Slovensko moje, sám Boh vie, čiou vinou od vekov trpíš!
Slovensko moje, zroď si veľkých synov a netrp,
netrp aspoň svojou vinou. Zdolaj sa! Zdvihni!
(M. Rázus - Zdolaj sa! - úryvok)
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Ú C TA S L O V E N S K U

Tridsať rokov tomu
nazad, 1. septembra
1992, poslanci SNR po
prijatí Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska
schválili text základného zákona štátu č.
460/1992 Zb. Ústavu
Slovenskej republiky.
Matica slovenská už
16. januára 1992 k návrhu ústavy SR predložila svoje stanovisko, v ktorom žiadala, aby v ústave bola SR zakotvená ako zvrchovaný štát vo všetkých svojich
funkciách – politickej, ekonomickej, kultúrnej i sociálnej, a pri tomto zakotvení
dôsledne dodržať princíp trojdielnej štátnej moci – zákonodarnej, vládnej a súdnej. Pri zakotvení spoločenského zriadenia spolu s národným princípom uplatniť
aj princíp občiansky v súlade s medzinárodným právom a vytváranie primeraného rozvoja obecnej, municipálnej a regionálnej samosprávy tak, aby ústava
SR bola základným právnym dokumentom pre všetkých občanov Slovenskej
republiky. V auguste 1992 prvý podpredseda Matice slovenskej Roman K a l
i s k ý predložil návrh znenia preambuly Ústavy SR a výbor MS vyzval slovenské mestá a obce, aby v deň prijatia Ústavy SR 1. septembra 1992 vyvesili slovenské zástavy a usporiadali zhromaždenia obyvateľov na počesť tohto mimoriadneho dňa Slovenskej republiky a odporučil na počesť toto dňa zasadiť na
pamätných miestach lipu ako strom slovenskej štátnosti! Ústava SR bola prijatá
ako moderný prameň práva, základ a východisko tvorby právneho poriadku
SR a stala sa dokumentom doby. V rokoch 1992 - 2017 poslanci SNR (od
1.10.1992 NR SR) schválili celkom 17 doplnkov Ústavy, ale jej preambula ostala
nezmenená v znení: My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne
dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie
a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na
sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín
žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s
ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej
prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:
Banskobystrickí matičiari slávnostný akt posadenia troch líp Ústavy SR vykonali dňa 23.10.1992 na sídlisku Námestia slobody v deň vzniku banskobystrickej alma mater Univerzity Mateja Bela za prítomnosti predsedu NR SR,
neskoršieho prezidenta SR JUDr. Ivana G a š p a r o v i č a, na záver slávnosti
pre budúce časy zazneli nadčasové slová: „Rovnoprávnosť národa je svetoduchom prinesený základný kameň celosti a jednoty vlasti našej: ona, prebudená súc raz neusne viacej, ale len posilňovať sa bude v povedomí národa,
z jej ceny sa nič nemôže stiahnuť a odjednať, ako sa nemohlo odjednať z ceny
niekdajších kníh sibylských. História ale učí nás, že v osudných dobách národov, alebo štátov zameškaná príležitosť nikdy sa viacej nevráti.“
Aj preto sme v septembri 1992 začali oslovovať členov Matice slovenskej
i širšiu verejnosť cez vlastný matičný mesačník, ktorého pomenovanie vo vzťahu k prítomnosti sme našli v slovách Jozefa Miloslava Hurbana z revolučného
roku 1848: „Bije zvon slobody, čujte ho národa. Kto ho nepočuje, obanuje! I my
čujme, bratia, zlatej zvon slobody, kým nezapečatia nám ho zas národy!“ ZVON
bol pre nás symbol znejúci pri narodení človeka, bol to symbol jeho žitia i jeho
odchodu do večnosti. Jeho okrúhly obraz so srdcom upevňoval všetko, lebo
hlasu svojho srdca každý človek vedel vo svojom živote porozumieť. Tak tomu
bolo, tak tomu je a tak by malo byť v živote aj naďalej „dobrým slovom Slová-

kom súcim na slovo“. Cez hlas nášho ZVONU sme sa chceli prihovárať a oznamovať všetko, čo sme chceli v živote konať po pravde a práve, aby sme
nikdy neuhli z našej matičnej cesty, aj keď občas na nej zahrmelo i zabolelo.
Či sa nám to darilo, musia povedať iní, lebo aj v tomto čase tu stojíme s mnohými, ale aj sami pred sebou.
Náš súčasný, mimoriadne zložitý, život vyžaduje veľkú dôveru vo vlastné
sily. Nezabúdajme nikdy na svoje korene a vážme si zem slovenskú, v ktorej
žijeme, ochraňujme si ako oko v hlave svoju materinskú reč, ctime si dedičstvo
otcov a vo veciach národa a vlasti buďme vždy svorní v myslení i konaní, v záujme budúcich čias vo všetkom, čo robíme, buďme vždy hrdí a pevní, zachovajme si vlastnú tvár a majme vo svojom vnútri zakódovaný historický odkaz
Svetozára Hurbana Vajanského: „Slovenský národ napísal na listinu života, že
žije, žiť chce a bude žiť naveky. Nemáme sa čoho báť, ak budeme svorní, ak
si budeme pomáhať, ak pôjdeme životom vlastnou cestou. Je to len a len v našich rukách a v našich hlavách. Naším pokladom, naším osudom i naším darom
pre život je Slovensko.“ Súčasťou tohto odkazu sa počas rokov stali slová: „Cudzie nechceme, ale svoje si nedáme.“ V týchto slovách je obsiahnutý aj rešpekt
nášho národa voči iným národom, lebo všetky národy na tomto svete potrebujú
chrániť svoj slobodný život. Jasne to vo svojej básni Spamätaj sa Slovač vyslovil jej tvorca Miloslav Peniastek: „Preto mali by sme byť rozumní, ako náš
krátky život prežiť. Nuž, slovenský pútniku, zamysli sa hlboko nad sebou, koho
oslavuješ a koho chváliš? Čo hovorí tvoje svedomie o tvojom pozemskom žití,
či žiješ správne a čestne, alebo si človek nehodný? Kým máš ešte čas, spamätaj sa, odpros všetkých ľudí a budeš môcť pozrieť smelo do očí každého
človeka a tvoje potomstvo ti bude vďačné, že si ten krok vykonal. Pri pohľade
na našu prítomnosť pre všetkých pripomíname slová Martina Rázusa z roku
1930 vtedajším politikom, ktoré určite majú čo povedať aj tým dnešným: „Necítite, ako sa pozerajú na vás všetkých ohromné oči našich slovenských más
s tvrdou otázkou – kam ste nás to zaviedli? Nepozorujete šíriť sa priepasť medzi
upadnutými vrstvami národa a vami? Nebadáte, ako sa život zaviera pred vami? Vrstvy slovenského národa sú síce pomalé, ale takýto tlak nevydržia dlho.
Až sa raz masy pohnú, bude to lavína.“
Od týchto slov sa odvíjajú a iné skutočnosti, ktoré narúšajú náš život a vyvolávajú napätia a toho, o čo nestojíme na Slovensku, je určite viac, a nestojíme
najmä o tých, ktorí extrémnymi vyjadreniami a sľubmi v rozpore s Ústavou SR
narúšajú náš život. My Slováci sme nikdy nikoho nenapadli a vojensky neobsadili, nikomu sme nič nezobrali a nikomu v ničom nebránili a i keď uznávame,
že život nie je jednoduchý a všeličo nie dobrého sa v ňom stáva a stalo, ospravedlniť za príkoria, za prenasledovanie, asimiláciu, by sa nám Slovákom mali
v prvom rade iní. Pri tom, čo sa v našej prítomnosti deje, však musíme byť pevnejší v prvom rade my Slováci. Musíme si vedieť ochrániť svoje, brániť si svoje
zvrchované územie, držať si v úcte materinský jazyk, vážiť si klenoty národnej
kultúry, vedieť spájať Slovákov i ostatných obyvateľov pre budúcnosť hodnôt,
mať v sebe hrdosť i odvahu nielen vysloviť to čo treba, ale aj vykonať to, čo
nám pomôže v tých najzložitejších situáciách, čo nám napovie, ako máme smerovať svoje veci pre budúcnosť. To chce viac si veriť a určite odovzdáme my
Slováci svetu veľmi veľa a budú si nás za to iní považovať. Zamyslime sa nad
životom v našej prítomnosti, postavme sa priamo k všetkému, čo nivočí dávne
rodinné i spoločenské tradície a odmietnime zneužívanie našich tradícií. Odmietnime lacnú a povrchnú propagáciu, lebo nepoctivo získané a nečestne nadobudnuté vždy bolo, je a za každých okolností života bude nemorálne. Pokusy
tu boli v každom čase, ale ľudia žijúci na Slovensku, ktorí mali v sebe zakotvené
mimoriadne estetické a etické chápanie života, vedeli, že nič z toho čo je povrchné a lacné, nie je pre život ľudí dobré. Vedeli totiž, že národ a vlasť patria
k veciam svätým.
Igor K o v a č o v i č

P RI P O MÍ NAME S I
ROMAN KALISKÝ 23.9.1922 Slovenská Ľupča – 8.11.2015 Bratislava
Patril medzi najvýraznejšie postavy slovenskej publicistiky
druhej polovice XX. storočia, zaslúžil sa o štát – Slovenskú republiku i o Maticu slovenskú ako jej prvý podpredseda a tvorca
preambuly Ústavy SR. V rokoch 1936 – 1943 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a v Liptovskom Mikuláši. Začal študovať chemické, inžinierstvo na Slovenskej vysokej škole technickej, ale štúdium nedokončil a v roku 1944 sa zúčastnil SNP.
V rokoch 1946 – 1948 bol redaktorom denníka Práca a počas
februárového prevratu patril medzi hlavné postavy Strany slovenskej obrody a napriek tzv. lojalite voči KSČ neunikol podozreniu Štátnej bezpečnosti. V rokoch 1948 – 1953 zastával post šéfredaktora denníka Ľud a dvanásť rokov
do roku 1960 bol poslancom SNR a NZ. V rokoch 1953 – 1956 bol dramaturgom Slovenského filmu, v rokoch 1956 - 1968 redaktorom legendárneho Kultúrneho života.
V roku 1963 na 3. zjazde československých spisovateľov vo svojom prejave upozornil
na skutočnosť, že stalinizmus pre Slovákov znamená nebezpečenstvo. V obvinení
z buržoázneho nacionalizmu a v hlásení ŠtB bolo napísané: „ I keď sa zdá, že píše
v duchu ľudovodemokatickom, je naladený protikomunisticky a v kruhoch svojich straníkov sa tým ani netají.“ V rokoch 1968 -1970 pracoval v STV, odmietal idealizáciu
prvej ČSR, kritizoval čechoslovakizmus a postoje Edvarda Beneša. Po invázii vojsk
Varšavskej zmluvy a počas „normalizácie“ bol politicky prenasledovaný. Po novembri
1989 sa stal nakrátko riaditeľom Slovenskej televízie a vrátil sa k novinárskemu povolaniu, ako šéfredaktor Slovenských národných novín, neskoršie v Literárnom týždenníku. V rokoch 1993 - 1994 bol zástupcom šéfredaktora denníka Republika, pôsobil v kancelárii prezidenta SR a výrazne sa pričinil o vznik samostatnej Slovenskej
republiky.
Ako matičiar sa zaslúžil o zvolanie najmasovejších matičných zhromaždení v
Bratislave v roku 1992, ktoré zásadne zmenili smerovanie politiky na Slovensku. Prvý
formuloval verejne pred matičnými masami výzvu k Česku: Rozíďme sa v pokoji, dosť
bolo, dajme zbohom federácii! Odznelo to na matičnom zhromaždení v marci 1992,
a malo rozhodujúce pokračovanie v prijatí Deklarácie o zvrchovanosti na pôde Slovenskej národnej rady. V tom politickom akte, čo viedol k rezignácii federálneho prezidenta V. Havla a k usporiadaniu Kongresu slovenskej inteligencie na Donovaloch,
inteligencie národnej, a v prevažnej väčšine matičnej i k prijatiu otvorenej podpisovej
výzvy. Tam Roman Kaliský, podobne ako kedysi Andrej Hlinka, hovoril o nevyhnutnosti
rozchodu s vierolomným, tentoraz českým partnerom.
V roku 2008, keď si prebral vrcholnú matičnú Cenu Štefana Moysesa udelenú
„za prínosy k slovenskému národnému životu“, v laudáciu odznelo: „Tohtoročná Moysesova cena, udeľovaná práve v roku deväťdesiateho výročia oživotvorenia Matice
slovenskej, má osobitný lesk, lebo predstavuje i návrat muža, ktorý bol v svojom
živote neraz odídený, ale sa vždy vracal. Vracal sa ani nie tak na výslnie a do žiary
funkcií, ale do práce a tvorby, najmä ako reportér a publicista najvyššieho rangu a
ako národný pracovník, ba harcovník, ako sa kedysi hovorilo‚ rytier bez bázne a hany‘
- taký bol a takým ostal. Jeho ocenenie je späté mnohými nitkami s dôležitým štvorročím z najnovších slovenských dejín, s rokmi 1989 -1993, s etapou ktorá stojí za to,
aby bola pripomínaná, aby sme si ju pamätali a aby sme nasledovali činy a úsilia z
oných štyroch dôležitých, ba kľúčových slovenských rokov. Kľúčové štyri slovenské
roky neodmysliteľné bez Romana Kaliského, ktorý vždy ako prvý vedel povedať roz-

hodujúce slovo. Nebál sa dôsledku svojich slov, lebo k nim dospel chápaním zmyslu
slovenských dejín. Hovoril o sebe, že je jedným z generácie, ktorá za rok svojho
zrodu považuje rok protifašistického povstania, rok 1944. Vždy hovoril o protifašistickom povstaní, o boji proti nemeckej okupačnej moci. A je úplne prirodzené, že on,
ako brilantný laik a prvý analytik pápežských encyklík, stál za prelomovou udalosťou.
Keď sa až po roku 1990 po prvý raz, a to vo federálnom televíznom prenose zo Šaštína, celá federácia naplno dozvedela, že od roku 1977 jestvuje slovenská cirkevná
provincia, že odvtedy už nepatríme pod Ostrihom, hranice Slovenskej republiky, ktoré
rešpektuje aj Vatikán, sú zhodné s cirkevnými hranicami. O očistu Matice sa usiloval
v roku 1994, kritizoval hospodárenie v Matici slovenskej, kedy rezignoval na vysoké
matičné posty a odišiel na dôchodok.
Za deväť búrlivých desaťročí bolo v živote Romana Kaliského veľa úsekov, aj
dramatických: poslucháč chémie SVŠT ide do povstania, novinár, ktorý bráni zvyšky
demokracie v pofebruárovej tlači, kniha Obžalovaný, vstaňte! dvihla latku našej žurnalistiky, jeho publicistika v Kultúrnom živote, čo na poldruha desaťročia poznačila
úroveň legendárneho periodika šesťdesiatych rokov, vypovedanec vo svojej vlasti do
novembra 1989, chvíľu riaditeľ Slovenskej televízie - abdikuje zhnusený politickými
tlakmi, rozvážny tribún slovenskej štátnosti, obnoviteľ Slovenských národných novín
aj prvý kritik hospodárenia v Matici slovenskej, zástupca šéfredaktora Republiky, sklamaný politikou odchádza na poslednom úseku života a tvorby - autor knihy Na poslednom úseku. Chodieval do kaviarne Krym, pár krokov od redakcie Kultúrneho života. Zďaleka sme poznali vysokú rovnú postavu s mierne naklonenou hlavou, akoby
plnou ťarchami spoločnosti, a keď si prisadol na kus reči, bolo to pre všetkých najväčšou cťou. Nemohli sme tušiť, že o pár desaťročí budeme môcť zblízka obdivovať
jeho rozhľadenosť a kaligrafický rukopis, ktorým opravoval články do tlače alebo dopisoval slovko - dve, na ktoré autor v náhlivosti zabudol. Pokorný sluha slova. Štedrý
majiteľ myšlienok. Vtedy, pred takmer šesťdesiatimi rokmi nám prialo šťastie. Dvaja
muži nám nasadili latku. A kto z nás chcel, mohol počuť aj ich nevypovedaný odkaz:
„Latka sa nepodlieza!“, Ladislav Mňačko a Roman Kaliský. Prvý z nich prešplhal na
vtedy o čosi menej nebezpečnú strminu literatúry, ale tam sa nezaprel: bol prvolezcom
na nejednom riskantnom výšvihu. Roman zostal verný novinám a literatúre faktu. Nikto mu však už nevezme, že bol prvolezcom. Tie dve knihy – Mňačkova - Kde sa
končia prašné cesty a Kaliského - Obžalovaný, vstaňte! ‒ určili mieru pre slovenskú
beletristickú publicistiku, a vlastne aj pre literatúru faktu. Možno si niekto povie, čas
letí, čas priniesol veľa iných mien, diel, úspechov. Istotne. Ale prvolezci zostávajú prvolezcami.
V rozhodujúcich chvíľach budúcnosti národa, po novembri 1989, usilovali o slovenskú štátnosť len Matica slovenská, Slovenská národná strana a niekoľko výrazných slovenských osobností. Iniciátori slovenskej samostatnosti zvolali v decembri
1991 stretnutie v symbolickom „strede Európy“ nad historickou Kremnicou. Profesor
Matúš Kučera, jeden z účastníkov a rečníkov tohto historického stretnutia si pripomenul veľa skvelých vystúpení, ale nezabudnuteľným preňho zostal Roman Kaliský.
On rozhodol o tóne stretnutia. On sa zapísal do pamäti. Nikdy neplieskal heslami,
nikdy nepoužíval silné slová, nebol táborový rečník. Jeho prejav bol pokojný, ale rozhodný. Mal argumenty, presvedčivosť a silu a počas celého života sa držal nadčasového odkazu Martina Rázusa: „Ak chceš žiť svoj život, musíš žiť pre druhých, lebo to
čo robíme, by malo pokračovať aj vo večnosti.“ (Zdroj – Wikipedia)

SLOVO NA ZAMYSLENIE

Nadväzujúc na postoje Romana Kaliského vo vťahu k pôsobeniu Matice slovenskej medzi Slovákmi vo vlasti predkov i medzi Slovákmi žjúcimi za jej hranicami v článku „Sila, to sme my dolu“ zverejnenom
v SNN v roku 2015 pripomenul veľmi zásadne súčasným matičným predstaviteľom dlhoročný činovník Matice slovenskej PhDr. Stanislav B a j a n í k: „My tu dolu, čo denne často odvážne šírime matičnú myšlienku, nie sme si istí, dokedy nám vydrží trpezlivosť.
….Niektorí naši tam hore v matičných výšinách, a to sa už stalo verejným klišé,
účelovo a bohapusto zabudli na nás tu dolu… Sila Matice slovenskej, nech to číta
kto ako chce, sme my tu dolu.…..My tu dolu vlastne ani s dajakou osobitnou podporou, pomocou tých tam zhora ani nepočítame, aby sme sa nesklamali, minimálne
do čias, kým sa opätovne neustáli takmer štvorročný duchovný, personálny, odborný, vedecký, záujmový a krajanský matičný fenomén, a to je v rukách a srdciach
nás všetkých, čo sa už črtá.….Povedzme si aj tú pravdu, že nový a publikovaný
rozruch nie je náhodný, je však nový a nebývalý. Má nárok na reflex, lebo sú to
ľudia zdola a ich hlasy a názory nemôžu byť ignorované. … Nehrajme sa preto na
vševedúcich len preto, že sme sa stali všemocnými.“

Zamysleme sa nad mnohým, čo nás „kvári“ a zamýšľajme sa najmä nad tým,
čo sme sľúbili a neurobili ešte v priebehu krátkeho obdobia tohto roka a ak to celkom
nevieme, určite tomu pomôžu „Dobré rady pre dobré vzťahy“ od neznámeho autora
zverejnené v č. 1-2 Evanjelického posla spod Tatier 8. januára 2013 na strane 5:
1) Dávaj si pozor na jazyk. Najprv mysli a potom hovor.
2) Pokiaľ ide o sľuby, buď veľmi opatrný. Dodrž to, čo si sľúbil.
3) Nikdy nepremeškaj príležitosť povedať láskavé slovo.
4) Zaujímaj sa o iných - o ich záujmy, starosti i radosti.
5) Buď radostný, netráp sa malými neúspechmi a sklamaniami.
6) Buď ochotný o veciach diskutovať, ale nehádaj sa. Nebuď pri tom mrzutý.
7) Nenechaj sa znechutiť ohováraním.
8) Buď citlivý k pocitom iných.
9) Nevenuj pozornosť zlomyseľným poznámkam o tebe. Ži tak, aby im nikto neveril.
10)Nebuď precitlivený na svoju povesť. Rob, ako najlepšie vieš a buď trpezlivý.
Z týcho poučení pre život si zoberme za svoje všetko to, čo bude potrebné do ďalších rokov, aby sme nikdy nezabudli na nadčasový odkaz pre svoje bytie: „Oplatilo
sa prísť na tento svet, žiť v ňom naplno, spoznávať svoje korene, mať v úcte svojich
blízkych a konať v živote tak, aby srdce i svedomie vo vzťahu k ľuďom a vlasti predkov, ostalo vždy čisté.“

Z ČINNOSTI
PRÍPRAVA KRAJSKÉHO SNEMU MS
Dňa 21.5.2016 sa v KC A. Sládkoviča v Detve uskutočnil krajský snem
MS, ktorý hodnotil obdobie matičnej práce za roky 2012 – 2015, prijal
Zámery matičného programu na roky 2016 – 2020, v súlade so Stanovami prerokoval znenie nového Štatútu pôsobenia krajskej rady MS schváleného výborom MS 3.2.2016. V zmysle volebného poriadku
Snem schválil voľbu predsedu a členov krajskej rady MS a vyhlásenie
k celospoločenskej situácii i k situácii v MS v 11 kľúčových úlohách a v
uznesení uložil vedeniu KR 8 zásadných bodov pre budúce obdobie činnosti. Predsedom
KR MS bol zvolený Ján Brloš, ktorý predložil snemu pre budúce riešenie 10 zásadných
úloh: - vykonanie analýzy doterajších krajských programov a vytvorenie nového programu matičnej práce, rozšírenie spolupráce so samosprávami na všetkých úrovniach, spolupráca so školami, riešenie možností zriadenia ďalších matičných pracovísk v kraji,
tvorba systému informovanosti verejnosti o MS, budovanie vzťahov úcty k rodine, medziľudských vzťahov, úcty k štátnym symbolom, výchovy k národnej hrdosti, ochrana
štátneho jazyka, starostlivosť o život Slovákov na zmiešaných územiach, spolupráca so
Slovákmi v najbližšom zahraničí, pravidelná činnosť okresných rád MS, napĺňanie dohôd
o spolupráci, konanie podujatí k významným medzníkom slovenskej štátnosti a budovanie galérií národných dejateľov.
Krajská rada MS v zmysle svojho Štatútu počas rokov 2016 – 2020 zasadala pravidelne.
V roku 2016 to boli 2 výjazdové zasadnutia (28.11. v Hrušove a 8.12.v Rim. Sobote),
na ktorých KR prijala stanovisko k nezvolaniu celoštátneho snemu MS po VZ 2013,
k programu digitalizácie Archívu MS, k zriadeniu OP MS a špecifikácii domov MS, k pôsobeniu tzv. Inštitútu vzdelávania MS, s.r.o. i k tzv. plávajúcim galériám na Dunaji a zberu
papiera v MS. V roku 2017 sa konali zasadnutia 24.4. a 21.5. v B. Bystrici, kde KR prijala
stanovisko k návrhu nových zriaďovacích listín DMS a k štatútu KR MS i k prezentácii
činnosti MO v SNN. V roku 2018 to boli zasadnutia 20.2. - 24.4. – 21.5. – 15,11., ktoré
sa konali v matičnom dome v B. Bystrici. V roku 2019 sa uskutočnili 4 zasadnutia, na
ktorých boli pripomienkované návrhy nových stanov MS a zriaďovacie listiny DMS vrátane zámerov špecifikácie pôsobenia v členskej základni MS a návrh nového štatútu KR
MS. V roku 2020, kedy sa mal konať riadny krajský snem KR, zasadala 4.6. vo Zvolene,
29.6. vo Zvolenskej Slatine, 26.7. a 4.8. v B. Bystrici, 12.9. v Brezne, 22.11. v B. Bystrici
a prijala výzvu k ochrane ľudového odevu, stanovisko k riešeniu právnej subjektivity MO
MS, zaujala postoje k vyjadreniu ministerky kultúry N. Milanovej o prítomnosti pôsobenia
MS, ale aj k problémom v riadiacej činnosti, starostlivosti o členskú základňu i k fungovaniu vedeckých a záujmových odborov MS. V roku 2021 z dôvodov opatrení k pandémii
Covid 19 sa stretnutia krajskej rady uskutočňovali systémom online a rovnako tomu bolo
aj v roku 2022. Konanie riadneho snemu bolo presunuté na ďalšie obdobie a súčasná
KR na svojom zasadnutí 9.6.2022 schválila termín konania krajského snemu na
17.9.2022 v Banskej Bystrici.

POCTA OSOBNOSTI
27. júna 2022 sa v Haliči uskutočnilo spomienkové podujatie na počesť slovenského učiteľa a spisovateľa Antona Emanuela Timka. Súčasťou podujatia bolo odhalenie pamätnej tabule tomuto autorovi rôznych literárnych a prírodopisných diel na budove niekdajšej školy.
Anton Emanuel Timko, známy aj pod pseudonymom
Perohryz (ako sa tiež volala postava z jeho fantastických cestopisov) pochádzal z obce Selce pri Banskej Bystrici. Jeho životná dráha sa však
spojila aj dedinou Halič. Timko tu pôsobil ako pomocný učiteľ a práve tu sa zároveň oženil
s tunajšou rodáčkou Pavlínou Lipčejovou, ktorá pochádzala zo starého šľachtického rodu.
Od roku 1869 pôsobil Timko v Podkriváni, kde v roku 1903 zomrel a je v tejto dedine aj pochovaný. Na stretnutí zúčastnených privítal starosta Haliče Alexander Udvardy, ktorý vo
svojom príhovore uviedol skutočnosť, že A. E.Timko bude zaradený do zoznamu najvýznamnejších osobností obce Halič. Medzi hosťami bol aj starosta Podkriváňa Jozef Malatinec
a zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci Ľudmila Lacová, Erika Ferenczová a Ladislav Kováčik. S hlavným prejavom objasňujúcim život a dielo spisovateľa
Timka vystúpil environmentalista RNDr. Jozef Klinda. Účastníci akcie sa vybrali aj na krátku
prechádzku po Haliči, v rámci ktorej sa zastavili aj pri dome, v ktorom bývala Pavlína Lipčejová. Anton Emanuel Timko patril doteraz v podstate k zabudnutým postavám slovenského literárneho života v 19. storočí. Ním vytvorené dielo je však mimoriadne bohaté –
okrem literárnych diel (medzi nimi boli aj diela určené pre deti) písal aj prírodopisné, hospodárske či lesnícke príspevky. Odhalením pamätnej tabule sa tak dostáva A. E. Timkovi
verejného uznania. (Ladislav Kováčik)

ÚCTA J. LANGSFELDOVI
V slnkom zaliatom popoludní pri hrobe hurbanovského dobrovoľníka
a martýra revolúcie 1848 – 1849 Jurka Langsfelda si 22. júna 2022
v Kremnici pripomenuli členovia MO MS spolu s ďalšími obyvateľmi
mesta 173. výročie jeho popravy. Juraj Langsfeld sa narodil
16.10.1825v Sučanoch v Turčianskej stolici a žil v dobe silnejúcej maďarizácie. Stal sa prívržencom štúrovského hnutia. So zbraňou v ruke
v januári 1849 sa neváhal postaviť na ochranu slovenského ľudu, ako
dobrovoľnícky dôstojník v Hurbanovom vojsku. Keď ho Maďari chytili,
dobrovoľne si radšej zvolil smrť, ako by zradil ideály, za ktoré bojoval.

Pri jeho hrobe držali čestnú stráž vojaci z vojenského útvaru 1037, ktorému bol 10. januára
2017 prepožičaný čestný názov „Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Juraja
Langsfelda“. Medzi prítomnými hosťami boli aj zástupca veliteľa základne pplk. Ing. Roman
Janky, tajomník MS ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., predseda MO MS Sučany Ján Šteuček,
predsedníčka MO MS Kremnica Ing. Ivana Horváthová, starosta obce Sučany Martin Rybár,
primátor mesta Kremnica Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, viceprimátorka Kremnice Iveta Ceferová a potomkovia rodiny Langsfeldovej Milan Kožuch a Miroslav Miert. Všetci rečníci vo
svojich príhovoroch vyzdvihli posolstvo Juraja Langsfelda, ako odkaz našej minulosti, ktorá
by sa nikdy viac nemala opakovať. Pri položení vencov k hrobu J. Langsfelda zazneli aj jeho
posledné slová vypovedané pred popravou: „Teraz ma súdia nepriatelia, ale budú ma niekedy
súdiť i Slováci a u tých by som nechcel prepadnúť.“ Kultúrny program spomienkového podujatia obohatil svojím spevom žiak základnej školy Juraj Majer so sprievodom ľudovej hudby
a sprievodné slovo Ľubice Négerovej z mestského úradu v Kremnici bolo doplnené prednesenou poéziou členky MOMS Matildy Olbrichtovej. (Ing. Ivana Horváthová)

POCTA EDUARDOVI GREGOROVI
Dňa 24. júna 2022 o 11.00 hod. sa uskutočnilo v Tajove slávnostné udelenie pamätnej medaily in memoriam ministrom obrany Slovenskej republiky vojnovému
veteránovi Prvej svetovej vojny Eduardovi Gregorovi,
známemu ako jednoruký rezbár z Tajova, ktorý bol o
22 rokov mladším bratom spisovateľa Jozefa Gregora-Tajovského.
Podujatie sa uskutočnila v záhrade pri pamätnom dome J. G. Tajovského, v záhrade starorodičovského domu. Podujatie organizovalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v spolupráci s obcou
Tajov. Minister obrany SR Jaroslav Naď udelil Eduardovi Gregorovi pamätnú medailu in memoriam. Na úvod odznela v podaní posádkovej hudby hymna Slovenskej republiky, na záver
to boli tóny historickej hymny Matice slovenskej od Karola Kuzmányho, ktorá vznikla v Banskej Bystrici v roku 1836 – Kto za pravdu horí.
Podujatia sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Majer, plukovníci Slovenskej armády, riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Miroslav Čaplovič, riaditeľ AŠK
Dukla BB pplk. Matej Tóth, veliteľ vzdušných síl OSSR gen. mjr. Róbert Tóth, generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR JUDr. Martin Šakal, generálny štátny radca odd. starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Ing. Richard Zimáni, vojenský poradca MO SR plk. Ing. Milan Jankara, starostka obce Tajov Mgr. Janette Cimermanová, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici JUDr. Pavol Boroň, predseda
Klubu Jozefa Murgaša a J. Gregora – Tajovského Ing. Ján Šebo, šéfredaktorka Tajovských
novín a spoluautorka monografie o Tajove a Jabríkovej Mgr. Anita Murgašová, Dr. Anna Chlebovcová, PhDr. Vladimír Sklenka, PhD. ako poslanec i predseda komisie kultúry mesta Banská Bystrica a ďalší. Vyznamenanie prevzali vnuci Wanda Gregorová a Miroslav Šašek.
V programe vystúpili na úvod fujarovou skladbou Vladimír Homola a študenti Gymnázia Jozefa Gregora – Tajovského z Banskej Bystrice Markéta Abrahámová a Alexander Hruskó s
básňami od Martina Rázusa Hoj, zem drahá a od Milana Rúfusa Modlitba za mier. S príhovormi vystúpili aj vojnoví veteráni – Ing. Mirko Turčan a Vladimír Strmeň. (Zdroj - Anita Murgašová – TN)

SPOMIENKA NA ŠTEFÁNIKA
Dňa 18. júla 2022 o 16.00 hod. pripravil MO MS
v Banskej Bystrici tradičné stretnutie banskobystrických matičiarov pri bustách generála M. R. Štefánika v Sásovej a Rudlovej. K organizátorom stretnutí počas rokov pristúpila Spoločnosť MRŠ a
ostatné dva roky aj Klub Spoločnosti MRŠ pôsobiaci v Banskej Bystrici. Na tohtoročné stretnutie všetkých obyvateľov mesta pozýval MO MS a Mesto B.
Bystrica. Roky poznačené pandémiou Covid 19 však urobili svoje a tak sa slávnosti zúčastnili
len členovia MO a zástupcovia mesta. Po úvodnej skladbe nahrávky J Pešku na fujare prvú
časť básne „Štefánik“ od Valentína Beniaka predniesla tajomníčka MO Mgr. Anita Murgašová,
ktorá následne privítala všetkých prítomných. Po nej sa prihovoril predseda MO MS JUDr.
Pavol Boroň. ktorý vo svojom príhovore povedal o niektorých menej známych faktoch zo života
generála Štefánika. Po príhovore spoločne s predstaviteľom mesta viceprimátorom Ing. Milanom Lichým položili vence k buste pred kaplnkou a vzhľadom na počet zúčastnených i problémy s dopravou v mieste konania podujatia viceprimátor predniesol slová, ktoré mnohých
potešili a priviedli k zamysleniu. Plánované vystúpenie predstaviteľa Klubu Spoločnosti MRS
p. Molitorisa však chýbalo a tak slávnosť bola zavŕšená druhou časťou básne V. Beniaka Štefánik a matičnou hymnou Kto za pravdu horí. Potom sa všetci prítomní odobrali položiť vence
k pamätníku v časti Rudlová a vzdať úctu 142. výročiu narodenia najväčšieho syna slovenského národa. Nakoľko problémy s organizáciou dopravy v Sásovej v čase konania tejto spomienkovej akcie sa zdajú byť neriešiteľné, bol daný návrh, aby sa v budúcich rokoch hlavná
časť osláv presunula k pamätníku v časti Rudlová a k buste pri kostolíku v Sásovej bola úcta
vzdaná symbolickým položením kytice kvetov. Súčasne s tým pri stretnutí bol vyslovený aj
návrh na obnovenie každoročného organizovania Dňa národnej hrdosti k výročiu Deklarácie
o zvrchovanosti SR pri pamätníku na vrchu Urpín, lebo: „Život budúci vyžaduje viac múdrych
a statočných s čistým charakterom, nezlomnou vôľou, neúnavnou pracovitosťou a najmä dôverou vo vlastné sily, aby sme spoločne smerovali k vyššiemu životu nás všetkých!“

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
Stretnutia k výročiam ÚSTAVY SR
v Banskej Bystrici
Na Námestí slobody v Banskej Bystrici boli v duchu výzvy
výboru MS zo 14.8.1992 zasadené dňa 23. októbra 1992
stromy slovenskej štátnosti – Lipy Ústavy SR. Na stretnutí
bol osobne prítomný vtedajší predseda SNR, pozdejšie jeho
excelencia pán prezident Slovenskej republiky Ivan G a š p a r
o v i č . V uvedený deň bola slávnostne otvorená aj banskobystrická Alma mater Univerzita Mateja Bela, ktorej prvým rektorom sa stal vtedajší podpredseda MO MS profesor Ján Findra.
Pamätník Líp Ústavy SR bol slávnostne odhalený 22. septembra 2000. Jeho autormi
sú banskobystrický akademický maliar a sochár Marián M i k l ó š a vyhotovili ho kremnickí
sochári a medailéri Pavol Károly, Štefan Kuzmin a Ján Volko.
Stretnutia „Úcta zvrchovanosti“ pri Pamätníku Líp Ústavy SR sa uskutočnili:
17.9.1993 – 18.9.1994 – 19.9.1995 – 22.9.1996 – 1.9.1997 - 21.9. 1998. – 23.9.1999 22.9.2000 – 8.9.2001 – 5.9.2002 – 8.9.2003 - 10.9.2004 – 5.9. 2005 - (a 29.9.2005 odhalenie
súsošia prvých predstaviteľov MS biskupa Dr. Štefana Moysesa a superintendenta Dr. Karola
Kuzmányho) - 11.9.2006 – 10.9.2007 – 8.9.2008 – 14.9.2009 - 13.9.2010 – 12.9.2011 –
17.9.2012 - 16.9.2013 – 17.9.2014 - 14.9. 2015 –19.9.2016 – 11.9.2017 – 10.9.2018 –
14.9.2019 - 7.9.2020 - 13.9.2021.
Stretnutí sa počas doterajších rokov zúčastňovali predstavitelia mesta Banská Bystrica,
Banskobystrického samosprávneho kraja, Univerzity Mateja Bela, Matice slovenskej, politických strán a hnutí a významných kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v našom meste. Počas rokov na týchto slávnostných stretnutiach sa k účastníkom prihovorili: Stanislav Líška - Márius
Mika – Marek Murajda – Jozef Markuš – Pavol Sečkár - Mirko Kolimár – Jana Borguľová Milan Urbáni – Ján Králik - Ivan Petrovič - Ivan Gašparovič - Róbert Kazík - Marcel Pecník Peter Gogola - Ján Snopko - Jozef Babán - Jana Laššáková - Martin Turčan – Milan Lichý Ľubica Laššáková – Pavol Boroň a Igor Kovačovič. Program pri oslavách našej štátnosti dotvárali svojím účinkovaním umelecké kolektívy, ktoré sú kolektívnymi členmi MO MS: spevácke skupiny Horehronci, Telgártci, Hronky, Trnki, MSZ Collegium Cantus, poéziu V. Hornáčka - B.Björnsona – J.Feranca - A. Stankovského - V. Lučeničovej – K.Turzovej – M. Rázusa
- G. Zvonického – L .Fričanského - J. Maliarika - E. Cútovej - M. Rázusovej-Martákovej - P.
Papšu - J. Haranta – P. Baniča - M. Rúfusa - Ľ. Bešeňovkého – M. Peniazteka - M. Kováča
- M. Žiarana – S.H. Vajanského – P. Preradoviča a úryvky Proglasu recitovali a stretnutia moderovali: Štefan Turňa – Mária Paluchova - Marcel Pecník – Pavol Boroň - Marián Kováč –
Igor Kovačovič - Sylvia Havelkova – Jozef Blaško - Anita Murgašová a s fujarovými piesňami
vystúpili sólisti inštrumentalisti: Vladimír Homola – Ivan Murín - Marián Kováč a Milan Murgaš.
Všetky doterajšie slávnostné stretnutia pri Pamätníku Líp Ústavy SR pripomínali nielen tradície
a najvýznamnejšie dni histórie nášho Slovenska, ale výrazne obohacovali kultúrno-spoločenský život obyvateľov Banskej Bystrice a každoročne napĺňali myšlienky slovenskej zvrchovanosti a samostatnosti.

NAŠA POKLONA ČLOVEKU

Vo veku 77 rokov nás 8.7.2022 navždy opustil statočný človek,
dlhoročný matičiar a predseda miestneho odboru MS v Dolnom Ohaji od roku 1970 a dlhoročný správca Nadácie MS Vojtech Porubský.
Posledná rozlúčka sa uskutočnila 12. júla 2022 na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.
Vojto Porubský svojou činorodou činnosťou, obetavosťou a konkrétnymi skutkami smerujúcimi k láske k vlasti i k hrdosti na svoj národ a Maticu slovenskú napĺňal do slova a do písmena. Patril
k zástupu prvobežcov, ktorí po roku 1989 vierou v seba a vo svoj
národ verili vo zvrchované samostatné Slovensko. Kriesil zabudnuté
hodnoty tradičnej kultúry a rýdzich osobností svojho rodného kraja, najmä národnokultúrneho
dejateľa Juraja Holčeka, ktorý stál pri zrode MS, staral sa o rozvoj kultúry a vzdelanosti nášho
ľudu, nastolil otázku potreby slovenských škôl a spôsoby vzdelávania v slovenskom duchu.
Vojto Porubský vo svojom živote pokračoval v napĺňaní vzácnych odkazov Juraja Holčeka a
zorganizoval súťaž v prednese slovenskej poézie pod názvom „Slovenčina moja, krásne ty
zvuky máš“ a venoval sa režírovaniu divadelných hier pre dospelých a deti. Okrem toho účinkoval aj v speváckom zbore, organizoval športové podujatia Zober loptu, nie drogy!, šachový
i stolnotenisový turnaj i ďalšie aktivity. Mimoriadne poďakovanie Vojtovi patrí za roky pôsobenia na poste správcu Nadácie MS, za veľkú pomoc pri podujatiach udeľovania cien Nadácie
i za aktivity na pôde Výboru MS. V priebehu každého roka navštevoval aj náš banskobystrický
matičný dom, zúčastňoval sa matičných podujatí a pomáhal nielen radou, ale často aj osobne.
Vojto Porubský bol matičiar s veľkým srdcom, do ktorého naša národná ustanovizeň patrila
v každom jednom dni žitia, a preto mu patrí naša úcta a naše veľké poďakovanie. Pri jeho
odchode do večnosti chceme vyjadriť obdiv jeho osobnej statočnosti, pokloniť sa mu za všetko, čím obohatil svoj rodný kraj a najmä našu národnú ustanovizeň Maticu slovenskú. Česť
jeho pamiatke! (zdroj: SNN - RNDr. Ján Seman)

PROGRAM NA SEPTEMBER
1.9.

SLOVENSKÝ DEŇ KROJA
5. ročník prezentácie slovenských ľudových krojov a tradícií + 100. výr. narodenia choreografa
Mikuláša SENKA
M: Areál Múzea SNP O: Slovenka, Mesto BB
4.9. 8.00
POCTA PREDKOM
28. Štúrovský národný výstup na Pustý hrad
M: Zvolen
O: Mesto Zvolen, OZ Pustý hrad a MO MS
5.9. 17.00 VÝBOR MO MS
Zasadnutie výboru MO MS s pripomenutím 100.
výr. narodenia Romana Kaliského, 120. výr. narodenia Vladimíra Clementisa a 160. výročia
Evanjelického gymnázia v Revúcej
M:DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
9. - 11. 9. DNI MESTA BANSKÁ BYSTRICA
364. RADVANSKÝ JARMOK s tradičným trhom
remesiel
M: Námestie SNP a Barbakan O: Mesto BB
12.9. 16.00 HISTÓRIA A PRÍTOMNOSŤ
Spomienkové stretnutie k 30. výročiu prijatia
Ústavy SR a 30. výročiu mesačníka ZVON
M: Pamätník-Nám. slobody O: MO MS, Mesto BB
17. - 18. 9. OPEN B. BYSTRICA
26. šachový FIDE turnaj k výročiu prijatia Ústavy
SR o Pohár MS a Pohár predsedu spolku M. R.
Štefánika
M: Robotnícky dom
O: CVČ Junior a Havranské, Mesto BB a MO MS
17.9.2022 SNEM MATICE SLOVENSKEJ
Krajský snem Matice slovenskej Banskobystrického kraja
M: DMS B. Bystrica
O: KR MS a DMS
5. - 12. – 19. - 26.9. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
5. - 12. - 19. - 26.9. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov Lipa
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa a MO MS
8. – 15. – 22. – 29. 9. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: Kapitulská ulica 8 a Dom MS O: FS Partizán

UPOZORŇUJEME ČLENOV MO MS

 NA KONANIE PODUJATI:
- LIPTOVSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL - Skanzen Pribylina 3. –
4.9.2022
- NÁRODNÝ VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD - 28. ročník Zvolen
4.9.2022
- RADVANSKÝ JARMOK - 364. ročník Banská Bystrica 9. –
11.9.2022
- SLIVKOVÁ PARÁDA – 9. ročník Špania Dolina 10.9.2022
- GAJDOVAČKA – 22. ročník Oravská Polhora 16. – 18.9.2022
- SLIAČSKE CHUŤOVKY - Dni folklóru ZŠ A. Sládkoviča Sliač
17.9.2022
- DOŽINKY POD POĽANOU – Raticov vrch Hriňová 18.9.2022
- LITERÁRNA BYSTRICA - ŠVK Lazovná ul. 9, 21. – 23.9.2022
- BÁBKARSKÁ BYSTRICA – 23. ročník BB 26.9. – 2.10.2022
 ČLENSKÝ PRÍSPEVOK za roky 2020 – 2022 môžete zaplatiť
každý pondelok a štvrtok v mesiaci v čase od 15.00 – 18.00 hod.
v matičnom dome na ulici M. Rázusa. Z členského zabezpečujeme pravidelnú matičnú činnosť členov a podporujeme konanie
matičných podujatí.
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