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V marci oslavujeme ženy, spo-
míname na svojich dobrých a múd-
rych učiteľov, ktorí boli pre nás ne-
nahraditeľní. Siahame viac ako ino-
kedy po knihách. Hlavne my, skôr
narodení.  V  súvislosti  s  dnešnou
dobou, dnešnými politikmi a ich ja-
viskom súčasných dejín, som  si
spomenula  na  svoju  múdru  pani
profesorku  latinčiny z kežmarskej
SVŠ-ky - Baráthovú. Oprášila som
moju stredoškolskú učebnicu latin-
činy od prachu času, pretože vždy
bola súčasťou klasického vzdela-

nia, a našla som, čo som hľadala (vždy si spomeniem na tieto
slová, keď pocítim bezmocnosť v tomto svete): 

Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? (Dokedy budeš
Katilína, skúšať našu trpezlivosť? Dokedy sa budeš nám ešte
vysmievať?) Tieto sentencie sú z Ciceronov Výpadu v senáte
proti Katilínovi.
Kto bol Cicero? Marcus tullius Cicero bol antický, rímsky

štátnik, právnik, rečník a filozof, autor početných politicko-teo-
retických, filozofických aj rečníckych spisov. Cicero je pokla-
daný za jedného z najväčších rímskych rečníkov a prozaikov
a za jedného z najvýznamnejších starých Rimanov vôbec.
Ale kto bol Catilina? Sergius Catilina, chudobný, ale cti-

žiadostivý aristokrat, človek mravne skazený, pokúsil sa r. 63
pr. n. l. za Ciceronovho konzulátu, zosnovať sprisahanie proti
rímskemu štátu. Pomýšľal ozbrojeným povstaním zmocniť sa
vlády v Ríme. Obratnou demagógiou, najmä sľubmi o zrušení
dlžôb, získal si Katilína popri niekoľkých schudobnených aris-
tokratoch aj podporu chudobných vrstiev v Ríme a v niekto-
rých italských mestách. Sprisahanci nemali vyhranený poli-
tický program. Išlo im len o získanie politických pozícií a ob-
medzenie moci senátu, nie však o odstránenie sociálnych
krívd. 
Konzul Cicero, ktorý sa od jedného účastníka dozvedel

o všetkých Katilínových plánoch, zvolal na 8. novembra r. 63
pr. n. l. schôdzu senátu, aby ho informoval o hroziacom ne-
bezpečenstve. Do senátu prišiel aj Katilína a iní sprisahanci,
ktorí netušili, že je všetko prezradené. Tu predniesol Cicero
prvú reč proti Katilínovi, ktorá sa stala povestnou ukážkou po-
litickej invektívy.
Nie je vám to povedomé? Cítite analógiu, paralelu s tým,

čo sa dnes deje u nás na Slovensku? Kde sa vytratila úcta
k vzdelaniu, úcta k nadriadeným, úcta k hlave štátu, úcta k vo-
ličovi, úcta k dejinám vlastným aj svetovým? Demokraciu na-
hradila anarchia! Ak by dobre poznali dejiny zo školy, nestalo
by sa, aby anarchia zvíťazila nad zdravým rozumom! 
Už starí Rimania verili: Tempora mutantur et mutamur in

illis (Časy sa menia a my s nimi). Ale veru nie je to pravda!
Prečo? 
Lebo sme zabudli na kvalitné klasické aj odborné vzdela-

nie, ktoré nám svet závidel.
Zabudli sme na Jána Amosa Komenského, spolovice Slo-

váka, učiteľa národov, ktorý vypracoval systém didaktických
zásad. Tie sa stali základom jeho novej koncepcie vyučova-
nia. Vyvodil ich z vlastných životných skúseností a všeobec-
ných skúseností zo škôl. Tvrdil, že žiaci sa musia všetko učiť
vlastnou zmyslovou skúsenosťou. 
Jeho dominantnou didaktickou zásadou bola zásada ná-

zornosti, ale dôležitá bola i otvorená myseľ pre nové poznat-
ky. Vzdelávať mládež neznamenalo, podľa Komenského, vtlá-
čať do hláv zmes slov a fráz, ale umožňovať im pochopenie
vecí. Vyučovať treba pomocou zmyslov a rozumu.

Preslávila ho zásada – Všetko nech plynie voľne, nech je
veciam vzdialené násilie. Vo výchove je potrebné postupovať
nenásilne, pomaly, od známeho k neznámemu, od veci k slo-
vám, od materinského jazyka k cudziemu. 
V školách žiadal Komenský príjemnú atmosféru a predpo-

kladom bola motivácia žiakov. Zaujímavé na všetkých jeho
dielach, nielen Všeobecnej didaktike (Didactica Magna) je, že
aj napriek tomu, že boli napísané takmer pred viac ako 400
rokmi, nestrácajú ani dnes na svojej aktuálnosti. Dá sa pove-
dať, že mnohým učiteľom by iba prospelo, ak by si niektoré
kapitoly prečítali. Niektorí na zopakovanie a tí mladší na po-
znanie. Aj tieto myšlienky:

„Správne vyučovať znamená spôsobovať, aby sa žiak učil
rýchlo, s chuťou a dôkladne.“

„Nadaným učiteľom je ten, kto vie pokojne znášať neve-
domých žiakov, avšak vie samú nevedomosť účinne zapla-
šiť.“
Vrátili sme sa do predpotopnej vzdelávacej politiky. Diplo-

my voľakedy, ešte nie tak dávno, dostávali iba tí najlepší z naj-
lepších. Neboli pre všetkých. Iba pre poctivých a zodpoved-
ných študentov! Nie pre podvodníkov a chytrákov!
Spomenula som si na koniec 60.-tych rokov minulého sto-

ročia, kedy moja generácia bola v maturitnom veku, keď prišli
okupovať do Česko-Slovenska vojská Varšavskej zmluvy. Za-
žili sme to na vlastnej koži... Boli sme na prahu dospelosti,
plní snov o štúdiu, cestovaní po svete...
Po dvoch rokoch bolo všetko ináč. Postupne sme sa do-

zvedeli, že to bola bratská pomoc, Palachova smrť bola zby-
točná, demonštrácie na počesť víťazstiev nad ZSSR na ho-
kejových Majstrovstvách sveta sa stali takmer zločinom, zažili
sme ako vysokoškoláci v Bratislave strety s prúdom vody na
trolejbusovej zastávke ...
Už je načase, aby tento malý národ medzi Tatrami a Du-

najom začal žiť zmysluplný pokojný život bez zavádzania, cy-
nizmu a špekulácií vo svoj prospech. Osobný aj stranícky. 
Nech je už konečne radový občan na čele záujmu celej spo-
ločnosti. Zákonodarná, výkonná a súdna moc nech platí pre
každého rovnako. Katilína za intrigy zaplatil! 
Dokedy ešte bude skúšaná naša trpezlivosť?! Dokedy sa

nám ešte budete vysmievať?!
Mgr. Anita Murgašová

tajomníčka MO MS 

DD okeDyokeDy ešteešte . . .?. . .?

Komukoľvek môžeš pomôcť, 

pomôž mu rád,

i celému svetu! 

Už dávno sa hovorí, 

že slúžiť a pomáhať 

sú vlastnosti vznešených pováh.“ 

J. A. Komenský

Marcus Tullius Cicero
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NA ZAMYSLENIE

Najstarší štúrovec, národný revolučný básnik Samo Chalup-
ka (1812-1883) sa stal v roku 1829 jedným zo zakladateľov štu-
dentského samovzdelávacieho spolku Spoločnosti česko-slo-
vanskej, v rokoch 1831-32 bol jeho podpredsedom.
Samo Chalupka sa od mladosti angažoval v slovenskom ná-

rodnom hnutí. Bol členom tajného študentského spolku Vzájom-
nosť a štúrovského spolku Tatrín, predchodcu Matice slovenskej.
Po vypuknutí povstania poľského ľudu proti ruskej cárskej

nadvláde koncom roku 1830, prerušil štúdiá a v roku 1831 sa vy-
dal do Poľska, aby bojoval ako dobrovoľník po boku poľ-
ských vlastencov. V bojoch pri Haliči bol vážne zranený na
krku. 
Po rokoch nazval toto povstanie v básni Všeslav „nešťastnou

vojnou, záhubou slovanskej slobody, keď bojoval brat proti bra-
tovi".
Samo Chalupka je spoluautorom Memoranda slovenského ná
roda (1861) a v roku 1863 stál pri založení Matice slovenskej.

Samo Chalupka – Všeslav (úryvok zo skladby)

Divoká to tam búrka nebúrila,
ale nešťastná vojna sa točila,
aby tú Pán Boh z ľudskej vymazal pamäti
v poli nad Vislou, tam kde ten háj stojí,
tam sa na úmor bili dvaja svoji;
Rus a Ľach, rodní bratia, jednej matky deti. —

To kliatba naša! — Večné naše sváry
zložili Slávu-mať našu — na máry,
a slavianska do jarma upadla sloboda,
lež dá Boh, udrie tá hodina svatá,
kde dávna kliatba bude z nás odkliata
a ruku na večný mier brat bratovi podá. —

Bili sa bratia deň jeden — i druhý:
v treťom na zorách hučal už boj tuhý,
kolo hája nad Vislou, ďalekým priestorom,
Rus jak more sa rozlial cez tie nivy;
Lach uderil naň — ani víchor divý:
zúril víchor — a more ostalo len morom. —
Vtedy náš vojín v nemom stál si bôli,
tam na tom smutnom bratovraždy poli,
kde Slavianín vo krvi slavianskej sa brodil;
videl, brat brata jak nesie na skazu,
a on ti meč svoj popadol odrazu,
zlomil ho — a do poľa ďaleko zahodil.

A môj ti vojín zbledol na ľaliu,
a proti bratom, kde bratia boj bijú,
ta sa ešte raz ozrel a žiaľom zastonal:
„Na ti, môj Bože, na v obeť krv moju,
len posväť bratov, posväť už k pokoju!“
zvolal Všeslav ranený, padol a dokonal.
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Svetozár Hurban – Vajanský bol v roku 1878 povolaný do Rakúsko
- Uhorskej armády a zúčastnil sa na okupácii Bosny a Hercegoviny. Z tých-
to zážitkov vznikla zbierka Tatry a more. Tatry symbolizujú Slovanov žijú-
cich u nás a more južných Slovanov. Opisuje aj svoj nedobrovoľný pobyt
vo vojne na Balkáne, v centre záujmu básnika je vzťah jednotlivca a
národa a myšlienka národnej sebazáchovy. V príklade južných Slo-
vanov zdôrazňuje spojitosť s ostatnými slovanskými národmi, najmä
s Rusmi. Napísal o tom zbierky Verše a Spod jarma. 

Svetozár Hurban-Vajanský sa nevyhol ani Rusko-tureckej vojne (1877
– 1878). Naopak, táto vojna sa na istý čas stala jednou z ústredných tém
Národných novín a Vajanský ako ich šéfredaktor jej venoval veľký priestor.
Celú udalosť vnímal veľmi intenzívne z pohľadu príslušníka národa, ktorý
sa rovnako ako balkánske národy otriasal pod tlakom Neslovanov – Nem-
cov a hlavne Maďarov. K slovanským národom Balkánu mal zvlášť blízko,
práve pre to, že boli slovanské – teda príbuzné, a ak sa samo Slovensko
malo niekedy dostať zo svojho nelichotivého postavenia, malo to byť aj
vďaka ich podpore a vzájomnej slovanskej spolupráci.

Svetozár Hurban-Vajanský - Spev hodín 
Šumejú časy rýchlosťou veternou
minútou sú im rokov milióny,
dejiny ľudstva bodkou malichernou,
snom okamihu — stvorenstva Aeony,
svetov hynutie — len odsekov znaky…
Tiky, taky — tiky, taky.

Lež jeden atóm celého stvorenstva,
z oka božieho na zemeguľu padlý,
siaha po palme smelo veličenstva,
bo v ňom sa vesmír veškerý zrkadlí:
To človečenstva duch je jasnozraký…
Tiky, taky — tiky, taky.

Brat brata stíha, za hrudku potoky
vylieva krvi, závidí a hreší;
zdá sa, že svet ten nie mu dosť široký,
čo nemá, chcel by — čo má, ho neteší.
Udrem pokonno: už niet po ňom šľaky…
Tiky, taky — tiky, taky.

* * *

Existuje všeslovanská a slovanská vzájomnosť. Nie sú jedným a tým istým, a môžu byť aj celkom odlišné. Slovné spojenie „slo-
vanská vzájomnosť“ je dieťaťom konca 18. storočia a doby Kataríny Veľkej. 

Symbolom ruských dejín je predstava Ruska ako tretieho Ríma. Johann Gottfried Herder ju doplnil o predstavu skvelej slovanskej
budúcnosti. Takto začal vznikať z ruských zdrojov slavianofilský mýtus ako spojenie mýtického slovanského pôvodu s utópiou Slo-
vanstva budúcnosti. Takto vznikla inventing Slavia, vynájdená Slávia, mýtus a konštrukt, ktorý sa stal historickým faktom – ako idea.

Otcami mýtu všeslovanskej vzájomnosti sa stali Ján Kollár a Pavol Jozef Šafárik. Slovanov si predstavovali ako jeden národ so
štyrmi kmeňmi. Mali rusocentristickú predstavu a ich ambíciou bolo úsilie vyrovnať sa iným veľkým európskym národom alebo ich
dokonca prekonať. Bola to politická fikcia a kultúrna ilúzia. Kollár však všeslovanskú vzájomnosť nepokladal za politickú, ale kultúrnu
ideu. Tak či onak sa v 19. a 20. storočí napokon presadil koncept rozčlenených slovanských národov, a tento vývoj ešte nie je ukon-
čený; pred našimi očami sa práve odohráva krvavé dovŕšenie tvorby moderného ukrajinského politického národa (Peter Zajac: Roz-
strieľaná slovanská vzájomnosť;)
Zdroj: https://dennikn.sk/2819224/rozstrielana-slovanska-vzajomnost/?ref=tit)

Adria sa búrila,
hromy desno rvali,
keď sme sa ti, bratec môj,
embarkirovali.

Z neba celá potopa,
neporiadok v davu,
mužstvo guráž stratilo
a oficier hlavu.

Krik, štabarc a hrešenie —
jak to vždycky býva,
keď dvojhlavý orlíček
kriedlami zakýva.

Ba čo viac, na nevinné
podtatranské deti
kde-tu hnilý pomaranč
jak na softov letí.

A to všetko, bratec môj,
pre tie pľundre úzke,
Tersťania v nich šípili
sympatie turské.

Hoj, milení Tersťania!
špatné máte nosy,
neni každý Maďarík,
čo baganče nosí.
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tento chlapec, to som ja, šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú, 

a šaliansky preto, že som sa narodil v šali.
Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali

podľa mňa 
šALIANSky MAŤko J. C. HRoNSkÉHo

V Dome MO MS v Banskej Bystrici sa 1. februára 2023 konalo už 28. okresné kolo súťaže v
prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko Jozefa Cígera-Hronského.
Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7.
ročníka ZŠ v troch kategóriách:
I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
II. kategória žiaci 4. – ročníka ZŠ
III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ
Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút. 
Tohto roku v troch kategóriách súťažilo 16 žiakov základných škôl z banskobystrického okresu.
Účastníkov privítali podpredseda celoslovenskej Matice slovenskej a riaditeľ Domu MS v Banskej
Bystrici Mgr. Marek Hanúska a predseda MO MS v Banskej Bystrici JUDr. Pavol Boroň, sa stal
garantom okresného kola. Obaja zaželali súťažiacim veľa šťastia a úspechov pri interpretácii
textov slovenských povestí.
Prvej a druhej kategórii predsedal Dr. Viliam Komora za asistencie PhDr. Slavomíry Očenášovej
a PaedDr. Evy Pršovej. V tretej kategórii hodnotiacej komisii predsedal JUDr. Pavol Boroň, člen-
kami boli Smutná a Mgr. Anita Murgašová. 
I. kategória:
1. miesto: Tatiana Rybárová – ZŠ SSV,
2. miesto: Natanael Trnka – ZŠ Moskovská,
3. miesto: Tamara Liptáková – ZŠ Trieda SNP;
II. kategória:
1. miesto: Nina Mackovičová – ZŠ Moskovská,
2. miesto: Viktória Bezemková – ZŠ Spojová,
4. miesto: Soňa Muchová – ZŠ SSV;
III. kategória: 
1. miesto: Simona Bystrianska – ZŠ a MŠ Badín,
2. miesto: Matej Záhorec – ZŠ Moskovská,
3. miesto: Michaela Zajacová – ZŠ Sama Cambela;

Víťazi umiestnení na prvom mieste v jednotlivých kategóriách postupujú do krajského kola.
Na záver súťaže poďakovali - predseda okres-
ného kola JUDr. Boroň a za porotcov Dr. Eva
Pršová - rodičom a učiteľom za vedenie a vý-
chovu svojich detí a žiakov k slovenským ná-
rodným hodnotám, k akým národné povesti ur-
čite patria a víťazom zaželali úspechy v ďalších
kolách Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera-Hron-
ského.

UDIALO SA VO FEBRUÁRI

Rok Mat ice s lovenskej  a s lovenskej  štátnost i

LIPtáCI PLeSALI
Obec Liptovská v Banskej Bystrici, ako kolektívny člen
Miestneho odboru Matice slovenskej, v záujme nielen
uctiť si ale tiež utužiť dobré vzájomné vzťahy Liptákov
v cudzom svete, usporiadala v poradí 39. Liptovský
ples, tiež familiárne nazývaný Celoobecnô zhromažde-
nia Obce liptovskej. Vďaka mladej generácii obce, ktorí
to všetko zorganizovali (bo starí už nevládzu), sa ešte

žijúci Liptáci zišli dňa 20. januára 2023 v Dome misijného hnutia v hojnom počte vyše osemdesiat
duší. 
V úvode plesu sa uskutočnilo slávnostné a verejné zasadnutie Obce liptovskej pod vedením
slovutného richtára obce Braňa Bubniaka, kde sme skonštatovali, že ani peniaze, ani zdravie
už dávno nemáme, ale máme sa radi. Podľa dávneho zvyku richtár pristúpil ku vzájomnému
vyznamenávaniu (aj Dušana Trstenského, aj Ivana Kapsiara), len richtára nemal kto vyzname-
nať, lebo Obecná rada na to zabudla. Do obecnej rady, z moci richtára, boli menovaní noví čle-
novia, a to do vysokých a zodpovedných funkcií. Andrea Badurová, aby aj ženy boli vo funkciách,
bola menovaná za Ceremoniál-mešterku, alebo tiež Protokolbaba. Bude mať na starosti cere-
moniálne záležitosti, najmä pri prijímaní zahraničných hostí. Ivan Kapsiar mladší bol menovaný
do funkcie Obecný hajdúch, lebo doterajší hajdúch bol už predtým menovaný za Vrchného žup-
ného hajdúcha a z titulu vysokej funkcie už nemusí nič robiť. Jeho úloha v čase mieru je starať
sa, aby Obecná rada mala čo piť.

Družná zábava, ktorá následne vznikla zo samej radosti, že
Obecná rada už neotravuje oficiálnosťami trvala až do rána.
Tradičný batôžkový systém sa postaral, že nikto nebol hladný
ani smädný. Bohatá tombola z nezištných darov prítomných
Liptákov potešila hlavne výhercov. Veď prvá cena bola dva a
pol metrov dlhé skokanské lyže ELAN, ktoré vyzerali ako nové.
A tak Liptáci sa už teraz tešia na ďalšô Celoobecnô zhromaž-

denia Obce liptovskej, v poradí už styridsiatô.
Ivan Kapsiar, vrchný župný hajdúch

PRIPOMÍNAME SI
Čas letí jak vtáci nedozierni...

(na margo jedného jubilea)

12. februára 1963 uzrel svetlo sveta druhorodený syn manželov Boroňovcov – Paľ-
ko. Aké bolo jeho curiculum vitae sa chceme dozvedieť priamo z rozhovoru s oslá-
vencom. Slovami klasika povedané: aké boli jeho plienkové roky, aké atramentové
a aké roky zrelosti? Až po roky Matičiara... Od malého Paľka po právnika-advokáta
a predsedu MO MS v Banskej Bystrici, JUDr. Pavla Boroňa. 
1. Radi by sme sa dozvedieť, aké boli tvoje plienkové roky, detstvo. kde a
ako si ho najradšej prežíval? 
Áno, detstvo som mal ako všetky deti, ktoré ho prežívajú s rodičmi, nádherné. Naj-
prv chcem uviesť, že som rodený Bystričan a vlastne celé detstvo, školské roky a
mládenectvo som prežil na Fortničke, dnešnej ulici Martina Rázusa. Rodičmi som
bol milovaný a ja som ich tiež nesmierne miloval. Ale s mojím bratom sme boli i
prísne vychovávaní. Slušnosť, porozumenie, láska, vzdelanosť a vlastenectvo boli
krédom našej rodiny. No a ako dieťa som bol najradšej u starých rodičov z maminej
strany, ktorí tiež bývali v Bystrici. Chodil som k nim každodenne, lebo tam bol klavír,
na ktorý som hrával, keďže som navštevoval 8 rokov ĽŠU. Samozrejme, k starým
rodičom sme s bratom radi chodili aj na všetky prázdniny. Najviac mi ale z detstva
utkveli výlety s rodičmi po Slovensku, predovšetkým po našich hradoch, zámkoch
a kaštieľoch, ale i po rôznych kúpaliskách. Skrátka, mal som šťastné detstvo.    
2 Atramentové roky, študentské obdobia sa spájajú s akými školami? 
Najmä s jazykovou školou Slobodného slovenského vysielača, kam som chodil od
tretej triedy základnej školy. Tu som sa prioritne učil ruštinu a angličtinu, ktoré som
na konci základnej školy, myslím si, perfektne ovládal. No a potom s Gymnáziom
J. G. Tajovského. Tam sme mali v rokoch 1977 – 1981 perfektných pánov profeso-
rov a panie profesorky. Myslím si, že pokiaľ ide o štúdium, tak v gymnázium ma
ako osobnosť najviac sformovalo.    
3. Paľko, stál si pri zrode Zákona zákonov –Ústavy SR, ako jeden z mála od-
borníkov. Na čo si v tejto súvislosti najradšej spomínaš a načo by si najradšej
zabudol?
Ťažko povedať. Ale najviac mi snáď z obdobia 1990 – 1992, kedy som bol poslan-
com SNR, utkvela nádej, ktorá vtedy panovala medzi  ľuďmi, že nastala doba, 
v ktorej bude lepšie. A taktiež, že konečne vznikne slovenský štát, ktorý si my, Slo-
váci, budeme budovať s láskou a vervou. Preto aj práca na ústave bola veľmi ra-
dostná, priam povznášajúca, lebo to mala byť ústava nezávislej Slovenskej repu-
bliky. Dokonca aj atmosféra vo vtedajšej SNR bola, povedal by som, priateľská, a
napriek koalícii a opozícii medzi nami nebola žiadna nenávisť.   
4. Bol si zároveň aktérom pri vzniku samostatnej Národnej banky Slovenska
po boku Ing. Mariána tkáča, PhD., vtedajšieho guvernéra a neskôr kontro-
verzného predsedu MS. Čo spôsobilo, že sa dostal do nemilosti? Aké bolo
delenie majetku pri zániku Česko-Slovenska?
Tak toto by si zaslúžilo samostatnú štúdiu, a nielen krátku odpoveď. Na to, že som
bol jedným zo zakladateľov Národnej banky Slovenska, ako jej riaditeľ legislatív-
neho a právneho odboru, som dodnes patrične hrdý. Zišla sa v nej (NBS) skutočne
intelektuálna kvalita Slovenska a dokázali sme centrálnu banku vybudovať vo veľmi
krátkom období, ktorá od svojho počiatku vždy strážila stabilitu slovenskej koruny
ako svoju prioritnú úlohu. K osobe pána Tkáča sa nechcem vyjadrovať, pretože
sme boli dlhý čas priateľmi. A delenie majetku bývalého Česko-Slovenska bolo
také, akým bolo ono ako štát počas celej svojej existencie. Plne v rukách českej
strany, nakoľko táto ovládala všetky majetkové pozície. Napriek prijatému zákonu
o delení majetku federácie, Slováci ťahali za výrazne kratší koniec nite a všade,
kde to okolnosti dovoľovali, sme boli Čechmi obtiahnutí.   
5. kedy ti matičné dianie prirástlo k srdcu? Čo pre teba znamená 160-ročná
Matica slovenská dnes?
Lásku k Matici slovenskej ako k najstaršej slovenskej kultúrnej ustanovizni mi všte-
pili už moji rodičia, a taktiež učitelia na školách počas štúdia. Ja pochádzam z rýdzo
slovenskej vlasteneckej rodiny. Láska ku Slovensku, ako k našej vlasti, bola v našej
rodine úplne prirodzenou vecou. Stále nechápem ľudí, ktorí tento rýdzi cit, ktorým
láska k vlasti nepochybne je, nemajú. No a Matica slovenská, ktorá od svojho vzni-
ku v roku 1863 vždy bojovala za Slovensko a veci slovenské, bola epicentrom slo-
venskosti. Takže okamžite po jej oživotvorení v roku 1990 som sa začal v Matici
slovenskej v plnosti angažovať. A 160–ročná Matica slovenská pre mňa znamená
slovenský život, istotu, radosť a nádej do budúcnosti. Nech žije !  
Pán predseda, ďakujem Ti za rozhovor a prijmi náš vinš:

Paľko, náš život sa podobá knihe.
Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, 
pretože vie, že ju môže čítať iba raz. 
Tvoje okrúhle jubileum je malým zastavením pri jej čítaní. 
Želáme Ti, aby si ju aj v budúcnosti vždy čítal s láskou, 
získanou životnou múdrosťou a rozvahou. 
Potom všetko, čo do nej vpíšeš, zostane v srdciach Tvojich najbližších 
a budeš si môcť povedať, že Tvoj život stál za to, 
pretože si ho žil pre ostatných. 
Veľa, veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania 
Ti želajú Matičiari
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VÝRoČIA - PoDUJAtIA V MARCI 2023
• Deň žien - tradičné stretnutie členiek Mo MS 
• Deň učiteľov - stretnutie členiek Mo MS, učiteliek zá-

kladných a stredných škôl z Banskej Bystrice
• Matičný rok - stretnutie členov sekcií a klubov Mo MS 
oSoBNoStI
prednáška a beseda pre členov MS a mládež k:
• 195. výr. narodenia - Pavol e. Dobšinský (16. 3. 1828)       
• 135. výr. narodenia - Ivan Stodola (10. 3. 1888)
• 120. narodenia - Fraňo kráľ (9. 3. 1903) 
• 35. výročie úmrtia štefana B. Romana (23. 3. 1988) 

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..
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Dejiny ľudstva dokazujú, že nezhody a rozbroje medzi slo-
vanskými národmi nikdy neprospeli Slovanom. Vždy z nich
úspešne ťažili iní. Na cudzí prospech a na úkor, hanbu a škodu
Slovanov... Bývala nás plná Európa a dnes nám diktujú tí, ktorí
zabrali už dávno pre nimi Slovanmi skultivované územia a asi-
milovali naše národy. 

Osud polabských Slovanov a lužických Srbov je toho smutným dôkazom...
Či nemáme dosť tragických skúseností ako našu nesvornosť zneužili cudzí?!
Či nevytieklo dosť slovanskej krvi a nezahynulo dosť slovanských životov v cu-
dzích vojnách, za cudzie záujmy, na cudzí prospech a cudziu prestíž?! Či nás
pohŕdanie, ponižovanie a zotročovanie cudzími už dostatočne nepresvedčilo,
že nás neuznávajú za rovnocenných partnerov?! Uvedomujeme si, že naša ne-
poučiteľnosť provokuje cudzích k útokom na náš životný priestor, zdroje a našu
slobodu?! Uvedomujeme si, že v súčasnosti, sme v takom stave nepriateľstva
voči sebe navzájom, v akom slovanské národy ešte nikdy v dejinách neboli?!
Uvedomujeme si, v akom kritickom stave ohrozenia je dnes Slovanstvo?!                                  

Slovania! Naše dejiny nám aj svetu jasne dokazujú, že úspešní sme vždy
boli iba spoločne, keď sme spolupracovali a v dobrom i zlom sme si navzájom
pomáhali. Rozbitie Juhoslávie aj vojna na Ukrajine sú následkom cudzích pro-
vokácií a záujmov, ale najmä našich zlyhaní. 

Cudzím sa podarilo znepriateliť bratov a opäť tečie – na obidvoch stranách
konfliktu – slovanská krv! Zisky však tečú do cudzieho zbrojárskeho komplexu
a cudzích bánk... Opäť sa potvrdila starodávna ľudová múdrosť „Kde sa dvaja
bijú, tretí víťazí!“ Zisk je cudzí – vina je však naša! Navyše aj často nenávratné
škody, z ktorých najnebezpečnejšia je: zasiatie dlhodobej vzájomnej nenávisti
medzi nesvorných slovanských bratov. My ako inteligencia slovenského národa
navrhujeme riešenie tejto situácie, aby sa – tak ako to bolo v minulosti – znova
Slovania prirodzene zblížili prostredníctvom hodnôt kultúrneho dedičstva slo-
vanských národov. 

Navrhujeme všetkým slovanským národom a ich predstaviteľom, aby boli
obnovené Všeslovanské slávnosti na Devíne. Keď sa nevedia dohodnúť politici
a vojaci, musí sa dohodnúť inteligencia slovanských národov. 
Len v priateľskej spolupráci je naša nepremožiteľná sila. 
Sme bratské národy – tak sa pobratajme!
Bratislava – Devín 3. decembra 2022

DeVÍNSKa VÝZVa 
Slovanskí bratia – pobratajme sa!

Naším perom písaNé

Naším šTeTCom maĽoVaNé

Tebe mama
zachcelo sa mi šepkať „ Drahá mama!“
Na diaľku bozkávam Tvoje mozoľnaté ruky 
a hladím Tvoje šediny, dovoľ mi to, mama!

Sklamala som Ťa veľakrát, teraz to už viem, 
ale ako dostanem Tvoje odpustenie, keď kryje
Ťa už čierna zem?

Vždy bolo málo času, stále som sa ponáhľala.
A Ty, MAMA, si skromne čakala a objatie vždy
pripravené mala.

Áno, teraz to už viem,
ale ako Ti to povedať, to sa už nikdy
nedozviem!

Zdvihnem oči hore ku hviezdam
a iba tichučko zašepkám: „ Mama,
mamička, milujem každú spomienku,
ktorú na teba mám!“ Muška 

Danica Balažovičová
Kniha na cestu

Buď mojím príbehom
ja budem tvojou knihou
budem ti vernou spoločníčkou
na ceste zvanej život

nechcem byť ošúchaným bestsellerom
ani smutnou drámou
radšej veršovanou rozprávkou
kde princ sa stane kráľom.
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Vážení priatelia turistiky!
Na základe podkladov vedúceho Turistickej sekcie MO MS - Bruna Korýtka - som
vypracovala ponuku na kalendárny rok 2023 pre členov MS a členov Klubu Lipa a
ich rodinných príslušníkov. Rovnako to platí aj pre nečlenov MS. Skrátka, pre všet-
kých milovníkov turistiky po našom krásnom Slovensku. Môžete urobiť reklamnú
ponuku aj pre svojich známych. Dajte vedieť, ak Vás ponuka oslovila na e-mail: 
anita.murgasova@gmail.com, resp. momaticabb@gmail.com alebo na telefón 0918
105 499!
Plán turistickej sekcie MO MS v Banskej Bystrici na rok 2023:
Marec • Cesta vlakom do Rimavskej Soboty – návšteva Aleje národných dejate-

ľov
Apríl • Krupina – Sládkovičovo múzeum

• Návšteva obce Prenčov – fara Andreja Kmeťa
Máj • Cyklistická jazda po náučnom chodníku Národnej prírodnej rezervácie Ko-

váčovské kopce neďaleko Štúrova; položenie kvetov k Pamätníku Ľudovíta
Štúra v Štúrove pri Dunaji

Jún • Návšteva rozprávkovej obce Medovarce
• Návšteva blízkeho bojiska pri Plášťovciach, kde sa 10. augusta 1552 odo-
hrala bitka medzi  tureckým a cisárskym vojskom pod vedením Teuffela
Erazmusa. Bitka sa skončila na druhý deň porážkou cisárskych vojsk, padlo
niekoľko tisíc vojakov, medzi nimi aj vacovský biskup Augustin Sbardelatti
(Dudith).

Júl • Národný výstup na Sitno
August • Návšteva Národného cintorína v Martine
September • Národný výstup na Pustý hrad vo Zvolen
Október  • Milý malý trh - Súdovce (neďaleko Dudiniec) – ochutnávka dedinských

dobrôt a vínka; Podujatie, ktoré usporadúvajú Gazdovský spolok Hont-Te-
kov, OZ Dobruo zo Súdoviec a Olej Hont.

BK/AM

Banská Bystrica očami Dominiky Jeznej
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