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"My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života 

tŕnistú." 

Dom Matice slovenskej v Prievidzi 

T ento nadčasový a veľavravný výrok Ľudovíta Štúra, ktorý adresoval 

Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v liste v roku 1853, je v dnešných 

časoch aktuálnejší než kedykoľvek predtým. Štúrove ideály a sny sa neľah-

kými cestami a osudmi Slovákov pretvorili do reality, ktorú žijeme a ktorou 

dýchame. Prvým „zhmotneným“ výsledkom slovenského obrodenia začína-

júceho v 18. storočí a vrcholiaceho revolučným vystúpením v roku 1848, 

bola Matica slovenská. Od vzniku v roku 1863 si aj ona musela prejsť svojou 

„cestou tŕnistou“. Viac ako polovicu zo 152 matičných rokov bol slovenský 

národ so svojou Maticou vystavený nečasu. Mokol, mrzol, nad Tatrou sa 

blýskalo i hromy divo bili, no vďaka odvahe a odhodlaniu mnohých našich 

národovcov je Matica tu, s nami, aj na začiatku tretieho tisícročia. 

Región hornej Nitry je známy svojou dlhoročnou tradíciou národných 

aktivít, o čom svedčí aj skutočnosť, že Miestny odbor Matice slovenskej 

(MO MS) Prievidza si v tomto roku pripomína 95. výročie svojho vzniku. 

Čím všetkým si za tieto roky musel prejsť, by vydalo na dlhé rozprávanie. 

Veľké poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa pričinili o to, aby matičná 

činnosť v Prievidzi pretrvala aj v neľahkých časoch. 

Vďaka aktivite vedenia MO MS v Prievidzi v 90. rokoch minulého 

storočia sa podarilo získať prostredníctvom žrebovej lotérie financie, ktoré 

sa použili na postavenie súsoší sv. Cyrila a Metoda v Prievidzi, Komárne 

a Kútoch, rekonštrukciu sakrálnych pamiatok v rôznych kútoch Slovenska, 

ale aj na samotnú matičnú činnosť. Takmer dvadsať rokov nahrádzal miestny 

odbor profesionálne matičné pracovisko a zo spomínaných prostriedkov 

organizoval široké spektrum aktivít až do dnešných čias. 

Ďalším míľnikom matičného života v Prievidzi bol rok 2011, kedy bolo 

vytvorené oblastné pracovisko MS. Za štyri roky svojej existencie výrazne 

napomohlo k napĺňaniu cieľov najstaršej slovenskej vedeckej a kultúrnej 

ustanovizne a vytvorilo podmienky na ďalší rozvoj matičnej základne. Poda-

rilo sa zrealizovať množstvo vydarených miestnych, ale aj významných 

Horúce aktuality 

Ľudovít Štúr 



 

 5 Prievidzský občasník 2/15 

regionálnych podujatí a Matica si v regióne získala nových členov, priaz-

nivcov a partnerov. Náklady na priestory a jedného zamestnanca však ostali 

v réžii prievidzského MO MS a z dôvodu vyčerpania spomínanej rezervy, 

ich už v súčasnej dobe, napriek dôslednému a efektívnemu hospodáreniu, 

nedokázala pokryť. 

Ako člen celoslovenského Výboru Matice slovenskej som sa za podpory 

matičiarov z regiónu, ale aj mnohých členov Výboru MS, rozhodol vyriešiť 

túto situáciu a požiadať o zriadenie Domu Matice slovenskej v Prievidzi. 

Vysoká úroveň matičnej činnosti v Prievidzi, dlhoročná tradícia a vzťah 

k národným aktivitám boli k tomu pozitívnymi predpokladmi, a tak Výbor 

Matice slovenskej schválil jeho zriadenie na svojom zasadnutí 31.1.2015. 

Som nesmierne rád, že sa nám spoločne podarilo dosiahnuť úspech, 

vďaka ktorému bude môcť pokračovať nielen matičná činnosť v Prievidzi, 

ale aj vydávanie Prievidzského občasníka. Veľmi dobre sa pamätám na 

obdobie, kedy sa začala písať jeho história. Bolo to v čase, keď som sa stal 

členom výboru jeho vydavateľa, MO MS Prievidza. Za viac ako desaťročie 

existencie tohto unikátneho periodika som mal tú česť držať v rukách medzi 

prvými viac ako štyridsať jeho vydaní. A nie len to. Mal som jedinečnú 

možnosť sledovať z tesnej blízkosti úzku skupinu vzácnych ľudí, členov 

redakčnej rady, ktorí so zápalom pripravovali každé jedno číslo. Za ich 

obetavú a trpezlivú prácu, za to, že občasníku venovali kus života a srdca, 

im patrí jedno moje veľké a úprimné ďakujem. 
Vlastimil Uhlár 

riaditeľ Domu Matice slovenskej v Prievidzi 

Dom Matice slovenskej v Prievidzi je profesionálne matičné pracovisko 

s právnou subjektivitou. Do jeho územnej pôsobnosti patria všetky okresy 

Trenčianskeho kraja. Vzhľadom k tomu, že od 1. marca 2015 sídli v prie-

storoch MO MS Prievidza na Ul. M. Hodžu 16/1, nastali aj zmeny týkajúce 

sa úradných hodín pre verejnosť, v rámci ktorých si budete môcť zakúpiť aj 

Prievidzský občasník: v pondelok 9.00 – 12.00 h, vo štvrtok 13.00 – 16.00 h. 

Odteraz si môžete Prievidzský občasník zakúpiť aj v týchto novinových 

stánkoch: 

Námestie slobody, pri OD Vtáčnik; Dlhá ulica, pri OD Rozvoj; 

Ul. G. Švéniho, pri budove OTP banky; Ul. M. R. Štefánika, pri kine Baník; 

Ul. B. Björnsona, pri prevádzke rámovania obrazov; Zapotôčky, Ul. I. Krasku; 

Necpaly, Ul. Veľkonecpalská; Bojnice, areál nemocnice; 

Bojnice, pred nemocnicou; Bojnice, pri Modrom dni. 

Dom Matice slovenskej v Prievidzi 


