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VÝZNAMNÉ VÝROČIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ROKU 2018

1 150. výročie prijatia staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk.

•

1. januára – 25. výročie SLOVENSKEJ REPUBLIKY

•

1. marec – 95. výročie nášho MO MS v Trnave

•

V septembri si budeme pripomínať 780. výročie
nášho slobodného kráľovského mesta TRNAVY

•

V auguste to bude 155. výročie vzniku MS

•

100. výročie prvej ČSR!

•

160. výročie narodenia Ferka Urbánka, významného slovenského dramatika
 nášho prvého predsedu MO MS Trnava

•

V máji to bude 60. výročie národného umelca M. Schneidera – Trnavského, 
nášho  predsedu MO MS Trnava

VÁŽENÉ DÁMY A PÁNI!

Mesto Trnava v tomto roku oslavuje 780. výročie udelenia slobodných kráľov-
ských výsad. Toto výročie by sme si nikdy nemohli pripomenúť, keby v dejinách 
Trnavy nebolo množstvo jedinečných osobností, spolkov a združení, ktoré vytvá-
rali zázemie pre živé centrá kultúrneho a duchovného života. 
Patrí k nim aj Miestny odbor Matice slovenskej, ktorý si v jubilejnom roku mesta 
pripomína deväťdesiatpäť rokov svojej existencie. Už od prvých rokov jeho pô-
sobenia, keď ho viedol dramatik Ferko Urbánek, mal významný vplyv na prehl-
bovanie vzdelania, rozvíjanie slovenského jazyka, ale aj na šírenie kultúry a úcty 
k jej duchovným koreňom. Za 95 rokov v miestnom odbore obetavo pracova-
lo množstvo významných žien i mužov. Napriek zmätku a ideovým rozporom 
v  dvadsiatom storočí, ktoré často ovplyvňovali i obmedzovali činnosť odboru, 
história potvrdila opodstatnenosť tejto organizácie, ktorá upevňuje vzťah ku 
kultúre, jej koreňom i lásku k prírode a Slovensku. Pre každé mesto a obec je 
dôležité, aby v nich žili a tvorili ľudia, ktorí porozumeli miestu svojej existencie 
a vytváraním podmienok domova pre ďalšie generácie pokračovali v kontinuite 
života samospráv. Úcta k reči, tradícii a zodpovednosť za budúcnosť sú vonkajším 
prejavom tohto porozumenia. Aj vďaka takémuto prístupu si môžeme spoločne 
pripomenúť jubileum mesta i Miestneho odboru Matice slovenskej. 
Chcel by som sa pri tejto príležitosti poďakovať za nezištnú prácu všetkým ľuďom 
v miestnom odbore, za ich úsilie rozvíjať kultúru a úctu ku koreňom. Veď mestá 
a obce stáli vždy na ľuďoch, ktorí dokázali venovať svoj čas a energiu spoločným 
hodnotám miestnych komunít.
Prajem vám všetkým veľa energie a tvorivosti, aby ste dokázali naďalej oslovovať 
aj mladšiu generáciu a odovzdávali jej úctu k jazyku, národu i našej kultúre.

JUDr. Peter Bročka, LL.M.,
     primátor mesta Trnava
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VÁŽENÍ MATIČNÍ PRIATELIA,

vraví sa, že z histórie sa žiť nedá. Môžeme na ňu len spomínať, ale zároveň sa 
dá z nej čerpať, zachovávať tradičné hodnoty, využívať ich v prospech dneška 
a ďalej rozvíjať. Matičné hnutie vzniklo v 19. storočí, ale aj dnes si pripomíname 
udalosti, ktoré vtedy hýbali spoločnosťou. Od svojho vzniku bola Matica sloven-
ská zástankyňou a ochrankyňou práv Slovákov a zjednocovala neraz protichodné 
prúdy názorov, ktorou cestou sa má náš národ v budúcnosti uberať. 

Dnes žijeme v samostatnom štáte, čím sa naplnili vtedy iba nesmelé úvahy jej 
zakladateľov na národné sebaurčenie. Som presvedčený o tom, že môžeme byť 
právom hrdí na to, čo náš národ v priebehu dejín dosiahol. Pri príležitosti 95. vý-
ročia založenia Miestnej organizácie Matice slovenskej v Trnave by som sa rád 
poďakoval pamätníkom, i Vám všetkým, ktorí ste rozvíjali matičné hnutie v mes-
te a na Slovensku.

Matica slovenská je etablovaná inštitúcia, len od jej výsledkov závisí, ako ju bude 
vnímať  široká verejnosť. Zároveň som za jej dôsledné odpolitizovanie vo všet-
kých oblastiach, vrátane historického výskumu a � nančné podporovanie len tých 
aktivít, ktoré priamo súvisia s jej poslaním. Iba tak sa buduje dôvera v opodstat-
nenosť jej činnosti.

Dovoľte mi, aby som každému z vás zaželal pevné zdravie a silu zvládať nové vý-
zvy, ktorým táto inštitúcia v dnešnej modernej dobe čelí. 

Jozef Viskupič
župan Trnavského samosprávneho kraja

VÁŽENÁ PANI PREDSEDNÍČKA,
DRAHÍ ČLENOVIA MIESTNEHO ODBORU MS V TRNAVE,

SESTRY I BRATIA,  
 
v dnešnej dobe, už bohužiaľ širšou slovenskou verejnosťou zabudnutý národo-
vec a matičiar František Hrušovský dávnejšie, možno najvýstižnejšie z okruhu 
svojich súčasníkov, charakterizoval našu najstaršiu národnú, kultúrnu a vedec-
kú ustanovizeň, ako „ ... palác vedy, slovenskej literatúry, slovenského umenia, 
prameň slovenskej národnej kultúry, ohnisko slovenského národného života a 
najmohutnejší pomník, ktorý vybudovala slovenská vôľa, smerujúca k plnému 
uplatneniu všetkých národných a kultúrnych síl ... veľkolepý chrám vzdelanosti, 
kde národná kultúra slovenská bude sa spájať s kultúrou svetovou, aby povzná-
šaním vzdelanosti vlastného národa prispievala k mravnému i kultúrnemu po-
vznášaniu ľudstva ...“ 
Jeho charakteristika do posledného slova vystihuje jasný ideál, ktorý matičiari, 
národní činovníci a vtedajšia verejnosť spájala s Maticou slovenskou. No tak ako 
pri každom reálnom, či duchovnom paláci sú potrebné stavebné kamene a pilie-
re, aj pri pomyslenom  matičnom chráme sú jej stavebnými kameňmi miestne 
odbory. Práve tieto ako činorodé, odvážne a hlavne dlhoročne pôsobiace bunky 
matičného tela vyvíjajú mnohovrstvovú činnosť na pomyslených geogra� ckých 
pulzoch nášho Slovenska. Napĺňa ma preto, ako matičiara hrdosťou, že môžem s 
Vami, drahí kolegovia, precítiť dnes atmosféru 95. výročia jedného z pilierov ma-
tičného hnutia a to Miestneho odboru MS v Trnave. O to viac, že tento dátum je 
aj dňom môjho narodenia, teda 3. marec. 
František Hrušovský formuloval svoj výrok pred vyše ôsmymi desaťročiami, teda 
v čase, keď miestny odbor v Trnave mal za sebou iba desať rokov činnosti. Isto 
aj v jeho dobe matičiari sa zákonite mnohokrát zamysleli nad situáciou a problé-
mami, s ktorými sa borili naši matiční zakladatelia v roku 1863. Rovnako aj my 
matičiari v retrospektívnom pohľade dneška k roku 1863, 1918, 1928, 1923, 1938 
a 1968 sledujeme európsky vývoj a zamýšľame sa nad výzvami a nástrahami, kto-
ré čakajú náš počtom malý, ale húževnatý slovenský národ. 
Rok 2018, ako už bolo spomenuté, rokom mnohých výročí medzi ktoré symbo-
licky patrí aj to najmladšie - 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Zhodneme 
sa isto v tom, že odhliadnuc od súčasných problémov slovenskej spoločnosti, his-
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torickým výsledkom viac ako stopäťdesiat ročného snaženia a boja slovenských 
národovcov - medzi ktorými bolo mnoho členov Matice - je vznik Slovenskej 
republiky v r. 1993. Na začiatku tejto matičnej cesty stálo pár statočných národov-
cov, ktorých neprajníci často posmešne označovali za rojkov. Výsledkom bol však 
úspešný projekt Matice slovenskej a na druhom konci národnej reťaze - vznik 
Slovenskej republiky, teda udalostí, ktorých význam ďaleko presiahol svoju dobu 
a v dlhodobom horizonte ovplyvnil aj naše životy. 
Strategická úloha Matice slovenskej - zachovanie a rozvoj slovenského národa 
prostredníctvom udržania kolektívneho národného vedomia a predovšetkým 
kolektívnej historickej pamäte - je aktuálnejšia než kedykoľvek pred tým. Veď 
národ bez historickej pamäte a svojbytnej národnej kultúry i vedy je odsúdený 
na postupný zánik. Strategické poslanie Matice slovenskej, ktoré preverila naša 
história, je teda stále aktuálne! Je ním aj výchova a príprava národne uvedome-
lej generácie, ktorá bude pôsobiť v celom spektre slovenského kultúrneho, vedec-
kého, spoločenského a politického života. Ďalej pre širokú slovenskú verejnosť 
nevyhnutné osvetľovanie opomínaných národných osobností a udalostí, nie ako 
samoúčelné spomínanie na minulosť, ale ako trvalá inšpirácia a ponaučenie pre 
ďalšie generácie Slovákov. Neúnavné prenášanie národného odkazu do budúcnos-
ti. To všetko však už metódami zodpovedajúce modernej progresívnej dobe. 
Činnosť odborov a medzi nimi aj MO MS v Trnave v súčasnosti patrí me-
dzi výkladne skrine Matice, a aj vďaka ich snaženiu žije Matica slovenská aj 
v dnešnej dobe, a s ňou i národná idea v každom regióne Slovenska. Práve 
vo vzťahu k členskému hnutiu sa vraciame k Matici „krčméryovského typu,“ 
teda so zastrešením miestnych odborov a umeleckých telies, čím môžeme 
strategicky a širšie pôsobiť na spoločnosť.  
Jedným dychom je potrebné zdôrazniť, že matičná veda naďalej zostáva dôležitou 
a v určitých ohľadoch rozhodujúcou časťou nášho snaženia a nemožno ju v žiad-
nom prípade oddeliť od Matice slovenskej. 
V súčasnosti nastoľujeme aj nový kurz riadenia a venovania svojich síl historic-
ky preverených národným udalostiam a osobnostiam, teda tým čo zjednocujú 
Slovákov. Vo vnútri sme prestavali mediálno-informačnú sféru, čo ale súvisí so 
sférou navonok. Postupne modernizujeme náš prístup prezentácie a propagácie. 
Utuženie spolupráce s cirkvami, národne i slovansky orientovanými spoločen-
skými organizáciami a združeniami, čo sme už urobili v posledných dňoch, bol 
nevyhnutným krokom, keďže to národné, kresťanské, demokratické a slovanské 
nemôžeme od Matice odpojiť.  

Matica slovenská presvedčí svojich kritikov svojou prácou. Nie megalomanskými 
projektmi, ale aktivitami a činnosťou, ktorá krok po kroku obnovia historickú pa-
mäť národa a vyformuje novú slovenskú generáciu, ktorá ponesie národnú štafe-
tu aj do budúcnosti. Verím, že Miestny odbor Matice slovenskej a jej členovia, 
ktorý je jeden z pomyselných pilier národného života nielen v Trnavskom kraji, 
posunie práve toto naše snaženie vpred.
Záver ponechať opätovne na vedeckého tajomníka Matice slovenskej Františka 
Hrušovského a jeho pohľadu, ktorý je aktuálny aj v roku 2018. „Základný roz-
diel medzi národnou porobou a slobodným národným životom nie je v tom, že 
porobený národ má menej práv ako národ slobodný. Tento rozdiel je predovšet-
kým v tom, že takýto národ nemá možnosť rozhodovať o svojom osude, nenesie 
ťarchu zodpovednosti za svoju budúcnosť, kým slobodný a samostatný národ je 
v plnej miere zodpovedný za vývin svojho osudu i osudu budúcich svojich gene-
rácií, a preto zmysel vlastenectva vidíme nie v zdôrazňovaní svojich práv a výhod, 
ale v chápaní a plnení svojich povinností.“ 

V mene členov Predsedníctva Matice slovenskej pri príležitosti Vášho jubilea 
vyjadrujem Vám všetkým hlboké uznanie za Vaše osobné nasadenie pri národ-
no-kultúrnej činnosti v prospech slovenského národa a Slovanstva. 

JUDr. Marián Gešper
predseda Matice slovenskej
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VÁŽENÁ PANI PREDSEDNÍČKA,
VÁŽENÍ ČLENOVIA VÝBORU MIESTNEHO ODBORU

MATICE SLOVENSKEJ V TRNAVE,
VÁŽENÍ ČLENOVIA MIESTNEHO ODBORU MS V TRNAVE!

Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave vznikol krátko po vzniku Českoslo-
venskej republiky presne pred 95 rokmi, 3. marca 1923 na pôde Slovenskej ná-
rodnej jednoty. Keď si prelistujeme stránky jeho histórie , človeku sa zatají dych, 
pri menách významných osobností, ktoré sa podieľali na jeho založení, vývine 
a jeho formovaní. Ferko Urbánek dramatik, prozaik, básnik, Hodžov príbuzný, 
advokát, básnik, publicista Vendelín Kutlík, Ján Koniarek slovenský sochár, jeden 
zo zakladateľov novodobej slovenskej plastiky, v hudobnom odbore MS Miku-
láš Schneider-Trnavský hudobný skladateľ, kňaz Pavol Žiška senátor Národneho 
zhromaždenia ČSR  a ďalší. 
Každý z nich pochopil, že je potrebné zušľachťovať a udržiavať intergeneračný 
dialóg, pokračovať v diele štúrovcov, bernolákovcov, ktorí sú príkladom  i v sú-
časnosti   a  pre nás významným prameňom poznania zápasu o národnú a osobnú 
slobodu. História existencie a činnosti Vášho miestneho odboru v istých obdo-
biach nebola jednoduchá a napriek tomu bola a je bohatá, prekvitajúca, podpo-
rujúca duchovný a kultúrny vzrast človeka. Je významným prameňom poznania 
života a kultúry slovenského ľudu v Trnave a jeho kraji.
Je našou povinnosťou vzdať hold tým, ktorí myšlienky vlastenectva, slovenskej 
demokratickej štátnosti a slobody kropili znojom a utrpením. Vlastenectvo tých, 
ktorí ho v Trnave utvárali a tvoria svojím životom, pamäťou, uchovávaním hod-
nôt a ideálov, v rodinách, v národe, v živote je nesmierne príkladné najmä v sú-
časnosti. Vďaka PhDr. Adriene Horváthovej predsedníčke Miestneho odboru 
Matice slovenskej a trnavských matičiarov je po celom Slovensku známa literárna 
súťaž O cenu Slovenského učeného tovarišstva a obľúbené podujatie Nočné verše 
promenád. 
Prajem Vám veľa odhodlania pokračovať v úspešnej činnosti a nenechať sa odra-
diť  pasivitou a ľahostajnosťou tých, ktorí by mohli pomôcť.
Dovoľte mi aj v mene členov Krajskej rady Matice slovenskej Trnavského samo-
správneho kraja pri príležitosti Vášho jubilea vyjadriť Vám všetkým poďakovanie, 

uznanie a  úctu za Vaše odhodlanie a nasadenie pri rozvíjaní kultúrneho dedič-
stva našich predkov, odovzdávaní a šírení ich duchovného odkazu.

S úctou

PhDr. Libuša Klučková
predsedníčka Krajskej rady MS Trnavského kraja 
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TRNAVSKÁ MATICA V ČELE KULTÚRNEHO ŽIVOTA
V OBDOBÍ 1. SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Matica slovenská má v dejinách nášho národa, ako aj v živote mesta Trnava, ne-
zastupiteľné miesto. Už od vzniku trnavského miestneho odboru pred 95 rok-
mi sa v zložitom období prvej Československej republiky snažila o pozdvihnutie 
národného povedomia Trnavčanov, ako aj o ich kultúrno-spoločenské vyžitie. 
Napriek všadeprítomnej ideológii čechoslovakizmu, podčiarknutého dokonca 
ústavou podporenou ideou spoločného „československého národa“ nestratili tr-
navskí matičiari smer a neprestali bojovať za rovnoprávne postavenie Slovákov 
v zatiaľ ešte spoločnom štáte. Nebolo tomu inak ani v pohnutom období  ro-
kov 1938 – 1945, ktoré síce priniesli Slovákom vlastnú štátnosť, napriek tomu sú 
v slovenskej historiogra� i, ako aj v dejinách Trnavy, vnímané rozporne. Akiste 
to súvisí najmä s tragickým „riešením židovskej otázky“ či naviazaním politiky 
mladého štátu na nacistické Nemecko, predsa len aj v tejto dobe žili v Trnave 
ľudia, ktorí mali podobné starosti a radosti ako my dnes, tvorili trvalé hodnoty 
a snažili sa o pozdvihnutie kultúrneho či spoločenského obrazu mesta. Nemož-
no preto celé obdobie zatratiť ako celok. Takmer sedem rokov, v ktorých Trnava 
prešla od vyhlásenia autonómnej Slovenskej krajiny 6. októbra 1938 cez vznik 
Slovenského štátu 14. marca 1939 až po obsadenie sovietskymi vojskami začiat-
kom jari 1945 na nej zanechalo hlbokú stopu. Bohužiaľ, najmä v neskoršej, tzv. 
marxistickej historiogra� i bolo toto obdobie predmetom jednostrannej démo-
nizácie a zatracovania. Treba ho prijať a opísať ako so svojimi negatívami, tak 
aj svetlejšími stránkami, ktoré nesporne malo. Jednou z nich bol s určitosťou aj 
dovtedy nebývalý vzrast slovenskej kultúry a možností rozvoja národného života, 
ktoré súviseli v neposlednom rade najmä s počiatočnou eufóriou Slovákov a Tr-
navčanov z vlastnej štátnosti. 
V tomto smere zohrával nezastupiteľnú úlohu práve Miestny odbor Matice slo-
venskej v Trnave, ktorému sa za krátky čas podarilo preniknúť do života Trnav-
čanov a pripraviť pre nich napriek ťažkým vojnovým rokom mnohé kultúrne 
a spoločenské aktivity. Tie mali v dejinách mesta už dlhšie svoje nezastupiteľné 
miesto. Trnava je totiž už po stáročia známa ako mesto, ktoré na poli kultúry, 
ale aj rozvoja národného života zohrávalo významnú úlohu. Uplatnenie v ňom 
našiel veľký počet národných dejateľov, ale aj množstvo umelcov, spisovateľov 
či spolkov a kultúrnych ustanovizní. Vyvrcholením (nielen) matičného snaženia 

bolo obdobie 1. Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945, kedy Slováci a Trnav-
čania prvý raz v histórii okúsili možnosť samostatne riadiť vlastný štát. O to viac, 
že Trnava bola v tomto čase druhým najväčším slovenským mestom, na ktoré 
sa upierali zraky mnohých Slovákov. V tomto období sídlil Miestny odbor Ma-
tice slovenskej v Trnave vdivadle, ktorého miestnosti sa stali ešte v období ČSR 
centrom slovenských národnoemancipačných snáh. Boli to jedny z najlukratív-
nejších miestností v centre mesta, ktoré získala Matica do prenájmu už v roku 
1934. Nekonali sa v nich len akcie Matice, ale aj rozličné plesy, zábavy a ďalšie 
spoločenské podujatia mnohých trnavských organizácií. Miestny odbor Matice 
slovenskej v Trnave sa však nestal len dôležitou súčasťou nielen spoločenského 
života v meste, na matičnej pôde sa stretávali aj trnavskí národovci, ktorí písali 
nielen kultúrne, ale aj politické dejiny mesta. Na sklonku roka 1938, v čase, kedy 
sa v Trnave etabloval Slovenský národný výbor, sa jeho členovia pravidelne stre-
távali práve v matičných miestnostiach. Tam sa neskôr v období 1. Slovenskej 
republiky konal veľký počet reprezentatívnych akcií Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany či Hlinkovej gardy, ktorej organizácia vznikla ako prvá na Slovensku prá-
ve v Trnave. Treba podotknúť, že v časti týchto priestorov sídli trnavská Matica 
dodnes a zostáva len dúfať, že s pomocou kompetentných osôb v nich bude sídliť 
aj naďalej...
Najdôležitejšou časťou matičnej práce však nebola politika, ale – podobne ako 
dnes – najmä šírenie národného povedomia v radoch trnavskej verejnosti. Na 
podnet trnavských matičiarov sa organizovali viaceré púte a spomienkové akcie 
pri príležitosti jubileí významných dejateľov, ako aj spomienkové akcie priamo 
v meste. Pravidelné a Trnavčanmi hojne navštevované sa stalo najmä každoročné 
pripomenutie pamiatky Milana Rastislava Štefánika konané pri príležitosti výro-
čia jeho tragickej smrti. Velikána slovenských dejín si trnavskí matičiari dokonca 
zvykli uctievať nielen v meste, ale priamo na Bradle. Matiční dejatelia pod vede-
ním vtedajšieho tajomníka MOMS Jána Trančíka však nezabudli ani na ďalšie 
osobnosti mesta a okolia, ktoré sa zaslúžili o pozdvihnutie slovenského kultúrne-
ho a národného života. Je potešiteľné, že tradícia pripomínania ľudí, ktorí bojova-
li za krajšiu budúcnosť národa má svoje významné miesto aj v dnešnej trnavskej 
Matici. Jej dôležitú úlohu si všimli aj kompetentní predstavitelia štátu. V roku 
1942 totiž boli v desiatke slovenských miest, medzi ktorými nemohla chýbať ani 
Trnava, zriadené matičné sekretariáty. V Trnave sa vedúcim sekretariátu stal Ján 
Brezina, zhodou okolností niekdajší triedny učiteľ dnešnej predsedníčky MOMS 
v Trnave Adrieny Horváthovej... Aj pod jeho vedením pokračovali trnavskí mati-
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čiari v započatej práci. Veľký ohlas mali napríklad akadémie, resp. spomienkové 
akcie pri príležitosti narodenín významných slovenských spisovateľov. Za všetky 
možno spomenúť napríklad spomienkové akadémie na počesť Martina Rázusa, 
ktoré boli spojené s recitovaním jeho básní priamo matičnými dejateľmi a ukáž-
kami z jeho tvorby, ale aj pripomenutia ďalších velikánov slovenského literárneho 
života. 
Matičný život však nekončil „len“ pripomínaním pamiatky významných osob-
ností slovenského národa. Práca trnavskej Matice bola oveľa rozsiahlejšia. Snaži-
la sa najmä o pozdvihnutie národného povedomia, čo chcela docieliť napríklad 
organizovaním bezplatných kurzov slovenskej histórie, ktoré boli prístupné všet-
kým občanom mesta. Na pozvanie trnavskej Matice prednášal v jej miestnos-
tiach napríklad významný slovenský historik a autor dodnes cenenej práce o slo-
venských dejinách František Hrušovský, ako aj ďalší významní odborníci nielen 
z  radov historikov či literátov. Matica totiž plnila okrem národnej aj osvetovú 
funkciu. Výnimočné neboli návštevy známych lekárov, ktorí na pozvanie trnav-
ských matičiarov pripravili prednášky na rozličné medicínske témy, ktoré zaují-
mali dobovú spoločnosť. Nakoľko bolo akcií usporadúvaných Maticou v meste 
veľké množstvo, viackrát žiadala jeho predstaviteľov o poskytnutie podpory, na 
ktorú mesto, napriek ťažkým vojnovým rokom, takmer vždy re� ektovalo. Svedčí 
to o tom, že aj čelní trnavskí predstavitelia si uvedomovali význam a dôležitú 
úlohu Matice slovenskej na národnom a kultúrnom poli. To, že činnosť matičnej 
kultúrnej komisie vedenej správcom rímskokatolíckej školy Jánom Vančekom 
nebola márna svedčí napríklad aj zriadenie matičnej čitárne v budove Pannonie, 
v ktorej si mohli záujemcovia z radov trnavského obyvateľstva nielen prečítať tlač 
či knihy, ale aj zahrať šach, domino, poprípade aj karty či biliard. Cez víkend 
bola čitáreň popoludní otvorená pre širokú verejnosť a vo štvrtok pre trnavských 
úradníkov. 
Matica však zohrávala nezastupiteľnú úlohu aj v ďalších oblastiach. Jej predsta-
vitelia organizovali napríklad „matičné zábavy“ nielen pre členov, ale aj celú tr-
navskú verejnosť, ktoré bývali okrem slovenských tancov často spojené s propa-
gáciou slovenského kroja a výšiviek. Netreba tiež zabúdať na matičné divadelné 
predstavenia, ďalšiu významnú aktivitu, ktorou chceli miestni matičiari pozdvih-
núť kultúru v meste. Samozrejme, neboli jediní. Okrem Matice v meste pôsobi-
lo tiež viacero organizácií a inštitúcií, ktoré sa starali o duchovné povznesenie 
Trnavčanov. S viacerými z nich trnavskí matičiari priamo spolupracovali aj pri 
organizovaní vlastných akcií. Zvlášť cenenou a dodnes pokračujúcou bola spo-

lupráca so spevokolom Bradlan, ktorý nechýbal na množstve Maticou organizo-
vaných podujatí. Za zmienku stoja tiež predstavenia trnavského divadla. Aj tu sa 
prejavovalo Maticou vštepované zvýšené národné povedomie Trnavčanov, na-
koľko obyvatelia mesta žiadali prevažne českých hercov, aby hrávali predstavenia 
od slovenských autorov a v slovenčine. Divadelné predstavenia však neorganizo-
vali len profesionálni divadelníci, ale aj gardisti či typogra� . Ich predstavenia sa 
v radoch obecenstva aj z toho dôvodu, že hercami boli amatéri, stretali s veľkým 
úspechom. Ako úspešnú možno zhodnotiť aj celú činnosť trnavských matičiarov, 
ktorí aj v ťažkom čase dokázali napriek „nástrahám doby“ rozvinúť plodnú ná-
rodnú a kultúrno-spoločenskú činnosť. Zostáva veriť, že ako počas 1. Slovenskej 
republiky, tak aj v dnešnom zložitom období odnárodňovania a potláčania kultú-
ry do úzadia si trnavská Matica zastane svoje miesto a o päť rokov pri bilancovaní 
storočnice sa bude môcť s hrdosťou obzrieť na to, čo jej predstavitelia dokázali za 
celé jej trvanie vykonať nielen na národnom a kultúrnom poli...

PhDr. Peter Sokolovič, PhD.
člen výboru MO MS Trnava
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PRAVIDELNÉ PODUJATIA MO MS TRNAVA
2017 – 2018

január
Tradičný matičný ples, v tomto roku už XXIV. ročník, hostí vítame

sektom od pána primátora

marec
Členská schôdza, alebo VZ v Zrkadlovej sieni DJP

máj
Pravidelná účasť na celomestskej poklone M.R. Štefánikovi

               Celoslovenská  literárna súťaž O CENU  SLOVENSKÉHO 
               UČENÉHO TOVARIŠSTVA, minulý rok XIX. ročník, tento rok by to 

               mal byť jubilejný XX. ročník

júl           
NOČNÉ VERŠE PROMENÁD, XIV. ročník

september 2017
NÁRODNÉ MATIČNÉ SLÁVNOSTI V TRNAVE

november
Pravidelná účasť na celomestskej poklone pri Pomníku padlým

december
VIANOČNÉ STRETNUTIE

Poznámka :
                Výbor vždy v prvý utorok v mesiaci, pravidelná obmena 3 matičných  

                 skriniek na Trhovej ulici, dopĺňanie matičnej  webovej stránky.

VÝBOR  MO MS TRNAVA
2017 – 2021

Predseda
PhDr. Adriena HORVÁTHOVÁ

Prvá podpredsedníčka
Margareta PARTELOVÁ

Druhá podpredsedníčka
Edita DÖMÉNYOVÁ

Hospodárka
Ing. Ružena DROZDOVÁ

Predseda DV
Mgr. Mária BARTAKOVIČOVÁ

Členovia
Mgr. Mária BABINČÁKOVÁ

Anežka HLAVIČKOVÁ
Mgr. Mária KUTÁKOVÁ, 

Juraj MONCMAN
Ing. Miroslav ORIHEL

PhDr. Peter SOKOLOVIČ, PhD.
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