vyjadrujú a zaťahujú nás všetkých tam, kde sme nikdy patriť ne-
chceli. Nuž, ale čo –„sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú“. Toľko klamstva, aké den-
nodenne zažívame „v priamych prenosoch“ vo vyjadreniach vládnucich potentátov
sme nezažívali ani v časoch nedávnej minulosti. Počúvame len to, že keby nebolo
vládnutia tých predtým, ktorí nám tu pre prítomnosť zanechali „prázdnu špajzu“,
žilo by sa nám lepšie. Konštatujem, že na základe poznania toho čo bolo predtým
a toho čo je dnes, by sa mali niektorí, nemajúci potrebné vzdelanie, radšej „niekam
odpratať a nezavadzať“. Ak by bola pravda to, čo hovoria bez mihnutia oka a za-
červenania v tvári, mali by podľa toho známeho „padni komu padni“ konať. Ak dô-
kazy neexistujú, nemožno verejne v médiách vyhlasovať, že dáme trestné ozná-
menia, alebo zavádzať verejnosť cez neoprávnené zatýkanie ľudí, ktorým sa zatiaľ
nič nedokázalo a zrejme sa ani nedokáže. Lepšie by preto bolo najskôr poupratovať
na vlastnom dvore a vo vlastnom dome a nevynášať z neho „cudzie smeti a ne-
pravdy“. Toto čo sa deje nie je upratovanie, to je účelové zavádzanie, klamanie
„v priamom prenose“, ale nie náprava chýb a previnení po pravde a práve, aby sa
v ďalšom žití už nikdy neopakovali.

Našťastie súčasní klamári neboli pri formovaní budúceho moderného Slovens-
ka, tých klamárov nebolo veľa a ak boli, tak sa „držali bokom“. Ak by ich bolo viac
a boli pri rozhodovaní, určite by sme sa k samostatnosti neboli dostali a podnes by
sme boli vo zväzku, ktorý nám Slovákom až tak veľmi naklonený nebol. Chvalabohu
do nášho života prišli okamžiky vyskytujúce sa v histórii národov raz za čas a Slo-
váci túto svoju príležitosť, na ktorú čakali storočia, nezmeškali. Spoločne sme pre-
konali najzložitejšie roky, dali sme sa do služby svojmu národu a počas svojich pr-
vých rokov zo spoločného nikdy nič nezobrali pre seba. Skôr sme dávali zo svojho
a za vlastné, aby všetko bolo tak ako treba a aby meno samostatného Slovenska
pred všetkými ľuďmi doma i vo svete vždy bolo čistým menom. Za tieto prvé roky
našej samostatnosti a zvrchovanosti sa treba hlboko pokloniť a poďakovať každé-
mu, kto prispel k ich uskutočneniu v rámci svojich schopností a možností. To čo
Slovensko pomerne v krátkom čase, i keď nám mnohí neverili, dosiahlo, svedčí
o úcte k národu a vlasti predkov a svedčí to aj o veľkej viere ľudí v budúcnosť a sú-
časťou tejto viery bola aj úcta k národnej ustanovizni Matici slovenskej.

Matica slovenská bola pred tridsiatimi rokmi pri celom procese samostatnosti,
ktorý sa začal celonárodným zhromaždením 8. júna 1991 v Turčianskom Martine
pri príležitosti 130. výročia prijatia Memoranda národa slovenského. Na tomto stret-
nutí jeho účastníci schválili II. Memorandum národa slovenského, ktorým sa jed-
noznačne prihlásili k usporiadaniu vzťahov vo vtedajšom Česko- Slovensku a k bu-
dúcej samostatnosti Slovenska, i keď situáciu značne komplikovala tzv. konverzia
zbrojárskej výroby. Prvé rokovanie medzi českou a slovenskou reprezentáciou sa
uskutočnilo 3.2.1992 v Milovách a v júni 1992 sa konali vtedy ešte celoštátne voľby,
ktoré v Česku vyhrala ODS a na Slovensku HZDS. Ďalšie podstatné rokovanie me-
dzi delegáciami sa konalo 8.7.1992 v brnianskej vile Tugendhat, kde došlo k dohode
o rozdelení Č-SR na dva samostatné štáty.  Na základe tohto schválila dňa
17.7.1992 SNR text Deklarácie o zvrchovanosti SR, ktorého jeden exemplár pri-
niesol a prečítal predseda MS Ing. Jozef Markuš na stretnutí pri Vatre zvrchovanosti
na Kremnických Baniach a následne aj do martinského Memorandového amfiteátra
na slávnostnom programe Svetového festivalu slovenskej mládeže. Exemplár De-
klarácie o zvrchovanosti je uložený v trezore najcennejších dokumentov vo vlast-

níctve Matice slovenskej v Martine. V dňoch 7.- 8. 8.1992 sa uskutočnilo v Martine
za účasti predsedu SNR Ivana Gašparoviča, predsedu vlády SR Vladimíra Mečiara
a ministra kultúry SR Dušana Slobodníka piate Valné zhromaždenie MS, ktoré pri-
jalo Národný program Matice slovenskej a Vyhlásenie k budúcemu vzniku samo-
statného štátu slovenského národa. Dňa 1.9.1992 bol v SNR schválený text Ústavy
SR, ktorý bol 3.9.1992 podpísaný predsedom SNR a predsedom vlády SR, po čom
MS iniciovala akty Sadenia líp Ústavy SR na pamätných miestach Slovenska, ako
stromy slovenskej štátnosti. Dňa 25.11.1992 odsúhlasilo Federálne zhromaždenie
rozdelenie Česko – Slovenska. Dňa 12.12.1992 Výbor MS prijal Ohlas k Slovákom
na celom svete, ktorým ich vyzval k hlbokej zodpovednosti za život Slovákov a
k jednote spolupráce v prospech samostatnej Slovenskej republiky. Rozdelenie,
ktoré prebehlo pokojnou cestou, bolo súhrnom objektívnych príčin smerujúcich k zá-
niku federácie a v histórii európskych národov je plným právom označované ako
unikát. 

MS od svojho vzniku i v čase každého obnovenia jej pôsobenia sa držala slov
prvého predsedu MS biskupa Moysesa: „Každý Boží dar, ukladá obdarovanému
povinnosť, tenže dar v obore vlastného vlivu rozširovať, zveľaďovať a vyvyšovať.“
Semä, zasiate na tomto území sv. Cyrilom a Metodom, ktorého symbol „slovenský
dvojkríž“ vyjadruje nielen našu históriu, ale aj naše povahové vlastnosti a predpo-
vedá 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 štát a tento si musíme
všetci chrániť, aby sa nenašli takí, ktorí by chceli koleso dejín zvrtnúť, zatiahnuť
nás do cudzích osídiel a ohroziť naše žitie i slobodné rozhodovanie o našej prítom-
nosti i budúcnosti. V tomto čase, keď pred nás denne predkladajú očividné klamstvá
súčasní mocipáni, by sme sa mali správať podľa nadčasového odkazu Milana Rú-
fusa: „Strážte si svoj hrad, chráňte si obraz svojho Boha pred nečestnými prstami
času. Nedajte sa pomýliť povrchnými zmenami. Čas aj naďalej rabuje v ľuďoch
a okráda ich o obraz Boha v nich. Chráňte si svoj hrad – Maticu slovenskú, aby
ona mohla chrániť vás, lebo Matica slovenská v živote Slovákov bola a je podnes
pevný strom s pevnými a zdravými koreňmi. Nevyvrátili ich mnohé búrky, ani ví-
chrice, nepodarilo ju zničiť a vymazať o mysle ľudí mnohým „ tzv. ľuďom.“ Preto je
Matica slovenská aj dnes stále tu, aby aj v tomto čase bola všade tam, kde je jej
zapotreby, kde treba pomáhať, chrániť a strážiť to, čo je nám blízke, šíriť náš obraz
pred svetom, objasňovať po pravde históriu, kultúru, vzdelanosť – predstavovať
našu krajinu, jej krásy, um a šikovnosť ľudí. Tak to robila a robí často voči nepraj-
níkom, ale tých, ktorí chcú dobre pre Slovensko, si váži. Nikdy nezabúdajme na
konkrétnosti života našich predkov v dávnych časoch, a majme vždy na mysli zmy-
sel poslania MS. 

Žijeme veľmi zložitý život a preto dnes oveľa viac ako inokedy hľadáme oporu,
ktorá by nám umožnila porozumieť vlastnej prítomnosti a súčasne uľahčila rozho-
dovanie v smerovaní do budúcnosti. Život budúci vyžaduje čistý charakter, nezlom-
nú vôľu, neúnavnú pracovitosť a najmä dôveru vo vlastné sily, o čom svedčia aj
slová Jozefa Cígera Hronského v inom čase žitia nášho národa a mal by ich mať
každý Slovák ukotvené vo vlastnom svedomí, tým aj vo vlastnom živote a viesť k
tomu aj svoje deti: „Národovectvo je cit, ktorý viaže človeka k hrude otcov, k reči
otcov, ku kraju, k vlasti, k jej minulosti i budúcnosti. Je to onen cit, ktorý vlastne pri-
liehavé meno nemá, lebo je i modlitbou i citom pravdy spravodlivosti, vnútorným
znakom človeka, že do istého národa patrí, k nemu sa viaže a nechce –hoci aj za
veľkú obeť – zradiť, poprieť, zamlčať čisté presvedčenie, zradiť česť zeme rodnej
a česť národa svojho.“

Zamyslime sa nad životom v našej prítomnosti, postavme sa priamo k všetké-
mu, čo nivočí dávne rodinné i spoločenské tradície a odmietnime zneužívanie na-
šich tradícií. Odmietnime lacnú povrchnú propagáciu, lebo nepoctivo získané a ne-
čestne nadobudnuté vždy bolo, je a za každých okolností života bude nemorálne.
Pokusy boli v každom čase, ale ľudia, ktorí mali v sebe zakotvené mimoriadne es-
tetické a etické chápanie života, vedeli, že nič z toho čo je povrchné a lacné, nie je
pre život dobré, a aby to, čo ľudia pre svoje žitie potrebujú, napĺňali každý deň v du-
chu slov odkazu P. O. Hviezdoslava: „Nadišla doba, keď národy potrebujú charakter,
lebo charakter v živote človeka je stálica, ktorá trvá,“ lebo národ a vlasť patria k ve-
ciam svätým. 

Igor K o v a č o v i č



„Ta ja bežím, milý, do šíreho sveta, hlásať, že slovenské hroby už pukajú, že Slováci z mŕtvych k životu vstávajú a že to Slovensko v nový
kvet vykvetá. Tam sa nad Dunajom zore zapálili, a naraz po celých Tatrách rozstrelili: V tých zorách Slováci ruky si dávajú, v tých zorách
pred svetom ligotať sa majú. To Slovensko v nový kvet vykvetá!“

Janko F r a n c i s c i - Rimavský 1. 6. 1822 Hnúšťa – 7. 3. 1905 martin 

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

Národný buditeľ, slovenský básnik, publicista, pedagóg,
politik, kľúčová osobnosť dejín slovenského pred i porevoluč-
ného obdobia 19. storočia. Patril k bojovnejšej časti Štúrovej
družiny, pohotový rečník, ktorý vedel logicky a emotívne pôsobiť
na široký okruh poslucháčov. Štúrovskejší ako sám Štúr, po je-
ho smrti vedúca osobnosť slovenského kultúrneho a politického
života. Presadil sa na všetkých miestach svojho účinkovania,
kde išlo o slovenskú vec. 

Francisciho vieru v silu a príchod epochy Slovanstva a 
v jeho mravno spoločenskú úlohu v budúcnosti ovplyvnili pred-
nášky Ľ. Štúra. Štúrove zásady minimálneho rizika pri realizo-
vaní národného programu, jeho uvážlivá, pragmatická, často
aj kompromisná koncepcia bola protikladom k Francisciho ma-
ximalizmu a radikalizmu. Obe však mali v polovici štyridsiatych

rokov rovnaké predpoklady na uplatnenie, a tak sa vzájomne dopĺňali. Zapojil sa do snáh o
uzákonenie štúrovskej slovenčiny. „Slovenčina čistá je moje heslo a budem sa ho držať do
ostatného dychnutia a budem ho brániť do ostatnej kvapky krve.“ Uvedomoval si nebezpe-
čenstvo, ktoré hrozilo zo „starostlivosti“ Čechov o slovenskú reč. „Čeština nie je Slovanstvo,
ale separatizmus český“, a na obranu slovenčiny Čechom povedal: „Návrat Slovákov k slo-
venčine neznamená, že by sa odcudzili svojim bratom Čechom, ale to diktuje nevyhnutnosť
záchrany vlastného národného života a bytia. Sme čiastkou veľkonároda slovanského, ale
naskrze nie doplňujúcou čiastkou národa českého.“ 

Keď Štúrovi neprichádzalo povolenie na vydávanie Slovenských národných novín, vybral
sa do Hlbokého za Hurbanom a r. 1844 pripravili druhý ročník almanachu Nitra, prvej knihy 
v štúrovskej slovenčine. Po odstránení Štúra z katedry v Bratislave organizoval odchod štu-
dentov do Levoče a tieto udalosti zachytil v básni Svojim vrstovníkom na pamiatku (1844). So
superintendentom K. Kuzmánym bol dozorcom bratislavskej superintendencie - svetským
predstaviteľom slovenskej evanjelickej cirkvi v Uhorsku. 

Po štúdiách práva bol krátko pomocníkom advokáta gemerského podžupana G. Fáyho
na bodolovskej pustatine pri Bátke. Bol spoluiniciátorom zhromaždenia, ktoré 10.5.1848 v Lip-
tovskom Svätom Mikuláši prijalo Žiadostí slovenského národa. V prvých dňoch revolúcie na-
písal Francisci báseň Moje túžby a bol organizátorom Národnej gardy v Hnúšti. Keď ho zatkli,
cestou do Plešivca plánoval v Muráni ujsť, ale vrátil sa, lebo nechcel Daxnera nechať samot-
ného. Pri vyšetrovaní Maďarský štatariálny súd v Plešivci na základe dekrétu ministerského
predsedu Ľudovíta Baťániho, Francisciho spolu s Daxnerom a Bakulínym odsúdili ako buričov
na trest smrti povrazom. Čakajúc na popravu zložil báseň Traja sokoli, ktorú cez škáru vo dve-
rách poslal Bakulínymu aj Daxnerovi. Vo vlastnom životopise píše: „2. novembra večer, predo
dňom, v ktorý mal už zasadnúť náhly súd, sklepal som veršíky, Traja sokoli‘.“ Nápev so sprie-
vodom klavíra zložil a vydal Ľudovít Vansa. Ohlasom na plešivské väzenie je aj báseň Matkine
náreky. Iba víťazstvo Jelačic´a nad maďarským vojskom pri Švechate našich troch sokolov
zachránilo od popravy. Po zmene rozsudku na väzenie v Budapešti a následnom vyslobodení
prešiel v hodnosti kapitána do Slovenského dobrovoľníckeho hurbanovského vojska. 

Aj po revolúcii sa Francisci angažoval politicky i kultúrne. Od r. 1850 bol expedientom
Zvolenskej stolice. V rokoch 1853-1859 pôsobil ako stoličný komisár v Debrecíne. Neskôr bol
miestodržiteľský radca vo Veľkom Varadíne (Oradea) a od roku 1860 radcom kráľovskej ná-
mestnej rady v Pešti, kde v roku 1861 začal vydávať Pešťbudínske vedomosti s podtitulom
Noviny pre politiku a literatúru, prvý politický slovenský časopis (od r. 1870 Národné noviny a
redakcia prešla do Martina). Organizoval Memorandové zhromaždenie v Turčianskom Svätom
Martine (6. – 7. júna 1861), pričom text Memoranda bol prvou tlačou v štúrovskej slovenčine.
Podľa bratislavského Ústavu reči a literatúry česko slovenskej r. 1845 organizoval ako hlavný
správca levočský ústav pod názvom Jednota slovenskej študujúcej mládeže. K ústavu sa jeho
zásluhou pripojili aj ďalšie ústavy a utvorili Jednotu mládeže slovenskej pri evanjelických ško-
lách v Uhorsku, ktorá združovala strediská v Levoči, Kežmarku, Štiavnici, Bratislave, Prešove
a Sarvaši, do pevného organizačného celku. Spolupracoval aj so sobotištským „národným di-
vadlom“. Ako herec sa zamiloval do Aničky Jurkovičovej, prvej slovenskej herečky, ktorá sa

neskôr vydala za J. M. Hurbana. R. 1845 vydal Slovenskje povesti, lebo v nich videl veľký ná-
rodný poklad, pomník národnej minulosti, pravzor národnej literatúry zachovávajúci ľudovú
tvorivosť i fantáziu v čistom prejave. „Nám musí ísť o to, aby skrze literatúru vzdelaniu nášho
ľudu sa napomohlo, a stav jeho duchovne i hmotne sa polepšil. Naša literatúra musí žiť a pô-
sobiť.“ 

V roku 1876 pod jeho správcovstvom vznikol v T. Sv. Martine Kníhtlačiarsky účastinársky
spolok, v ktorom založil a redigoval Slovenského ochotníka, Slovenskú národnú knižnicu a
Slovenský národný zábavník. Bol predsedom Turčianskeho kasína, účinkoval v spevokole a
zabezpečoval stavbu Národného domu. V memoárovej próze Črty z doby moyzesovskej za-
chytáva roky svojej mladosti až po matičné obdobie. Nevyhýbal sa v nich ani chúlostivým otáz-
kam, ale vo vzťahu k domácemu publiku malo štúrovské hnutie vystupovať v podobe monolitu,
aby sa dokumentovala jeho vnútorná odolnosť a sila. Na sklonku života usporiadal výber zo
svojej mladíckej lyriky do zbierky Iskry zo zaviatej pahreby, a po smrti r. 1909 mu vyšla auto-
biografická práca Vlastný životopis, v ktorom o. i. s veľkou láskou vykreslil slovami podnes
najkrajší zemepisný obraz svojho rodiska: Och, rád, veľmi rád som sa díval po tých krásnych
vrchoch, rád som sa im prizeral, a — Bože môj! — ako rád som chodieval po nich, či ešte len
ako chlapec,či ako už dorastajúci so svojimi vrstovníkmi a známymi. Dojmy tých vychádzok,
tej radosti z našich vrchov a celej našej vrchovatej prírody a domoviny ostali mi až dosiaľ ne-
vymazateľnými a oživujúcimi. Nadovšetko dojmy Tatier, po ktorých som chodil ako už dorastlý,
oduševnili ma nie turistickou, ale akousi zbožnou náladou, ktorú iba len ten pozná, ktorý 
v tých vrchoch sa zrodil… 

Bol kandidátom Uhorského snemu za Slovenskú národnú stranu, predsedom Stáleho vý-
boru slovenského národného zhromaždenia, vedúcim deputácie do Pešti, členom deputácie
k panovníkovi s Viedenským memorandom, ktoré bližšie špecifikovalo predstavy o vnútornom
usporiadaní Hornouhorského slovenského okolia s vlastnými orgánmi správy i súdnymi or-
gánmi a slovenčinou ako úradnou rečou. Celý svoj život zviazal s Maticou slovenskou a mal
najväčšie zásluhy na jej otvorení. Vypracoval jej Stanovy, ktoré predložil uhorskej námestnej
rade. Tá ich potvrdila okýptené, nepovolila zriaďovať miestne organizácie a zvolávať zhro-
maždenia so správcami, ktorí by udržiavali styk s ústredím. Preto, jeho slovami, spolok vyzerá
ako driek tela bez rúk a nôh. Francisci sa stal predsedom prípravného výboru, zakladajúcim
členom, prvým darcom a doživotným čestným podpredsedom. Na zakladajúcom zhromaždení
Matice slovenskej pri odovzdávaní jej stanov vyhlásil: „Toto je naša zlatá bula! To je náš prie-
pustný list, dávajúci nám pôžitok slobody. To je náš občiansky diplom, vyhlasujúci nás dosa-
vádnych cudzincov vo vlastnej otčine za občanov tejže otčiny. To je zmluva našej národnej
jednoty.“ 

V roku 1869 vydal výzvu na podporu stavby matičného domu slovami: „Vyzývam synov
a všetky dcéry slovenského národa bez rozdielu vierovyznania a politického presvedčenia…
ako ich všetkých sám národ za svojich pokladá a oni tiež zrieknuť sa ho nechcú a nemôžu…
, aby sa spojili všetci v posvätnom rodoľubom zápale a pospiechali prinášať obete svojej ro-
doľubej lásky v prospech svojho slovenského národa.“ Ešte aj desať rokov po zákaze MS sa
opakovane pokúšal o jej znovuzrodenie a čestne bránil jej záujmy až do smrti. V roku 1885 v
prosbe k panovníkovi žiada zrušiť nariadenie uhorského ministra vnútra o rozpustení MS a
zhabaní majetku, žiada dovoliť jej účinkovanie v zmysle Stanov a vrátiť zhabaný majetok.
Francisci nikdy nezbohatol, ale ani biedu nemal rád, lebo vedel, že chudobný človek nemôže
byť slobodný. Najväčšie spoločenské uznanie získal v r. 1864 – 1865, keď sa stal hlavným
županom Liptovskej stolice. R. 1867 bol penzionovaný, presťahoval sa do Revúcej, kde sa
stal hlavným dozorcom vyššieho gymnázia. Pri vzniku Slovenskej národnej strany 6. júna 1871
bol v jej trojčlennom Ústrednom volebnom výbore. Pamätným dňom jeho života je 14. február
1843 „Deň vzkriesenia slovenčiny“, kedy sa v Štúrovej izbe na Panenskej ulici v Bratislave
stretli: Ľ. Štúr, J. Francisci Rimavský, S. Vozár, J. Kalinčiak, J. Gáber - Lovinský a S .Štúr a
dohodli sa, že budú písať po slovensky a 10. augusta 1847 na 4. schôdzi Tatrína v Čachticiach
prijali stredoslovenčinu za úradný jazyk Slovákov. Vladimír Mináč v historicko biografickej eseji
o Francisciho živote Dúchanie do pahrieb napísal: „Janko Francisci bol čosi ako magister ele-
gantiarum, bol jedným z tých, ktorí učili mladú slovenskú generáciu, ako má žiť, pracovať, ba
aj ako sa má obliekať a zabávať.“ (Wikipedia)

milan Rúfus - Epištoly staré i nové – úryvky
Prichádzame na svet všetci rovnako. Cez lono ženy, ktorej hovoríme

matka. Táto mocnosť sa rozprestiera po celom svete a dodnes je ešte pevná.
Sem-tam ju narúšajú patologické prípady, avšak tie, myslím si, zatiaľ nepre-
sahujú percento rizikových strát stanovených prírodou. I detstvo máme spo-
ločné. Presnejšie povedané stav detstva. Osobitný malý svet, ktorému vládnu
osobité zákony, zákony mláďat. Svet rozprávok. A potom po detstve krok do
nezmáma, do priestoru, kde sa začína náš ľudský údel. Krok, v ktorom padá
rozprávka a matka prichádza o dieťa a dieťa bojazlivo vstupuje do veľkého
sveta, ešte nie jeho, no už nie matkinho. A dospievanie a láska. A potom tvorba
a kruh sa uaviera smrťou. A milóny týchto drobných kruhov, nepretržite sa

opakujúcich, tvoria hlbinu, dejiny. Spoločný osud ľudstva. Materstvo je vec nesmierne zložitá, náročná
a vôbec sa nekončí prestrihnutím pupočnej šňúry. Ono sa vtedy aj začína. To predchádzajúce totiž zvlád-
ne v podstate každá samička. Ale materstvo sa začína potom. Konštituovanie budúceho človeka sa musí
diať, ak chce normálne prebiehať, v blízkosti matky. Prichádza sa na to, že u detí, ktoré príliš rýchle
odňali matkám, vyvíjajú sa isté mozgové centrá pomalšie, že na to, aby sa vyvíjali, stačí dotyk matkinho
tela. Dotyky matkinho tela, fyziologické aj psychické, spôsobujú to, že matka je rozhodujúcim faktorom
pri duševnom vývine dieťaťa. Fenomén ľudskej matky je v štruktúre ľudského rodu taký nezastupiteľný,
že mladé kresťanské spoločenstvo ho najhlbšej úcte vysadilo až k nohám Boha. Gloriola Božej matky
nie je vecou pre seba a o sebe. Je to matka všeobecne, matka ako princip bytia s poslaním uniesť jeho

krásu i kríž. Kríž občas ťažší než kríž jej syna, ťažší o váhu jeho tela na ňom aj o váhu jej lásky k nemu,
ako pokračovateľovi života vôbec. Matka, tá, ktorá od počiatkov ľudského rodu vyplakala toľko sĺz, že
by ich bolo možné preplávať zaoceánskym parníkom. Ale aj tá, ktorá za ten istý čas vyžiarila zo svojho
vnútra toľko láskavého jasu, že by to stačilo na jednu galaxiu. Matka je oceán i slnko.
Nazdávam sa, že treba stálw zdôrazňovať kontinuitu kultúry a výchovy, pretože nijaká generácia nestojí
vo vzduchu. Život sa nezačal pred dvadviatimi a ani pred päťdesiatimi rokmi, ale pred niekoľkými tisíc
rokmi. To, čo je dnes, má svoje nesmierne hlboké korene. A my, ak chceme byť kompletnejšími osob-
nosťami, jednotlivcami, musíme vedieť, čí sme, odkiaľ pochádzme, k čomu patríme, čo nás formuje. Niet
dôvodu hanbiť sa za niečo v našich dejinách len preto, že sme nebývali národom vládnucim. Isteže, 
v umenít to bývalo tak, že jeho určité druhy boli do značnej miesry závislé od moci, od ekonomickej a
konkrétnej poliickej moci. Ani najgeniálnejšia hudbná skladba neexistuje, kým ju nezahrá osemdesiat-
členný orchester, a mať orchester, na to už treba mať nielen inšpiráciu, ale aj peniaze. Aj najlepší archi-
tektov nápad na papieri málo zaváži, ak nemá svojho investora. A my sme vo svojich dejinách mali dost
málo invetorov. To neznamená, že sme boli ľudia bez kultúry. Celá tá nádhera a zložitosť ľudskej hĺbky,
človečiny je u nás v ľudovom umení. V ňom sa skrývala nemajúc iné možnosti preraziť do katedrál. Na
katedrály sme nemali. Na katedrály bolo treba mať moc a podrobených pod sebou, tých, čo by robili za
nás. My sme boli radi, keď sme mohli robiť sami za seba.Z tohto, hľadiska je dôležitá kontimutia kultúry.
My, keďže nie sme na dosť silných nohách, mávame komplexy voči novému a myslíme si, že všetko
predchádzajúce treba zavrhnúť a prijať len to,čo prichádza. Lenže to, čo prichádzs, potrebuje tiež nejaký
maják, potrebuje sa oprieť o miečo stále, aby sme neboli prádny veterný rukáv, korý iba ukazuuje smer
vetra, aby v tom rukáve bola nejaká ruka, nejaká osobnosť. A na to je tiež veľmi potrebná kultúra.



V roku 2021 sme si v mesačníku ZVOn
pripomenuli v zmysle odkazu J. M. Hurbana:
„História je pre národ tým, čím je svedomie
pre človeka“, život a dielo významných osob-
ností národnej kultúry pri príležitosti ich život-
ných jubileí i keď sa plánované stretnutia čle-
nov MS z dôvodov prijatých opatrení vlády
SR k pandémii Covid 19 v priestoroch matič-
ného domu nekonali. Išlo o online prezentá-
ciu  165.  výročia  úmrtia  Ľudovíta  Štúra
(23.1.1856), 200. výročia narodenia Janka
Matušku (10.1.1821), 30. výročie úmrtia Mi-
roslava Válka (27.1.1991), 195. výročie naro-
denia Svetozára Miletiča (22.2.1826), 125.
výročie narodenia J.C. Hronského (23.2.1896), 80. výročie narode-
nia Ladislava Balleka (2.4.1941), 140. výročie narodenia Jura Hron-
ca (17.5.1881), 145. výročie narodenia Ivana Kraska (12.7.1876)
a 110. výročie narodenia Jána Cikkera (29.7.1911), 141. výročie na-
rodenia M.R. Štefánika ( 21.7.1880), 105. výročie úmrtia K. Kuzmá-
nyho (16.11.1806), 110. výročie narodenia K.K. Zechentera Lasko-
merského  (4.3.1824),  201.  výročie  narodenia  M.M.  Hodžu
(22.9.1811 ), 230. výročie narodenia Ján Chalúpku (28.10,1791),
120, výročie narodenia Ľuda Ondrejova Mistríka (19.10.1901), 100.
výročie narodenia Alexandra Dubčeka (22.11.1921), 260. výročie na-
rodenia Martina Hatalu (4.11. 1821), 180. výročie narodenia Andreja
Kmeťa  (14.11.1841)  a  165.  výročie  narodenia  Jura  Janošku
(25.12.1856). 

V rámci dlhoročných partnerských vzťahov boli na pôde MO MS
pripravované dramaturgické zámery scénických programov tradič-
ných festivalov - FSP Detva , Koliesko v Kokave nad Rimavicou.
Hontianska paráda v Hrušove, Očovská folklórna hruda, Horehrons-
ké dni spevu a tanca v Heľpe. Osobitne bol pripravovaný scénický
program „Čírenie vedomia“, venovaný pamiatke prvého ponovem-
brového predsedu MS Ing. Viliama J. Grusku, ktorý mal byť uvedený
v detvianskom amfiteátri ako súčasť dramaturgie 55. ročníka FSP
v Detve. Jeho uvedenie bolo presunuté na rok 2022 a vytvárať ho
budú i predovšetkým folklórne skupiny vykonávajúce svoje pôsobe-
nie na pôde matičných odborov: Lúky pod Makytou, Dubové, Chre-
novec – Brusno, Krpeľany, Žaškov, Plachtince, Dobrá Niva, Hrušov,
Telgárt, Liptovské Sliače a Zuberec. Zásluhou aktivistov súborov
Partizán a Detva bol na detvianskom amfiteátri dňa 23.7.2021 uve-
dený program Ohýbaj ma mamko a na Koliesku v Kokave v spolu-
práci so správcom združenia Prebudená pieseň Vladimírom Kyse-
ľom program Ozveny nad Kokavou.

V priebehu roka sa ešte s účasťou kolektívnych členov MO MS
uskutočnili podujatia: Trojkráľový večer (21.1. B. Bystrica), 28. Ša-
liansky Maťko okresné kolo (23.1.), a krajské kolo ( 27.2.) - Bystrické
fašiangy ( 21.2. ) – 17. Kováčová Bystrica ( 20. – 25,3.) Hoja Ďuňďa
na Pohroní (1.4. SOS on line), SKS a 100. narodenie Š. B. Romana
(19.4.), Srdce na dlani - 140. narodenie Jura Hronca (17.5.), Výročia
I. a II. Memoranda národa slovenského (17.6.), festival Fubaby (22.
– 26.6.), programy 12. festivalu Haravara (26.-27.6.), Koncert sku-
piny Sclerotic (18.7.), Deň s tradíciou Tancuj, tancuj (30.7.), 42. fes-
tival Rontouka v Klenovci (13.–15.8.), História a prítomnosť k 29. vý-
ročiu Ústavy SR (13.9.), Spomíname s láskou na cintorínoch v BB
(1.–2.11.), 18. Sárová Bystrica (18.11.). Pripravovaný program Via-
nočný kruh, ktorý sa mal konať 14.12. v matičnom dome, bol v zmys-
le prijatých opatrení voči pandémii Covid 19 zrušený a rovnako sa
neuskutočnili každoročné vianočné stretnutia kolektívnych členov
MO MS. K ďalším uskutočneným podujatiam patrili výstavky výtvar-
ných prác detí - Jarné motívy a etudy, Srdce na dlani, Letné a Je-
senné inšpirácie v matičnom dome, výstava pri 11. ročníku podujatia
Banskobystrická paletka a stretnutie Pocta M. R .Štefánikovi pri pa-
mätníkoch v Sásovej a Rudlovej (22.7.). 

Okrem toho sa členovia mO mS v roku 2021 priamo podieľali
programovou, organizátorskou a prezentačnou prácou i verejným
poďakovaním na konaní ďalších podujatí: Šachové Open turnaje 

k výročiu vzniku SR a k výročiu prijatiu Ústa-
vy SR (23.1. a 17. – 19.9.), vychádzky a po-
znávacie výlety členov MO MS a členov klu-
bu Lipa - celkom 10 podujatí (Králiky 29.2.,
okolie B. Bystrice 24.4., zájazd na Spišský
hrad a Spišskú kapitulu 23.5., zájazd na Ná-
rodný cintorín do Martina 17.6., Králiky
a Panský diel 21.8., Vojenský cintorín Zvolen
16.10., nočný výstup na vrch Urpín 13.12.
Ďalej to bola účasť na rokovaniach organizá-
torov festivalov ľudovej kultúry v Detve, Ko-
kave a Hrušove, pravidelné stretnutia členov
vedenia klubu Lipa (16), stretnutia vedenia
Klubu paličkovanej čipky (11) a stretnutia ve-

dení speváckych skupín Hronky a Horehronci (18). 
V roku 2021 sa z dôvodov prijatých opatrení k pandémii Co-

vid 19 uskutočnili len sporadické zasadnutia Výboru mO mS:
15.2., 24.5., 16.6., 2.8., 4.10., 8.11. Výbor MO k riešeniu úloh pre
zabezpečenie svojho verejného i vnútorného pôsobenia vykonával
kontrolu plnenia terminovaných pracovných úloh, spresňovanie plá-
nov činnosti a realizáciu jednotlivých projektov, vrátane zabezpečo-
vania ich financovania. Ďalej riešil problémy prevádzky v objekte ma-
tičného  domu:  dodržiavanie  prevádzkových  hodín,  vykurovanie,
udržiavanie poriadku a údržbu priestorov, hodnotil výsledky usku-
točnených podujatí i spoluprácu pri ich organizovaní. Zásadné sta-
novisko Výboru MO z roku 2019 – 2020 - právna subjektivita MO
MS bolo predmetom rokovania valného zhromaždenia MS v Liptov-
skom Mikuláši, zaujal vo vzťahu k prijatej novelizácii Stanov MS na
celoštátnom sneme MS 12.10.2019 v Liptovskom Mikuláši. Na rie-
šenie v nadchádzajúcich rokoch pre činnosť MO MS ostali: komplet-
ná oprava fasády matičného domu, kontrola strešnej krytiny, stav
vodovodnej a telekomunikačnej siete, objekt na Hornej ul. 11 a mož-
nosti jeho rekonštrukcie, vytváranie podmienok pre činnosť matič-
ných súborov, klubov a sekcií, vydávanie a distribúciu mesačníka
ZVON, jeho zverejňovanie na webovej stránke, prijatia nových čle-
nov MS, archivovanie dokumentácie o činnosti, riešenie vzťahov
s nájomcami priestorov, čerpanie prostriedkov schváleného rozpoč-
tu, zabezpečovanie technického vybavenia a potrebné organizačné
úlohy pre činnosť, prevádzku a hospodárenie. 

Celkové pôsobenie mO mS v Banskobystrickom kraji v roku
2021 v súvislosti s pandémiou poznačilo aj pravidelnú činnosť kraj-
skej  rady MS. Neuskutočnil sa plánovaný krajský snem, čím bol
mandát pôsobenia krajskej rady MS posunutý na ďalšie roky a čle-
novia krajskej rady medzi sebou komunikovali systémom online na
príprave zámerov dotýkajúcich sa: Riešenia právnej subjektivity MO
MS, Zvýšenia starostlivosti vedenia MS o členskú základňu, Umož-
ňovania prezentácie činnosti MO MS v matičných médiách, Špecifi-
kácia matičných pracovísk na území ich pôsobenia a ďalších ná-
vrhov. 

Súčasné podmienky pre matičnú činnosť všetkých súčastí MO
MS počas roka 2021 v matičnom dome (napriek situácii spojenej
s dodržiavaním prijatých opatrení k pandémii Covid 19, ktoré značne
obmedzili pravidelnú matičnú činnosť) možno hodnotiť z hľadiska
existujúcich možností ako primerané. Vnútro matičnú činnosť v roku
2022 však bude potrebné zabezpečovať zvýšenou aktivitou predse-
du a všetkých členov Výboru MO i pôsobením vedení jednotlivých
klubov, sekcií a súborov MO, s možnosťou prezentácie cez aplikáciu
ZOOM. K tomu však bude potrebné vytvárať primerané podmienky
v matičnom dome, prezentovať vnútorné i verejné pôsobenia MO
MS a maximálne umožňovať pravidelnú činnosť členov a priaznivcov
MO na pôde matičného domu. Výbor MO MS i všetky jeho súčasti –
kluby, sekcie, súbory, skupiny sa budú musieť počas obdobia roka
2022 snažiť „o opätovné naštartovanie“ matičnej činnosti, čo určite
bude mimoriadne náročné a bude to vyžadovať profesionalitu, od-
bornosť, vynachádzavosť, obetavosť a rozhodnosť MO MS v úzkej
spolupráci so všetkými svojimi členmi a priaznivcami podieľajúcimi
sa na pravidelnej činnosti pôde Miestneho odboru MS.

Z ČINNOSTI
Dokončenie Vyhodnotenia činnosti MO MS ZA ROK 2021



PROGRAm nA JÚn
Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci schváleného

programu na rok 2022. na stretnutia a podujatia, ktoré sa
uskutočnia budeme, prizývať osobitnými pozvánkami. 

28.5. TURIČnÝ JARmOK
20. tradičná podujatie s kultúrnym programom
M: Slovenská Ľupča  O: Obec, MKS

1.6. CESTA ROZPRÁVKOVÝm lESOm
Kultúrno-spoločenské podujatie pre deti a rodičov 
M: kúpele Sliač  O: Mesto Sliač

6.6. 17.00 VÝBOR mO mS
Zasadnutie Výboru MO MS s pripomenutím si vý-
znamných udalosti národnej a matičnej histórie a
zabezpečenia plánu činnosti .
M: DMS, Dolná 52  O: Výbor MO MS

9. - 11.6. mIČInSKÝ PITVOR
Programy divadelno-hudobného festivalu, 7. ročník 
M: Horná Mičiná  O: Obec H. Mičiná a o. z. 
Informácie o konaní festivalu: umenienahornej@pobox.sk 

13.6. 15.00 OSOBnOSŤ SlOVEnSKA
Stretnutie  členov MO  k  200.  výročiu  narodenia
Janka Francisci-Rimavského  a uctenie Dňa detí,
otcov a rodiny 
M: DMS, Dolná 52  O: Historická sekcia MO MS

24. – 26.6. HOREHROnSKÉ DnI SPEVU A TAnCA 2022
Programy 56. ročníka folklórnych slávností
M: amfiteáter Heľpa  O: SOS, Obec Heľpa

24. – 26.6. ROnTOUKA 2022
Programy tradičných slávnosti  regiónu Gemer -
Malohont
M: KD a amfiteáter Klenovec   O: Obec, MKS, GMOS

29.6.- 3.7. POKlOnA KRÁSAm 
Programy  a  podujatia  folklórneho  festivalu  VÝ-
CHODNÁ – pripomenutie  narodenia zakladateľa
slávností etnografa Petra Švorca 
M: amfiteáter  O: NOC, Obec Východná

6.-13.–20.–27. 6. o 13.00 KlUB PAlIČKOVAnEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52  O: KPČ MO MS

6.-13.–20.–27. 6. o 14.00 KlUB SEnIOROV lIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu se-
niorov  
M: DMS, Dolná 52  O: Klub Lipa MO MS

2.–9.–16–26 .6. o 16.00 a 18.00 TVORIVÉ STRETnUTIA
Vedenia speváckych skupín Hronky a Horehronci 
M: Kapitulská ulica 8 a Dom MS 

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..
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Svedectvá archívov, umenia a ľudskej pamäti

o hľadaní, formovaní a vývoji národného povedo-

mia, životného, priestoru a práv Slovákov – veno-

vané 125. výročia založenia Matice slovenskej -

Viliam Ján GRUSKA, Martin 17.6.1988. 

S oneskorením niekoľkých desaťročí (ale aj storočí,
keď to porovnávame s inými modernými národmi Euró-

py) vychádzajú u nás stále nové a nové encyklopédie, základné a súčasné poznatky vedy využíva-
júce diela, diela vykresľujúce obrysy aj detaily našich národných dejín, procesu formovania našej
národnej kultúry, dávnych aj pradávnych dejín územia Slovenska, prínosu nášho etnika do dejinot-
vorných, civilizačných a revolučných procesov v srdci Starého kontinentu.

Čiastkové aj celistvé výsledky obdivuhodného úsilia našich erudovaných vedcov, ich uzávery,
prekvapivé zistenia prinášajú presvedčivé a moderné výklady udalostí, potvrdzované inými vednými
odbormi. Prenikajú k najširším vrstvám obyvateľstva so zarážajúcim oneskorením, v prekvapujúcom
oslabení a deformované. Preto nestačia preformovať zastaralé, zotrvávajúce, často dobe vzniku
poplatné mienky, postoje a názory najmä staršej generácie. (Tá ich také, ako si ich zafixovala pred
desaťročiami, prenáša na svoje potomstvo.) Výsledky bádania našich historikov, archeológov, et-
nografov, lingvistov a iných nedokážu súperiť s priamym prenosom skúseností, najzakladanejších
spoločenstiev, v ktorých sa jedinec pohybuje. Rodina, dedina, väčšie územie (región), na ktoré sa
vzťahujú rôzne jednotiace charakteristiky. Vnímajú súčasné aj nedávno minulé procesy, udalosti,
spoločenské zmeny a pohyby cez prizmu „vlastnej reality“ podľa ich dopadu na ich vlastnú existen-
ciu.

Prevažnej väčšine nášho národa nie sú známe nové, vytriedené, potvrdené fakty o osudoch
Veľkej Moravy, o storočiach po jej rozpade – zániku – fúzií niektorých jej území do uhorského štátu.
Nie sú známe hlavné a dejinotvorné udalosti celých stáročí, základné kolonizačné vlny, asimilačné
procesy nimi vyvolané, dôsledky migračných vĺn vyvolaných tureckou expanziou, pohlcujúcou ob-
rovské územie južnej časti Uhorska, vyvolávajúcou presuny spoločenského, politického a hospo-
dárskeho života na územie Slovenska. Len v zahmlených obrysoch vie sem. Tam niekto o sťahovaní
nášho národa na Dolnú zem do úplne opustených, vydrancovaných, spustnutých oblastí, kam prišli
väčšinou vrchári, bez akýchkoľvek poznatkov o klimatických a poľnohospodárskych podmienkach
existencie. Mnohé z veľkých postáv nášho národa prenikajú do širšieho povedomia len vlnami jubileí.
Mnohé na ne skromne čakajú...

Celkom samostatnú kapitolu tvorí formovanie nášho národného povedomia. Jeho základné
etapy, dejinne významné, prejavy, pôdorysy a pozadia zápasov o právo na existenciu, sebaurčenie,
sa ponárajú do takých istých hmiel, aké zakrývajú životom kypiace doliny Slovenska v jesenných
ránach. Vychádzajúce slnko dlho osvecuje len vyčnievajúce končiare. Tie sú však bez ľudí.

Pri cieľavedomom hľadaní udivuje, čo všetko uchováva ľudská pamäť, aj keď spolupracovala
so skromným, na úzky kruh zameraným pomocníkom - ústnym podaním. V rodinách, v ktorých je
rozprávanie (a počúvanie rozprávania) najstarších tradíciou celých generácií (tradíciou ktorej základ
vytvára úcta k najstarším a ich poznaniu), sa ešte aj dnes uchovávajú opisy epidémie cholery (spred
150 – 200 rokov), spomienky na dôsledky hladomorov (zo začiatku 17. storočia). Do závojov balád,
povestí a piesní sú poukladané obrazy útrap a hrôz vojen, ale aj spomienky na húževnaté, hoci ne-
rovné zápasy predkov so sociálnym bezprávím pošliapavaním základných práv celého etnika a jed-
notlivca v ňom. Stopy takto prenášaných skúseností, poznania, poučení sú hlboké, nezatierateľné
balastom čo aj brilantných, ale povrchných, falošných a prázdnych argumentov.

Základná osnova našich národných dejín v celku i detailoch. Vo vzťahu k dejinám Európy a
jednotlivých oblastí, by mala v priamočiarom, ale korektnom objasnení všetkých sociálnych, národ-
nostných a koncesijných zápasov prenikať ku každému v našej vlasti, žijúcemu aj v tom najodľa-
hlejšom kúte, na ktoromkoľvek spoločenskom a sociálnom stupni, v akomkoľvek profesijnom zara-
dení. A to opierajúc sa o základňu súčasných vedeckých poznatkov, pôsobiac prednostne, ucelene,
vytrvalo, s využívaním najmodernejších audiovizuálnych prostriedkov spoločenskej komunikácie. 

Slovenský národ nemá najmenších dôvodov nepozrieť sa komukoľvek, odkiaľkoľvek  priamo
do očú. Jeho historické činy, postoje, prínosy k rozvoju ľudstva vždy pramenili zo základov najhu-
mánnejších koncepcií európskych kultúr.

Keď sa desaťtisíce Slovákov vracalo na výzvu čs. vlády po II. Svetovej vojne do vlasti predkov
(ktorí sa z nej vysídlili pred dvesto i viac rokmi, odchádzajúc do vyplienených okrajových častí Uhor-
ska). Vyprevádzali ich susedia, známi – Srbi, Chorváti, Bulhari, Rumuni, Maďari, Nemci, u ktorých
nejeden sa z priateľskej náklonnosti a sympatií, naučil po slovensky. Bol to jeden z dôsledkov prí-
kladného spolužitia ľudí rôznych národností, náboženstiev, kultúr, pričom si každá skupina úzkostlivo
a celé stáročia chránia tú svoju kultúru. Skúseností týchto, od kmeňa národa odtrhnutých, odnoží
Slovákov ich už dávno doviedli k poznaniu možností súžitia rôznych vetiev ľudského spoločenstva,
koncept ktorého hľadá súčasnosť. V tomto zmysle pre každého národne zmýšľajúceho človeka pri-
pomíname výnimočné myšlienky Alexandra Matušku o vlastenectve a o tom, čo je v tomto vzťahu
trvalé a čo pominuteľné: „Ide o to, aby sme si vedeli povedať sebe samým pravdu o sebe samých
(.... ) Kde hľadať pramene nového vzťahu k národu a vlasti? Budeme sa možno čudovať, ale tak si
myslím, že tieto pramene treba hľadať tam, kde sa vždy hľadali a kde sa často aj našli alebo nacho-
dili: v rozumnej láske k sebe samým, k tomu, čo sme tu, na tomto mieste, na svojom mieste. Urobili,
i k tomu, čo chceme urobiť. Je iste náhoda, že sme sa narodili tam, kde sme sa narodili. Rozumná
láska t. j. aj rozum aj cit tak vravia, že ak sa chceme vymknúť z tejto náhody, oberáme nie národ a
vlasť o seba, ale seba o tie hodnoty, ktoré národ a vlasť predstavujú.“ 

RODOSTROM NÁRODA

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 2019 – 2022 môžete zaplatiť kaž-
dý pondelok a štvrtok v mesiaci v čase od 15.00 – 18.00 hod. v matičnom
dome na ulici M. Rázusa. Z členského zabezpečujeme pravidelnú matič-
nú činnosť členov a podporujeme konanie matičných podujatí.

 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 

 nA mOŽnOSŤ ZÍSKAnIA PAmÄTnICE O HISTÓRII PÔSOBE-
nIA mO mS V ROKOCH 1919 – 2019 za symbolickú sumu v matič-
nom dome na ulici M. Rázusa

 KOnAnIE PODUJATIA Prezentácia monografie TAJOV – JA-
BRIKOVÁ dňa 24.6.2022 o 13.00 v kostola sv. Jána Krstiteľa a odhale-
nie sochy Jozefovi Murgašovi v TAJOVE – kontakt OÚ 0918 105499.
resp, anita.murgasova@gmail.com


