
POĎAKOVANIE PREDSEDU MATICE 

Prežili sme v Martine, centre slovenskej národnej kultúry a historickom sídle Matice slovenskej, 
vyvrcholenie osláv matičného 150. výročia. Vo štvrtok 1. augusta sa konal 2. kongres európskych 
slovanských Matíc a otvorili sme výstavu umeleckých diel cyrilometodského charakteru. V piatok po 
otvorení výstavy SNK na počesť matičného jubilea premenovali sme priestor pred budovou Matice na 
Park sv. Cyrila a Metoda, aby sme v ňom následne odhalili bronzové busty matičných zakladateľov, 
Francisciho, Moysesa a Kuzmányho, ako aj súsošie svätých solúnskych bratov. Ešte predtým guvernér 
Národnej banky J. Makúch a prevádzkový riaditeľ Slovenskej pošty R. Gálik uviedli do obehu 10-
eurovú matičnú mincu a matičnú poštovú známku. Tieto symboly by mali natrvalo pripomínať, že 
naša generácia si dôstojne pripomenula slávne jubileum. V sobotu po slávnostnom rokovaní Výboru 
Matice slovenskej (žiaľ, len za účasti jeho 19 členov, okrem iného bez podpredsedu p. Kovačoviča či 
R. Michelka) nasledovalo odovzdávanie diplomov zakladajúcim členom Matice, vrátane p. prezidenta 
Schustera. Ceny predsedu Matice slovenskej sme odovzdali 71 zaslúžilým matičným a národným 
pracovníkom. Podvečerný galaprogram „Ochrankyňa národa“, spojený s ocenením dvadsiatich 
osobností, ktoré najviac ovplyvnili našu prítomnosť Cenou dvadsaťročia, odvysielala v priamom 
prenose TA3. V nedeľu sme za Maticu ďakovali Prozreteľnosti na službách Božích v evanjelickom 
chráme a následne na sv. omši v rímskokatolíckom kostole. Záver bol v Múzeu slovenskej dediny 
v Jahodníckych hájoch. 

Chcem poďakovať všetkým matičiarom, ktorí v tropickej horúčave merali cestu do Martina z celého 
Slovenska, čím dokázali, že v ich hrudi tlčie matičné srdce. Chcem poďakovať vzácnym hosťom, 
ktorých bolo neobyčajne veľa: dvaja prezidenti, slovenský p. Schuster a český p. Klaus, a ďalší dvaja 
prostredníctvom písomných pozdravov (p. Kováč a Gašparovič), pán predseda vlády Fico a p. minister 
školstva prostredníctvom pozdravného listu, rovnakým spôsobom kardinál Korec, dvaja prítomní 
župani – žilinský p. Blanár a trnavský p. Mikuš, páni europoslanci, predseda Najvyššieho súdu 
a Najvyššieho kontrolného úradu, poslanci Žilinského samosprávneho kraja, mesta Martin na čele 
s viceprimátorom p. Lilgem, členovia Prezídia a niektorí členovia Výboru Matice slovenskej. Patrí sa 
poďakovať médiám za serióznosť informácií, osobitne televízii TA3. Napokon vďaka patrí tým 
matičným pracovníkom, ktorí bez ohľadu na čas i zdravie organizačne pripravili tieto slávnosti 
v spolupráci s mestom Martin. 

Verím, že raz sa budú spomínať tie dni ako pamätné s tým, že v Martine boli všetci, ktorí tam mali 
a chceli byť. Som presvedčený, že múdra história si zapamätá predovšetkým ich. A nie tých, ktorí 
neprišli, ale napriek tomu „vedia“, že by to urobili lepšie. 

Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej 

Martin 5. augusta 2013.  

 


