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Ktosi múdry povedal – „Každý z nás je anjel s jedným krídlom, ale 

na to, aby mohol vzlietnuť, musí niekoho objať.” A tak nikdy nie je 

neskoro na správne rozhodnutie, na dobrý skutok, stačí len vykonať 

inventúru v hodnotách, vniesť svetlo do mysle a lásku do srdca. 

Návrat domov 

P amätný deň vzniku Matice slovenskej a súčasne úvodný deň tohto-

ročných matičných osláv 147. výročia založenia našej najstaršej 

kultúrno-výchovnej ustanovizne – 4. august 2010 sa niesol v znamení sto-

ročnice narodenia univerzitného profesora Stanislava Mečiara. Predpoludním 

si matičiari s úctou a vďakou pripomenuli jeho zásluhy na seminári Život 
a dielo Stanislava Mečiara. Popoludní urny s telesnými pozostatkami Sta-

nislava Mečiara, prievidzského rodáka, a jeho manželky Anny uložila ich 

dcéra Slávka Mečiarová do pamätníka na Národnom cintoríne v Martine.  

Na pietnom akte za prítomnosti predsedu Matice slovenskej Jozefa 

Markuša a prievidzských matičiarov sa zúčastnila aj delegácia mesta Prie-

vidza, ktorú som viedol ako zástupca primátora mesta. Vo svojom sláv-

nostnom príhovore som vyzdvihol prínos Stanislava Mečiara pre Slovákov 

a položením kytice kvetov som vzdal hold tomuto verejnosti menej zná-

memu Prievidžanovi. 

Stanislav Mečiar sa narodil 21. marca 1910 v Prievidzi. V rodisku 

navštevoval rímskokatolícku ľudovú školu (1916 – 1921) a reálne gymná-

zium (1921 – 1929). Po maturite sa stal poslucháčom Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave (1929 – 1933) a zároveň si ako štipen-

dista zdokonaľoval vedomosti z oblasti slovanskej a germánskej filológie 

na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 1933 zavŕšil vysokoškolské štúdiá 

získaním titulu PhDr. Matica slovenská v Martine ho zamestnala hneď v roku 

1933, ale študijne pobudol ešte v Lipsku, Poznani, Varšave a Krakove. Po 

návrate na Slovensko sa stal referentom a tajomníkom Matice slovenskej 

i redaktorom časopisov Slovensko a Slovenské pohľady.  

Stanislav Mečiar zanechal výraznú stopu v dejinách slovenskej litera-

túry, kultúry nielen v martinskej, ale i Zahraničnej Matice slovenskej. Po 

emigrácii sa usadil Argentíne. Zomrel 23. novembra 1971 v Buenos Aires. 

Zostali po ňom knižné monografie, stovky štúdií a článkov... 
Ing. Milan Dérer, zástupca primátora mesta Prievidza 
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Pri príležitosti výročia  


