
Správa o činnosti MO MS Gemerská Poloma 

V roku 2019 pokračoval MO MS v intenciách svojho poslania a v už zaužívanej tradícii 

podujatí ako aj spolupráce s inými organizáciami. 

Sem možno zaradiť najmä dlhoročnú spoluprácu s evanjelickým spevokolom, obecným 

úradom, obecnou knižnicou,  ako aj akcie usporiadané DMS,  základnou, materskou školou,   

v obci, ECAV či turistickým oddielom a našimi folklórnymi skupinami. 

V marci,  konkrétne 3. marca, sme boli nápomocní pri usporiadaní spomienkovej slávnosti pri 

250. výročí narodenia MUDr. Petra Madáča v evanjelickom kostole, ktorú organizoval Dom 

Matice slovenskej v Rožňave v spolupráci s Gemerským seniorátom ECAV. Svojim spevom 

potešili členky nášho kolektívneho člena Folklórnej skupiny Dolina. 

Zúčastnili sme sa súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom „Kellnerova Poloma“, ktorej 

sme spoluorganizátorom a ktorú v rámci vypracovaných projektov regionálnej kultúry MO  

finančne podporujeme tým, že prispievame na knihy pre výhercov. V roku 2019 sa konal už 

23. ročník tohto pekného podujatia. 

V spolupráci s knihovníčkou obecnej knižnice pani Dankou Červenákovou v rámci projektu 

o knižných novinkách sme pripravili besedu s čitateľmi. Členky čitateľského klubu sa 

navzájom podelili o postrehy a zážitky z prečítaných kníh. Príjemnú atmosféru dopĺňala 

hudba a spev v podaní člena MO MS heligonkára pána Jána Šafára. 

Pri príležitosti výročia narodenia MUDr. Petra Madáča sme pre deti zo základnej a materskej 

školy pripravili besedu o živote a práci tejto veľkej osobnosti v dejinách lekárstva. Pretože  

doktor Peter Madáč bol nielen lekárom, ale bol aj knihovníkom, prednáška svojou témou  

vhodne  zapadla do programu besedy. Bola som veľmi milo prekvapená, že deti sa veľmi 

zaujímali o život nášho slávneho rodáka. 

V mesiaci máji sa na miestnom ihrisku konala okresná súťaž v športovej olympiáde detí MŠ.  

V rámci spolupráce s tunajšou MŠ naše členky pomáhali pri príprave občerstvenia a tiež sme 

prispeli vecnými cenami. Je to aj malá odmena za to, že nám mnohé z nich svojim spevom 

a básničkami spestrujú naše akcie a darujú nám ručne vyrobené darčeky.  

Neodmysliteľnou súčasťou matičného života je tradičná  „Vatra zvrchovanosti“, ktorá sa 

zvyčajne koná v júli pri príležitosti vyhlásenia „Deklarácie o zvrchovaní Slovenska“, ktorú 

pripravuje Dom Matice slovenskej v Rožňave. Aj tu sa pravidelne zúčastňujeme. V roku 2019 

i napriek nepriaznivému počasiu  nás bolo 22, čo nás radilo k najväčšej „delegácii“ na tomto 

podujatí. 

V júli sme sa v hojnom počte zúčastnili spomienkovej slávnosti v Rožňave, ktorú tiež  

organizoval Dom Matice slovenskej v Rožňave,  pri príležitosti príchodu Cyrila a Metoda na 

Veľkú Moravu. Program spestril svojimi piesňami aj náš evanjelický spevokol, ktorý je 

neodmysliteľnou súčasťou našich podujatí.  

V mesiaci august sme sa zúčastnili súťaže vo varení pod názvom „Polomský kotlík“ kde sme  



návštevníkom uvarili polomské bryndzové halušky. Potešilo nás, že nás prišla podporiť a 

pozdraviť aj pani riaditeľka DMS v Rožňave Ing. Zlatka Halková. 

MO si uctí jubilantov, nositeľov tradícií a významné osobnosti pri ich okrúhlych  výročiach. 

Tak to bolo aj dňa 25.9. v knižnici, kde sme si pripomenuli výročie narodenia dlhoročnej 

členky a prvej predsedníčky po znovuoživotvorení MO pani Mgr. Zuzany Hanuštiakovej. Aj 

tu poslúžila sprievodným slovom pani Danka Červenáková, básňami a pesničkami malá 

Danka Červenáková , deti z MŠ, ZŠ a vtedy existujúca ženská spevácka skupina. Príhovor 

o živote oslávenkyne predniesla predsedníčka MO MS pani Antalová. 

Pozvanie prijali pani riaditeľka DMS v Rožňave Ing. Zlatica Halková a Tatiana Tomková. 

Bolo to veľmi milé posedenie. 

 

V októbri sme sa zúčastnili spomienkovej slávnosti  pri príležitosti nedožitých sto rokov od 

narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktorý v tunajšom cirkevnom zbore pôsobil od roku 1968  

až do roku 1990 a odhalenie pamätnej tabule  kňazov,  ktorí pôsobili na tunajšej fare do roku 

1990.O príjemné spestrenie sa zase postaral aj cirkevný evanjelický spevokol pod vedením 

pani farárky Mgr. Ľubice Gdovinovej. 

Azda najväčšou udalosťou, ktorá sa udiala v našom MO v roku 2019 bolo 70. výročie vzniku 

nášho Miestneho odboru. MO si toto krásne jubileum pripomenul slávnostnou členskou 

schôdzou dňa 25.10.  Ako býva zvykom na našich podujatiach aj tu sme mali  zastúpenie 

z DMS pani riaditeľku Ing. Zlatku Halkovú. Slávnosť otvoril evanjelický cirkevný spevokol 

hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“ a prednesom básne „Nehaňte ľud môj “od Andreja 

Sládkoviča v podaní pani Júlie Zatrochovej. V bohatom kultúrnom programe odzneli najprv  

básničky a pesničky detí z MŠ, po ktorom nasledovalo nemenej zaujímavé vystúpenie 

folklórneho tanca v podaní tanečníkov v sprievode detskej ľudovej hudby a vystúpenie 

evanjelického spevokolu.  Záver programu patril prekrásnym folklórnym pásmam nášho 

kolektívneho člena FS Dolina pod vedením manželov Vnemčákových a za hudobného 

doprovodu pána Stanislava Gunára. Počas celej slávnosti si prítomní mohli pozrieť krásne 

krojované bábiky z osobnej zbierky matičiarky pani Heleny Liptákovej a brožúru o 70 ročnej 

histórii MO MS, ktorú spracovala  Mária Antalová za pomoci DMS v Rožňave. V závere bola 

vyzdvihnutá  nielen práca predsedov, ktorí pôsobili za posledné roky, ale bol vyslovený aj 

obdiv, uznanie a tichá spomienka zakladajúcim členom, aj všetkým tým, ktorí našli za tie roky 

pre činnosť pochopenie a podľa svojich možností vytvárali podmienky pre jej existenciu, boli 

aj ocenení ďakovným listom. Odzneli slová vďaky, a tiež priateľské a povzbudivé slová. 

A keďže tohto podujatia sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnili zakladatelia nášho MO pani 

Zuzana Dovicová a vtedy ešte žijúci pán učiteľ Bolčák, rozhodli sme sa s pani starostkou 

a členkou výboru pani Máriou Liptákovou, že ich navštívime v ich príbytkoch. Chceli sme,   

aby sa s nami podelili s faktami pre náš MO uplynulých čias. Obaja sa zhodli v tom, že 

sedemdesiat rokov je síce dlhá doba, ale aj tak si v pamäti zachovali, že boli to roky, kde na 

prvom mieste bola hrdosť na to, že som Slovenka, Slovák. Veľký dôraz sa prikladal slovám 

ako je vlastenectvo, vzdelanosť, kultúra, láska k vlasti, národu. Nakoniec vyjadrili radosť, 

že Miestny odbor v našej obci nezanikol, pokračuje v ich šľapajach ďalej a o členstvo v ňom  



je záujem. Potešili sa, že sme si na nich spomenuli a pri prijímaní ďakovného listu a ružičky 

im padla aj slza šťastia. 

K zakladateľom, ktorí stáli pri jeho zrode neodmysliteľne patril aj pán Ján Garguš, ktorý sa 

bohužiaľ nedožil toho dňa. V tom čase bol tajomník Okresného odboru MS v Rožňave. 

Predsedníčka sa rozhodla, že uverejní do Polomských novín článok s názvom „Čo nevieme 

o pánovi Jánovi Gargušovi“, na základe rozprávania jeho dcéry našej matičiarky pani Vierky 

Zatrochovej. Dozvedeli sme sa, ako celá rodina bola pre jeho presvedčenie prenasledovaná. 

Príkoria, ktoré trvali 20 rokov zanechali stopu nielen na jeho zdraví, ale aj na duševnom 

vývoji celej rodiny. Po celý čas svojho života podával podnety a príspevky do Ústredia MS,  

ktoré sa žiaľ nezachovali ani v Archíve Matice slovenskej v Martine. 

V ušľachtilom poslaní Matice slovenskej pokračuje aj naša dlhoročná matičiarka pani Mgr. 

Oľga Štrbová, ktorá pri potulkách po Slovensku navštevuje hroby našich národovcov. Už 

niekoľko rokov sa pristaví pri hrobe nášho spisovateľa Milana Rúfusa v Závažnej Porube, kde 

mu položí na hrob kytičku kvetov.   

V roku 2019 vstúpili do MO dve členky, pani Vierka Zatrochová a pani Zuzka Zatrochová.  

 

 


