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Príď, doba spásy!           

Čakáme ťa oddávna, jak otcovia ťa verne čakali, 

ba praotcovia ešte žiadali ťa dúfajúci,                             

že sa zjavíš slávna.

(P. O. Hviezdoslav)

Pomaly sa pripravujeme
všetci zaplniť posledné stránky
nasej knihy života. Každý tej
svojej. Bol to rok pre každého
z nás rôzny a preto sa treba
opýtať každý seba: „Urobil som
všetko pre to, aby som mohol
žiť so svojimi blízkymi.“ Ak áno,
je to dobre. Ak nie, máme ešte
čas do uzatvorenia tohtoročnej
kapitoly urobiť všetko pre to,
aby sa oplatilo každému z nás

začať písať nový čistý list svojej knihy života. Lebo v živote človeka i okolo neho vždy
niečo končí a niečo začína. 

Prichádzajú k nám krásne pokoja sviatky a preto na úvod predvianočného obdobia,
i pre dni vianočné, prijmite všetci krátky odkaz Ľudovíta Štúra z roku 1864: „Vianočný
vinš si prizval koledu, vraj pôjdu, kam ich oči povedú – hornatým krajom, šírou rovinou
s tou tisícročnou starou novinou, že časy sviatkov ľuďom nastali. Dieťatko narodené
v maštali svet požehnáva znovu pokojom. Nech privíta ho každý po svojom, a nech mu
lásku sveta popraje. Ako ono symbolom dobra je, nech dobrá vôľa si k nám prisadne
a skutky nech sú príkladné, nech k našim blížnym cestu zaviatu vyznačia v snehu stopy
návratu... Vianočný stromček nech nám zarodí, nech stôl je štedrý ako na hody a v du-
šiach našich dobrá pohoda, nech v jasličkách to dieťa pohojdá. Len si vetry povievajte
po horách, šepotajte tu na týchto horách rodných. Tak tu milo. Jak tu voľno. Jak tu dobre.
Jak pokojno... Keď čas sa naplní raz vo vekoch a osudová chvíľa nadíde, aj slovo stačí
a pokolenia zapália sa ohňom nadšenia.“ 

V každom čase života bolo treba takých myšlienok, aby sa človek mohol rovno po-
staviť, hľadať svoje cesty a napĺňať svoje osudy. Aj preto by mala byť v nás úcta k času,
ktorý preberá k životu a napĺňa naše dni sviatočné, stráži každý pohyb i každé konanie
človeka. My všetci, zídení k tohtoročným sviatkom ducha človeka, odkrývame svoj čas
i jeho zrkadlenie. Na tejto zemi sme síce všetci krátko, ale zase aj dosť dlho na to, aby
sme vykonali čo treba, aby sme odovzdali potomkom všetko, čo patrí k životu a tak na-
plnili naše poslanie, pre ktoré sme na svet prišli. Život náš je veru vtedy najkrajší, keď
sa v ňom spája staré s mladým, pekné s krajším, dobré s lepším. Vtedy aj ľudia akosi
opeknievajú. Zrkadlenie času vždy tvorilo, tvorí a istotne bude tvoriť v každom čase sú-
časť nášho života tu doma i tam vo svete, lebo všetci vedia, že domov – len kúštik sveta
zeme, má človek iba jeden a tam je za každých okolností života človek doma. 

Tieto odkazy nás nabádajú k pokoju a k spoločnému žitiu a k ochrane našich kres-
ťanských tradícií, aby sme, poznajúc naše vlastnosti, ochránili svoje národné bytie, aby
sme odovzdali to najlepšie, čo máme v tej najkrajšej podobe, našim potomkom, aby sme
sa všetci naučili byť statočnými, vedeli verejne vysloviť svoju vôľu k prítomnosti i budúc-
nosti nášho žitia. Slovenský národ nemá najmenších dôvodov nepozrieť sa komukoľvek,
odkiaľkoľvek priamo do očí. Jeho postoje a prínosy k rozvoju ľudstva vždy pramenili zo
základov najhumánnejších koncepcií európskych kultúr. Skúsenosti, vychádzajúce z na-
šej národnej minulosti a svojbytnosti, už dávno doviedli Slovákov k poznaniu možností
súžitia rôznych vrstiev ľudského spoločenstva, koncept ktorého hľadá súčasnosť. Vieme
veľmi dobre, že ak chceme platiť za národ kultúrny, musíme podať svetu dôkazy, že ne-
čakáme, čo nám prinesie náhoda, ale svoje práva a slobody si za žiadnych okolností
nedáme vziať. Ide len o to, aby sme si vedeli sami sebe povedať pravdu o sebe samých,
hoci aj iní nám môžu poradiť, ale človeka zo seba si musí urobiť človek sám. Len musíme
vedieť o tom, čo v živote je trvalé a pominuteľné. Lebo tak ako to vyslovil Ľudovít Štúr:
„Kto nežije duchom, ten nevie nič o minulosti, ani o budúcnosti, ale kto žije duchom, ten
žije v ľudstve dôstojne a jeho myseľ i jeho život sa napĺňa, lebo hľadá pramene svojho
vzťahu k národu a vlasti tam, kde sa narodil, a preto môže v čase vianočných sviatkov
pri stretnutí s každým človekom s čistým svedomím povedať z úprimnosti svojho srdca
slová o láske, kráse, šťastí, vzájomnej úcte a pokoji v spoločnom žití.“ 

Vzťah k našej národnej ustanovizni Matici slovenskej nás všetkých zaväzuje vyslo-
vovať slobodne názory smerujúce k napĺňaniu jej poslania, nazývať veci pravým menom
a otvorene zaväzovať sa k tomu, čo možno splniť a byť vo všetkom, čo konáme reálnymi
a objektívnymi. K tomu smerovali všetky od roku 1990 doteraz vyslovené i napísané
a zverejnené názory, ktoré vychádzali z poznania histórie MS, z poznania zámerov pro-
gramu MS i z nadobudnutých skúseností počas celého obdobia tretieho obnovenia člen-
skej základne MS. To vyžaduje v značnej zložitej celosvetovej situácii, ktorá v ničom ne-
obchádza ako súčasť svetového spoločenstva aj našu zvrchovanú Slovenskú republiku
a rovnako v nej aj Maticu slovenskú, povedať si po pravde všetko, čo nás v tom našom
spoločenstve, i v tom matičnom trápi a znepríjemňuje náš život, čo v každom čase na

nás všetkých na Slovensku, ale i na každého matičného člena doľahne. Znamená to pre
všetkých v našej prítomnosti žijúcich „urobiť si v prvom rade poriadok doma - vyvetrať,
vyčistiť stôl, nazrieť do vlastného vnútra a urobiť sebareflexiu, vysporiadať sa so všetkým,
čo dobré nebolo, zhodnotiť dosiahnuté, analyzovať výsledky, postaviť pred seba priority
a základné ciele, a držať sa myšlienok básne Vladimíra Roya z roku 1921- Keď miznú
hmly: „Nám, bratia, jedno, hlavne jedno treba, v tom zmätku neraz búrnych naladení,
keď stálosť, vernosť často sa mení, mať vôľu pevnú ako Tatier bralo, mať lásku v srdci,
kráčať s čistým štítom, na národ myslieť. Všetci však musíme vo svojom vnútri jednoz-
načne cítiť, ku komu nielen v histórii, ale aj v prítomnosti a najmä v budúcnosti patríme
a čo je a malo by byť nášmu srdcu najbližšie, lebo programom našej krvi je naše slo-
venské slovo, je hlasom bratstva našich storočí a najjasnejším sľubom našej budúcnosti.
Je Božím darom, z ktorého bohatosti žijú všetci Slováci po všetkých kútoch sveta, ako
synovia a dcéry slovenskej matere.“ 

Zamyslime sa všetci nad životom našej prítomnosti, postavme sa priamo ku všet-
kému, čo nivočí dávne rodinné a spoločenské tradície a odmietnime zneužívanie našich
tradícií. Odmietnime lacnú a povrchnú propagandu, lebo nepoctivo získané a nečestne
nadobudnuté vždy bolo, je a za každých okolností života bude nemorálne. Ľudia žijúci
na Slovensku, ktorí mali v sebe zakotvené mimoriadne estetické a etické chápanie života,
vedeli, že nič čo je povrchné a lacné, nie je pre život ľudí dobré. Preto pri tom všetkom,
čo sa dnes okolo nás odohráva, musíme byť pevnejší. Musíme si ctiť a chrániť to svoje
– svoje zvrchované územie, svoje klenoty národnej a duchovnej kultúry i svoj materinsky
jazyk. V čase svojho žitia to verejne vypovedal aj Matej Bel, človek, ktorý si ctil svoj rod,
ktorý cez svoje skutky osvedčil, že duch národa je zmyslom cesty životom pre každého
človeka a materinský jazyk Slovákov postavil na piedestál slovami: „Slovenčina v ničom
nezaostáva, ani za vážnosťou a velebnosťou španielčiny, ani za pôvabom a hladkosťou
francúzštiny, ani za vznešenosťou a silou angličtiny, ani za bohatosťou zmyslu a dôrazov
nemčiny, ani za mäkkosťou a ľubozvučnosťou taliančiny, ani napokon za veliteľskou prí-
snosťou maďarčiny – tak znamenité má vlastnosti, keď hovoria mužovia učení, výreční
a do spoločnosti súci a vzdelaní!“ Mali by sme naučiť, ako spájať Slovákov i ostatných
obyvateľov Slovenska pre prítomnosť a budúcnosť, mali by sme mať v sebe hrdosť i od-
vahu konať a viac si veriť, a mali by sme v sebe mať ukotvený jasný kultúrny cieľ v kaž-
dom dni života, lebo kultúrnosť človeka začína vtedy, keď si človek uvedomuje svoju
osobitosť a vedome si vytvára život cez hodnoty, ktoré sa ho bytostne dotýkajú, keď si
ctí sám seba a vtedy si jeho život ctia aj iní. 

Milan Rúfus, náš národný bard, pozorne sledoval a glosoval svojou autorskou tvor-
bou dianie na Slovensku, nakoľko v informáciách prinášaných médiami vedel čítať aj
medzi riadkami. Bol však vždy vďačný za každé osobné svedectvo o tom, ako sa slo-
venské spoločenstvo vyvíja a kam sa uberá, aké „sily“ sa ho snažia ovládnuť a kam na-
smerovať, preto vedel svoj pohľad na náš život veľmi presne nielen vysloviť, ale aj na-
písať vo svojich nadčasových myšlienkach, ktoré zhutnil aj do týchto slov k vianočným
sviatkom: „Sú ešte také zvony, ktoré by nás vedeli prebudiť z hlbokého spánku prchavej
vecnosti, kým na zmenu k trvajúcej večnosti by to chcelo len trošku zmäkčiť. Vierou v člo-
večenstvo, alebo človečenstvom viery. Môžeme si vybrať, len u robme už niečo. Je naj-
vyšší čas! Naozaj sa pripozdieva!“ 

Vianoce sú šťastím, sú láskou, pokojom v duši a predovšetkým vzácnym darom,
ktorý ani stáročiami nestratil svoju hodnotu a ktorý nám pomáha prekonávať naše ľudské
trápenia a starosti. Aj preto sú Vianoce pre všetkých požehnaním na ceste života každého
človeka. Nech sa deje čokoľvek, vianočné sviatky si zaslúžia našu úctu a preto si štrngni-
me na všetko krásne, čo už bolo, je a ešte určite príde. Pripime si na slnko nádeje, ktoré
nám každé ráno vyjde, na každý deň s modrastou oblohou, na každú noc pokojného
spánku. Nech nám vždy má kto pohladiť každú bolesť a novú vrásku. Nech sa vo vašich
srdciach rozhostí pokoj, láska a radosť a nech znejú zvony čarokrásnych Vianoc, ktoré
nám rokmi vrástli do srdce, lebo ak je v duši svetlo, v človeku je krása. Ak je v človeku
krása, v jeho dome vládne harmónia. Ak je v jeho dome harmónia, v krajine je pokoj
a preto všade, kam prídete, šírte lásku. Šírte ju predovšetkým vo vlastnom dome a šírte
ju všade okolo seba, nech každý s kým sa stretnete, odchádza od vás lepší. Preto nech
v tieto Vianoce zaznievajú koledy v každej rodine, nech mamy a otcovia rozprávajú svojim
deťom o dávnych tradíciách. Nech sa aj tí najmenší učia ctiť si ich a vážiť. A preto šťastlivé
i veselé Vianoce v šťastí, zdraví a hojnom Božom požehnaní: „Požehnaj, Bože i národ
náš malý, a chráň ho navždy. Nech pracuje svorne na postati svojej a cnosť nech ho
zdobí, nech rod náš cudzím nikdy nehrdlačí a za chlebom viac nie je svetom hnaný. Vin-
šujem vám na tieto slávne sviatky, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, hojnosti, praj-
nosti, urodzenosti, aby ste všetci žili v svornosti. Otvorme okná Vianoc pre všetkých
a dajme opäť zaznieť starým koledám a vinšom, učme sa z nich a pomáhajme objavovať
ich mravný základ aj budúcim generáciám! 

Igor  K o v a č o v i č

S POKOROU K SVIATOČNÝM CHVÍĽAMS POKOROU K SVIATOČNÝM CHVÍĽAM



Augustín Horislav Krčméry (1822 – 1891)

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

Hojže, Bože, jak to bolí,

keď sa junač roztratí

po tom šírom sveta poli

na chlebovej postati;

každý svojou pošiel stranou

hnaný žitia nevoľou;

v osamelých sa havranov

zmenil kŕdeľ sokolov

Všetci poznáme túto slovenskú
hymnickú pieseň o vysťahovalect-
ve Slovákov do sveta, hlavne toho
dolnozemského v empatickom po-
daní Františka Zvaríka. V 19. sto-
ročí to bola chlebová migrácia spo-

jená aj s relígiou. Zložili ju v tom čase mladí priatelia, evanjelickí kňazi
– Augustín Horislav Krčméry hudbu a Andrej Sládkovič básnický text.
Je smutným výkrikom do vtedajšej reality. Sociálnej aj náboženskej.
Je odozvou banskobystrického biskupa a prvého predsedu Matice
slovenskej - Štefana Moysesa na varovný prst, ktorým predpovedal
vlny vysťahovalectva Slovákov do sveta. Dnes je opäť táto téma ak-
tuálnou! Krčméry pôsobil vtedy v Hronseku a Sládkovič v neďalekých
Rybároch, dnešný Sliač, ako vychovávateľ. Len tak pre zaujímavosť:
Krčméry zosobášil priateľa Sládkoviča s Antóniou Júliou Sekovičovou
práve v artikulárnom evanjelickom kostole v Hronseku, kde Krčméry
v rokoch 1855 – 1874 pôsobil.

Publicista, evanjelický kňaz Augustín Horislav Krčméry sa narodil
1. novembra 1822 v Hornej Mičinej. Zomrel 9. marca 1891 v Badíne.
Teológiu vyštudoval v nemeckom Wittenbergu a prvé štyri roky pô-
sobil ako evanjelický kaplán v Tisovci a v Hronseku u M. M. Hodžu.
Publikoval články v Slovenských pohľadoch, Sokole, Pešťbudínskych
vedomostiach, najčastejšie na hudobné témy. Spolu s Jankom Ka-
davým vydali kalendár Živena, s bratom Eugenom zasa Slovenský

spoločenský spevník (1871). Svojou rozhľadenosťou v hudbe výraz-
ne prispel k poznávaniu slovenských ľudových piesní. V roku 1862
vyzval prostredníctvom Pešťbudínskych vedomostí pospolitý ľud na
zbieranie a úpravu ľudových piesní. Sám prispel desiatkami piesní
napr. do Kadavého zbierky Slovenské spevy a do Chrástekovho
Sborníka slovenských národných piesní. 

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Augustína Horislava Krčmé-
ryho je načim si pripomenúť túto neprávom skoro zabudnutú osob-
nosť slovenských národných dejín.

Anita Murgašová

V decembri 2022 si ešte s úctou pripomíname:

- 150. výr. nar. Mikuláš MOYZES 6.12.1872
- 150. výr. nar. Koloman SOKOL 12.12.1902 
- 140. výr. nar. Samuel ZOCH 18.12.1882
- 200. výr. nar. Štefan Marko DAXNER 22.12.1622 
- 90. výr. nar. Ilja ZELIENKA 3.12.1932
- 130. výr. nar. Štefan KRČMÉRY 26.12.1892
- 100. výr. nar. Darina BANCIKOVÁ 31.12.1922

Zamyslel
som sa nad
mnohým a ešte
v priebehu krát-
keho obdobia
tohto roka si my-
slím, že sa nám
všetkým treba
najmä v čase
v i a n o č n ý c h
sviatkov zamýš-
ľať a odprosiť
nášho Stvoriteľa
za seba, svojich

blízkych i za tých, ktorí by sa mali o nás na našom zvrchovanom
území starať oveľa viac ako o tých, ktorí využívajú našu vekmi vy-
tvorenú pohostinnosť. Odprosujeme Ťa za ľudskú zábudlivosť a
nevďačnosť - odprosujeme Ťa:

Za tvoju opustenosť vo svätostánku, Za zločiny hriešnikov, Za ne-
návisť bezbožníkov, Za rúhania, ktorými ťa urážajú,Za svätokrádeže,
ktorými sa znesväcuje Sviatosť lásky, Za neúctivosti v tvojej svätej prí-
tomnosti, Za zradu, ktorej si ty obeťou, Za chladnosť väčšiny tvojich de-
tí,Za opovrhovanie dôkazmi tvojej svätej lásky, Za nevernosť tých, ktorí
sa prehlasujú za tvojich nepriateľov,Za zneužívanie tvojich milostí, Za
naše vlastné nevernosti, Za hanebnú tvrdosť nášho srdca, Za naše dlhé
váhanie milovať ťa, Za našu zbabelosť v tvojej svätej službe, Za tvoje
dlhé čakanie pri dverách nášho srdca, Za hanebné odmietanie, ktoré
tak často skusuješ, Za odmietanú túžbu tvojej lásky k nám, Za odmie-
tanú túžbu tvojho srdca po našich srdciach,Náš Spasiteľ a Vykupiteľ, 
z vrúcnej povďačnosti budeme ctiť a milovať tvoje Srdce.

Na zamyslenie v dnešnom vianočnom čase je v našich domo-
voch aj rokmi overený vzťah „k babkinej zástere“!

Hlavným účelom babkinej zástery bola ochrana šiat, pretože ich ma-
la len pár. Aj preto, že zástery sa prali ľahšie ako šaty a zástery potre-
bovali menej materiálu. Ale okrem toho slúžila ako ochrana rúk na vy-
ťahovanie horúcich panvíc z rúry. Bola výborná na usušenie detských
sĺz a často sa používala aj na čistenie špinavých uší. Zástera sa použí-
vala na nosenie vajec aj kurčiat a káčatiek. Keď prišla návšteva, tieto
zástery boli ideálnymi úkrytmi pre hanblivé deti. A keď
bola zima, babička si zásteru ovíjala okolo seba. Tie
veľké staré zástery utreli mnohé spotené čelá, sklo-
nené nad rozpálenou pecou pri varení a peče-
ní. Piliny a kláty dreva sa nosili v tej zástere
do kuchyne. Zo záhrady sa v nej nosili všetky
druhy zeleniny. Rovnako vylúskaný hrach. Na
jeseň sa zástera používala na zbieranie jabĺk,
ktoré spadli zo stromov. Keď prišla nečakaná ná-
všteva, bolo úžasné, koľko nábytku dokázala táto
zástera oprášiť v priebehu niekoľkých sekúnd.Keď
bola večera hotová, babička vyšla na verandu, za-
mávala zásterou a muži vedeli, že je čas vrátiť
sa z poľa na večeru. Potrvá dlho, kým niekto
vymyslí niečo, čo by nahradilo tú „staromódnu
zásteru“, ktorá slúžila toľkým účelom. Babička
dávala svoje horúce pečené koláče na para-
pet, aby vychladli. Jej vnučky kladú svoje na
parapet, aby sa rozmrazili. Teraz by sa asi
zbláznili, keby zistili koľko bacilov bolo na tej
zástere. Myslím ale, že ja som od tej zástery
nikdy nič iné nechytila, len lásku ...



beh osláv výročia tvorcu modernej slovenskej štátnosti generála Štefánika v Sasovej a Rudlovej, prero-
koval návrh Mateja Bučka na vytvorenie právnickej osoby Fonotéka so sídlom na Hornej ul. 11., ktorý
uviedol zámery pôsobenia Fonotéky i možnosti budúcej rekonštrukcie objektu. V závere stretnutia Výbor
MO vyzdvihol výnimočný podiel kolektívneho člena MO FS Partizán na programe výročia Deklarácie o
zvrchovanosti v Starej Bystrici, zobral na vedomie informáciu B. Korytka o uskutočnenom výstupe mati-
čiarov na Sitno a požiadal predsedu MO, aby na ďalšie zasadnutia Výboru bol pozývaný aj čestný pred-
seda MO MS I. Kovačovič.Tretie zasadnutie Výboru MO MS sa uskutočnilo 3.9.2022, na ktorom naj-
skôr bolo prerokované kompletné zabezpečenie spomienkovej slávnosti pri pamätníku na Námestí slo-
body, príprava na konanie 26. ročníka šachového turnaja OPEN k 30. výročiu prijatia Ústavy SR v Ro-
botníckom dome (12.9.), ako aj zabezpečenie dôstojných podmienok pre uskutočnenie krajského snemu
MS BBSK (17.9.) v spoločenskej sále matičného domu. V ďalšom Výbor MO uložil pripraviť text dohody
o vlastníckych právach MO MS k objektu na Hornej 11, aby sa následne mohlo pristúpiť k renovácii prie-
storov a predtým aj k doriešeniu udržiavania poriadku v objekte zo strany nájomcu p. Škamlovej. O prí-
prave zájazdu členov MO a klubu Lipa do Sebechlieb informovali D. Balažovičová a B. Korytko. Na záver
zasadnutia Výbor MO schválil termíny konania svojich zasadnutí vo IV. štvrťroku 2022 a prípravu zámerov
matičnej činnosti i konkrétneho plánu na rok 2023.

ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE  
Dňa 19. októbra 2022 popoludní vyvrcholila v obci Horná Mičiná niekoľkome-
sačná príprava na dôstojné uctenie si pamiatky národného dejateľa zo štúrovskej
generácie – Augusta Horislava Krčméryho. Obec spolu s evanjelickým a.v. zbo-
rom, Maticou slovenskou a Odbočkou Spolku slovenských spisovateľov v Ban-
skej Bystrici zabezpečili spomienkovú slávnosť, v rámci ktorej tomuto rodákovi
odhalili na budove evanjelickej fary pamätnú tabuľu, potom v kostole pokračovali
večernou bohoslužbou a kultúrnym programom. Hostí, medzi ktorými bolo po-
četné duchovenstvo z regiónu vrátane seniora Jozefa Paceka, privítal zborový
farár Daniel Duraj a spolu s nimi privítal aj hostí z Matice slovenskej s predsedom
Mariánom Gešperom a potomkov slovenských vysťahovalcov z Hornej a Dolnej

Mičinej z Cinkoty v Budapešti v Maďarsku. Podujatie svojím spevom rámcoval spevácky zbor Hron pod
vedením dirigenta Petra Bibzu a herci matičného divadla Peter Vrlík i Peter Schvantner, ktorí interpretovali
„pomyselný“ dialóg medzi bratmi Augustom Horislavom a mladším Eugenom o ich vzťahu k rodisku a
najmä o ich priateľstve s Andrejom Sládkovičom, ktorého výsledkom bolo vytvorenie textu hymnickej
piesne Hojže Bože, ktorá sa spieva podnes pri mnohých slávnostných príležitostiach. 
Účastníci stretnutia si ďalej pripomenuli rozsiahlu históriu rodiny Krčméryovcov, ktorí svoje pôsobenie v
Hornej Mičinej začali už v roku 1815. Osobitne sa venovali A.H. Krčmérymu, ktorý v roku 1843 zapísal
text budúcej slovenskej hymny Ponad Tatrou blýska do notovej osnovy vytvorenej Jankom Matúškom.
Ďalej si pripomenuli pôsobenie A. H. Krčméryho na farách v Hronseku a Badíne, kde pôsobil až do svojho
odchodu do večnosti 9. marca 1891. Na novej budove ev. fary v Badíne (postavenej na mieste pôvodnej),
je osadená pamätná tabuľa a priľahlá ulica nesie jeho meno. V duchu štúrovských požiadaviek vyzval
Krčméry v roku 1862 v Pešťbudínskych vedomostiach Slovákov zbierať a upravovať slovenské ľudové
piesne. On sám spracoval viacero piesní, ktoré boli zverejnené v Kadavého zbierke Slovenské spevy a
v Chrástekovom Sborníku slovenských národných piesní. 
V spolupráci s mladším bratom Eugenom zostavili a vydali v roku 1871 Slovenský spoločenský spevník.
Široko rozvetvená rodina Krčméryovcov sa významne zapísala do slovenskej národnej a kultúrnej histórie.
Syn Miloslav Krčméry, ev. farár, redaktor, hudobný skladateľ a priekopník poľnohospodárskej osvety
na Orave, bol tajomníkom Tranoscia. Vnuk Štefan Krčméry, básnik, historik, publicista a organizátor
národného života bol správcom Matice slovenskej. Pravnučka Jela Krčméry Vrteľová, operná speváčka,
prekladateľka, operná libretistka bola dramaturgičkou SND. Prapravnuk Ladislav Vrteľ, významný ar-
chivár, hlavný heraldik SR, Herold Slovensko, vytvoril nový erb, vlajku a prezidentskú štandardu SR. Hor-
ná Mičiná môže byť právom hrdá na svojho významného rodáka, ktorý sa výrazne pričinil o rozvoj ná-
rodného a kultúrneho života Slovenska v 19. storočí a jeho potomkovia v neuveriteľných piatich nasle-
dujúcich generáciách ho dôstojne nasledovali a nasledujú, čím prispievajú k odkazu Augusta Horislava
Krčméryho podnes! 

(Prevzaté z článku Dr. Jany Borguľovej)
SPOMIENKA V PRÍBELCIACH  

Dňa 24. septembra 2022 sa v hontianskej obci Príbelce uskutočnila vý-
nimočná slávnosť, na ktorej si prítomní uctili 200. výročie narodenia os-
novateľov „ Príbelskej vzbury“ Janka Kráľa a Janka Rotaridesa počas vy-
pätých meruôsmych rokov 19. storočia. Po privítaní účastníkov slávnosť
začala prechádzkou obcou. Prvá zastávka bola pri pamätnej tabuli na do-
me, v ktorom počas búrlivých dní prebýval Janko Kráľ. Druhá zastávka
bola pred kaštieľom rodiny Laskáryovcov, v ktorom sa v roku 1780 narodil
významný slovenský národovec a vzdelanec Ján Čaplovič a od kaštieľa

sa účastníci slávnosti pobrali k starému učiteľskému bytu, v ktorom prebýval Ján Rotarides a v ktorom
spolu s Jankom Kráľom pripravovali mnohé stretnutia obyvateľov Hontu vedúce k búraniu starých feu-
dálnych poriadkov. Pri pamätníku s príhovorom vystúpila pani farárka Zuzana Alcenauerová, ktorá zhod-
notila zásadné postoje oboch osnovateľov búrlivých dní. Po prechádzke sa uskutočnil pre verejnosť 
v starej škole kultúrny program, na ktorom účastníkov slávnosti spoločne privítali starosta Príbeliec Tomáš
Čierny a pani farárka Z. Alcanauerová. Po nich vystúpili s piesňou Slovensko krásne deti z materskej
školy, gajdoš Andrej Babiar a členovia skupiny Bazalička pod vedením Juraja Matiáša, ktorá počas svojho
pôsobenia žala mnohé úspechy na domácich i zahraničných pódiách. Pre účastníkov slávnosti to bol
nezabudnuteľný zážitok. Členovia divadelného odboru MS vystúpili so zaujímavými ukážkami z insce-
nácie venovanej Príbelskej vzbure - Peter Vrlík stvárnil postavu Janka Kráľa a Peter Schwanter postavu
Janka Rotaridesa. Spolu s nimi sa so zhudobnenými veršami poézie Janka Kráľa prezentoval dozorca
evanjelickej cirkvi Milan Pástor a manžel pani farárky Matej Alcnauer s recitáciou básne Túženie, v ktorých
sa ukázala melodickosť zdrojov Kráľovej poézie inšpirovanej ľudovou piesňou. Celú slávnosť spoločne
pripravili obec a evanjelický cirkevný zbor Príbelce v spolupráci so Spoločnosťou A.H.Škultétyho pod ve-
dením Márie Hroncovej, Okresnou radou MS vo Veľkom Krtíši s Jánom Brlošom a Štefániou Selskou.
Príbelce si týmto podujatím veľmi dôstojne pripomenuli výročia osobností, ktoré mali v histórii národného
života Slovákov svoj mimoriadny zástoj. 

(Z článku tajomníka Divadelného odboru MS Petra Vrlíka)

Marián PLAVEC: 
MAJSTRI  - FUJARY a PÍŠŤALY - S. STRAČINA

Dňa 15.10.2022 v Art hoteli Kaštieľ v Tomášov bo-
la do života slávnostne uvedená publikácia Ing.
Mariána Plavca „FUJARY, PÍŠŤALY – za tajom-
stvami starých majstrov“ v rozsahu 454 strán.
Z tvorivej dielne novinára, fotografa a výrobcu ľu-
dových hudobných nástrojov, ide o tretiu publiká-
ciu tohto typu. Najskôr to bola publikácia „MAJST-
RI“ v rozsahu 440 strán, ktorá vyšla v roku 2003
a potom kniha spomienok „SVETOZÁR STRAČI-
NA“ v rozsahu 460 strán v roku 2010. Okrem mi-

moriadne zaujímavých textov majúcich v sebe všetky znaky literatúry faktu, každá pu-
blikácia obsahuje obrovské množstvo čiernobielych a farebných fotografií vo vysokej
kvalite (Majstri cca 460 - Svetozár Stračina cca 930 - Fujary, píšťaly cca 1100). Publikácie
vyšli vo Vydavateľstve Eurolitera Tomašov. Osobnostný vklad M. Plavca do prítomnosti
i budúcnosti tradičnej a národnej kultúry Slovenska je vysoko profesionálny a výnimočný,
za čo si zaslúži mimoriadnu úctu a ocenenie. Ing. Marián PLAVEC sa narodil 9.8.1949
v Banskej Bystrici, ale jeho predkovia pochádzali z Detvy a v tom spočíva aj jeho by-
tostný vzťah k ľudovej kultúre Podpoľania. Po ukončení VŠE v Bratislave a krátkom za-
mestnaní vo výpočtovom stredisku Vodohospodárskych stavieb sa v roku 1983 stal re-
daktorom v Poľnohospodárskych novinách, ktoré mu umožňovali prezentovať nielen je-
ho pohľady na kultúrne dianie, ale aj výsledky jeho mnohých kontaktov s majstrami tvor-
by a interpretácie ľudových hudobných nástrojov a v neposlednom rade aj výsledky jeho
tvorby. Ako interpret pôsobil v bratislavských súboroch Dopravár, Dimitrovec, Slniečko,
Studienka a Klnka, ale aj v skupine Musica pastoralis Jozefa Pešku a Mosica bohemica
Jaroslava Krčka. Prvú autorskú “majstrovskú“ výstavu uviedol Marián Plavec v Ružinove
v roku 1985. Mimoriadne aktívne sa zapojil do tvorivej súťaže výrobcov „Instrumentum
excellens“ na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, kde za vytvorenie nástrojov
vynikajúcej kvality viackrát získal Cenu Dr. Ladislava Lenga a účinkoval v hudobných
programoch „Dedičstvo“. Podieľal sa na reláciách Slovenského rozhlasu „Pieseň v srdci
zrodená, Stretnutie s osobnosťami Slovenska a Fujary a píšťaly z Ovsišťa“, v slovenskej
televízii to boli relácie Tandem a Marián Plavec - filmový monológ výrobcu. Spolupra-
coval ako odborný poradca s ÚĽUV-om a zrekonštruoval viacero vzácnych nástrojov
starých majstrov. Do filmu režiséra Martina Ťapáka „Ako divé husi“ v roku 2000 nahral
signály na 2,5 metrovej fujare - trombite a v tom istom roku mu bolo udelené ocenenie
„Majster Cechu slovenských gajdošov“. 
K jednotlivým publikáciám sa vyslovili a napísali svoje pohľady mnohé osobnosti: S.

Greinerová, T. Andrašovan, K. Peško, L. Ťažký, A. Dvorský, M. Ťapák, K. L. Zachar, K.
Strelec, I. Kovačovič, M. Leščák, P. M. Kubiš, P. Michalica, M. Sládek, J. Krček, L. Burlas,
O. Elschek, J. Dubovec, Š. Nosáľ, J. Kubánka, S. Kišová, V. Majling, P. Bútor, M. Má-
zorová, J. Jamriška, E. Varga, J. Blaho, J. Lehocký, O. Demo, M. Dudík, L. Komárek,
E. T. Bartko, J. Liptáková, M. Križo, H. Hulejová, D. Laščiaková, O. Molota, V. Meško,
J. Sarvaš, L. Haverl, P. Jaroš, T. Ursínyová, R. Patrnčiak, J. Ambróz, D. Roháčová, A.
Vargicová, A. Vranka. Rovnako s veľkou úctou vyslovili svoje pocity aj samotní tvorcovia
nástrojov a majstri hry: P. Paciga, D. Garaj, J. Mertuš, F. Agócs, S. Hrtús, A. Gernát, Š.
Kliment, J. Michelík, A. Benčo, O. Grieš, M. Nosáľ, J. Lenhart, J. Ďurečka, J. Antalík, J.
a M. Sanitrárovci, M. Gaško, F. Filek, O. Šesták, I. Weiss, M. Pitoňák, F. Galgóczy, J.
Fernéza, J. a M. Rybárovci, J. Kubinec, J. Pikla, F. Šebo, J. Ďurica, St. Šrol, M. Parikru-
pa, M. Hudec, O. Kapustík a ďalší majstri. 
Majster Karol L. Zachar pri vydaní publikácie Majstri do venovania Mariánovi Plavcovi
napísal: „Nešanovali ste čas, kým umenie skutočných majstrov jestvovalo v čírej podobe.
Kým tí ľudia žili, nosili a chránili to bohatstvo uložené vo svojich pamätiach a dielničkách.
Pochodili ste lazy, samoty, kam sa nedostali televízia ani rozhlas. A to je dnes neoceni-
teľné.“
K výsledkom napísaného patrí však hlavne osobné vyjadrenie Marián Plavca v publi-

kácii Majstri, ktoré je natrvalo ukotvené vo všetkých jeho knihách: „Výsledok mojej práce
by mal byť poďakovaním za otvorené dvere dielní, za ochotu, hodnotu i hodnovernosť
slov majstrov. Každý z nich bol originálny tým, že „vlastnil“ doteraz nikde nespísané
skúsenosti, postupy i drobné tajnôstky. Viacerí sa vyjadrili iba v jednej vete a predsa
v nej povedali všetko. S ich láskavou ochotou som vylúpol to vzácne jadierko drobnej
ľudskej radosti a uložil ho do tohto pamätníka preto, aby všetko to krásne, po slovenskej
zemi roztratené a pomaly i pozabúdané, zostalo aspoň z časti zachované.“

ZASADAL VÝBOR MO MS 
V III. štvrťroku 2022 sa uskutočnili tri riadne

zasadnutia Výboru MO MS, ktoré podľa schvále-
ného programu viedol predseda MO Pavol Boroň
a zapisovateľkou bola tajomníčka MO Anita Mur-
gašová. Dňa 8.7.2022 na zasadnutí bola podaná
informácia o príprave konania krajského snemu
MS, ktorý sa následne uskutočnil v matičnom dome

na Dolnej ulici. Ďalej Výbor MO schválil členstvo pre člena OMM Bc. Adama Polievku, ktorý
v súčasnosti vykonáva funkciu riaditeľa Vydavateľstva MS. Ďalej Výbor uložil v zmysle Zá-
kona o verejných vodovodoch a kanalizáciách overiť aktuálny stav vlastníctva kanalizácie
pri DMS a riešiť jej možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu. V ďalšom schválil konkrétny
program stretnutia k výročiu M.R. Štefánika v Sásovej 18.7.), poveril A. Murgašovú vypra-
covaním návrhu na udelenie Ceny S. Tešedíka Mgr. Art Martinovi Urbanovi a schválil pod-
poru na realizáciu sochy J. Murgaša v Tajove. Na zasadnutí 1.8. 2022 Výbor MOMS schvá-
lil čerpanie finančných prostriedkov organizačného zabezpečenia činnosti, zhodnotil prie-

Z ČINNOSTI



PROGRAM NA DECEMBER
Vianoce sú krásna chvíľa, každá domov pri-
pomína. Hľadá si miesto vo vašej duši. 
V dobrej vôli a pohode si zapáľte sviečku 
a zdvihnite svoje čaše na zdravie! 

5. - 31.12. ČARO SVIATKOV 
výstavka detskej kresby a maľby s tematikou tra-
dícií sv. Mikuláša a Vianoc
M: DMS, Dolná 52 

4.12. 18.00 BIELE VIANOCE LUCIE BÍLE 
Koncert k vianočným sviatkom 
M: Evanjelický kostol, Lazovná ul. O: Mesto BB 

5.12. 17.00 VÝBOR MO MS
Zasadnutie Výboru MO MS s pripomenutím 200.
výr. nar. Štefana Marka Daxnera a 120. výročia
Štefana Krčméryho 
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

12.12. 16.00 NA ŠŤASTIE, NA ZDRAVIE - VIANOČNÝ KRUH 
Tradičné predvianočné stretnutie členov MO MS
k 45. výročiu vzniku  Slovenskej cirkevnej provin-
cie a 100. výročiu narodenia prvej evanjelickej
farárky Dariny Bancíkovej 
M: DMS, Dolná 52 O: MO MS 

8. – 22.12. ŽIVÝ BETLEHEM
Stretnutia pri vianočnom stromčeku 
M: Sliač, Kordíky, Pliešovce, Valaská atd. 
O: Obecné úrady a MO MS

26.12. TURISTIKA – POSOLSTVO ZVRCHOVANOSTI 
Nočný výstup organizovaný OZ Stonožka Nemce
na Panský diel s pripomenutím výročia vzniku sa-
mostatnej SR 
Organizátor: Oľga Kostiviarová 0904 056100 /
0948 009109

5. - 12. – 19. 12. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

5. - 12. – 19. 12. o 15.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu se-
niorov Lipa + možný zájazd členov MO MS
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa a MO MS

7. - 14. - 21 o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA 
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci 
M: DMS, Dolná 52, Kapitulská 8 O: FS Partizán
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Pred 30 rokmi v septembri 1992 básňou Bije zvon
slobody sme na pôde MO MS v Banskej Bystrici vydali
prvé číslo matičného mesačníka ZVON. Od tých čias kaž-
dý mesiac v rokoch 1993 – 2022 sme pre členov MS i pre
verejnosť prinášali pohľady na činnosť všetkých súčastí

Miestneho odboru vychádzajúc z napĺňania Národného programu Matice slovenskej a jednotli-
vých zámerov. Za celé obdobie vyšlo celkom 364 čísiel nášho mesačníka, v ktorých sme sa pri-
hovárali k matičiarom a verejnosti cez Úvodníky venované historickým medzníkom i prítomnosti
našej národnej ustanovizne, ale zaujímali aj stanoviská k aktuálnemu dianiu na Slovensku. 
V rubrike Pripomíname sme počas rokov priniesli pohľady na menej známe diela a myšlienky
významných osobností národného života Slovenska, v rubrike Slová na zamyslenie sme pre-
zentovali postoje velikánov našej histórie, vedy a kultúry, s ktorými je potrebné oboznamovať
najmä našu mladú generáciu, lebo sú určite veľmi potrebné pre myslenie i konanie v ďalších
rokoch života na Slovensku i života Slovákov vo svete. V rubrike Z činnosti boli počas celého
obdobia zverejňované informácie o konaní mnohých, výsostne matičných podujatiach, ale aj 
o podujatiach, ktoré vznikli na matičnej pôde a pri ktorých MS sa stala nezastupiteľným partne-
rom mnohých štátnych kultúrnych inštitúcií, ale aj mnohých regionálnych i miestnych samospráv.
Krátkych, ale výstižných článkov počas rokov bolo zverejnených cca 1820. V rubrike Na nepo-
slednej strane sme postupne prezentovali históriu i prognózu projektov významných kultúrnych
podujatí, ktoré majú širší celospoločenský význam. 

Každý mesiac na Neposlednej strane Zvona sme uverejňovali konkrétny časový i obsahový
plán konania podujatí, zverejňovaná bola úcta osobnostiam matičnej prítomnosti, ktorí za svoj
osobný vklad i výsledky svojej tvorby si zaslúžili úctu nás ostatných. Okrem širšieho pohľadu
na tieto osobnosti sme venovali osobitnú pozornosť hodnotám tradičnej ľudovej a národnej kul-
túry. V rokoch 1993 – 2003 to boli osobitné prílohy mesačníka zamerané na tradície Vianoc,
prezentované v rubrike Na neposlednej strane a počas všetkých rokov aj zaujímavé texty poézie
básnikov štúrovskej generácie i ďalších období. Ďalej to boli texty všetkých hymnických a ná-
rodných piesní, nadčasové odkazy tvorcov slovenskej svojbytnosti i všeslovanskej vzájomnosti,
myšlienky predstaviteľov slovenských komunít vo svete, hodnotenia činnosti všetkých súčastí
MO MS, ale i pôsobenia matičných a spolupracujúcich inštitúcií. Ďalej sme počas rokov odpre-
zentovali históriu a aktívnu činnosť mnohých významných domácich kolektívov, dramaturgiu
festivalov a slávností, ako aj Zámery pôsobenia MO MS pre širšie časové obdobia i pre jednotlivé
roky. Podstatnými pre prítomnosť i budúcnosť boli prijaté a následne zverejnené Vyhlásenia,
Výzvy, Stanoviská, Otvorené listy, Deklarácie a Memorandá i Odkazy Slovákom doma a vo
svete. Základom pre uchovanie mnohých myšlienok obsiahnutých vo zverejnených článkoch,
ktoré majú hodnotu pre budúce roky, je zachovanie jednotlivých ročníkov mesačníka a ich ulo-
ženie v archíve MO MS, ale aj v archíve Matice slovenskej i v archívoch partnerských inštitúcií. 

POĎAKOVANIE 
Za všetky spoločné roky chceme vysloviť naše poďakovanie v duchu myšlienok prvého po-

novembrového predsedu MS Ing. Viliama Jána Grusku, ktorý bol tvorcom a iniciátorom konaní
výsostne matičných projektov a ktorého tvorivé pobyty v našom matičnom dome na ulici Martina
Rázusa i pri konaní celonárodných podujatí v Turčianskom Martine i v iných miestach na Slo-
vensku si zasluhujú, aby sa na tieto chvíle v živote našej národnej ustanovizne nikdy nezabudlo: 

„Uvedomili sme si, že za čo všetkým v celku, ale aj každému jednotlivo vďačíme, že istým
spôsobom sa vyjadrenie tejto vďaky môže stať aj podnetom pre zhodnotenie vlastného diela.
Ďakujeme vám za tých vyše 30 spoločných rokov od obnovy nášho banskobystrického matič-
ného spoločenstva. Ďakujeme všetkým členom Výboru a Dozorného výboru MO MS, s ktorými
sme zdieľali spoločné chvíle počas rokov na symbolickej „roli národa dedičnej“! Ďakujeme všet-
kým členom nášho MO, ktorí boli ochotní odovzdať svoje vedomosti a svoje skúsenosti pri for-
movaní a napĺňaní našich spoločne vytváraných programov v prospech našej národnej ustano-
vizne. Ďakujeme vám, speváčky, speváci, muzikanti, tanečníci, moderátori i manažéri matičných
súborov, krúžkov a sekcií za to, že ste nám počas rokov pomáhali spoznávať skvosty, ktoré nás
oslnili a aj dnes nám svietia na cestu. Rovnako s úctou ďakujeme vám, priatelia, z desiatok slo-
venských súborov, dedinských skupín, speváckych zborov a ďalších záujmových zoskupení za
neopakovateľné zážitky chvíľ, ktoré sme s vami strávili vo vašich domovoch i na scénach pri
verejných programoch pod symbolmi Matice slovenskej. 

Dosť sme toho spolu nažili, prežili a vytvorili. Plietli sa nám z času na čas do cesty aj prieky,
škriepky, spory, ako vždy, keď sa hľadá cesta. Všetky sme však vedeli spoločnými silami „vyčíriť“
a náš matičný stôl sme mali vždy čisto prestretý a uprataný. Ďakujeme vám, priatelia, za priazeň,
pozornosť a pomoc, ktorú ste preukazovali našim návrhom a úvahám a ďakujeme vám za stovky
nezabudnuteľných chvíľ. Ďakujeme vám za oddanosť a starostlivosť o to, aby všetko dopadlo
tak, ako malo byť, aj keď to stálo veľa námahy. Ďakujeme a prosíme, odpusťte všetko, čo bolo
a nemalo byť a čo sa nemalo stáť, ale aj to čo malo byť a nebolo, či nemuselo byť. Odpusťte a
vo vašej pamäti uchovajte len to dobré, lebo v tom, čo sme spolu vykonali, bola a ostane podstata
našej vzájomnej úcty, ktorá tu medzi nami bola a ostáva aj v ďalších rokoch nášho bytia. Roky
života, ktoré sme venovali Matici slovenskej, a osobitne matičnému životu v našom meste na
Hrone, stáli rozhodne za to, aby ich výsledok a odkaz v ďalších rokoch naplno prevzali ďalší
národne zorientovaní a obetaví ľudia. K tomu im prajeme veľa dobrých nápadov, veľa konkrét-
nych cieľov i veľa zanietených spolutvorcov „slova Slovákom súcim na slovo“! A ak bude treba
a my budeme ešte vládať a vy nás budete potrebovať, určite pomôžeme. 

Vaši Igor Kovačovič a Nataša Bačíková 

ZVON V ŽIVOTE MATICE SLOVENSKEJ

UPOZORŇUJEME ČLENOV MO MS
 ČLENSKÝ PRÍSPEVOK za roky 2020 – 2022 môžete zaplatiť

každý pondelok a štvrtok v mesiaci v čase od 15.00 – 18.00 hod.
v matičnom dome na ulici M. Rázusa. Z členského zabezpeču-
jeme pravidelnú matičnú činnosť členov a podporujeme konanie
matičných podujatí.

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

 NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE O HISTÓRII PÔSO-
BENIA MO MS V ROKOCH 1919 – 2019 za symbolickú pod-
poru našej spoločnej činnosti v matičnom dome na ulici M. Rá-
zusa.


