Nedávno Slovenské národné noviny uverejnili príspevok Pavla Pareničku Vyčasilo sa, koniec
nepohody nenastal. Na môj komentár k príspevku, ktorý som žiadala tiež uverejniť v SNN p.
šéfredaktor nereagoval, takže ho uverejňujem v plnom znení na tomto webe...

P. Parenička vo svojom článku popísal kde‐čo, ospravedlniť ho môže možno len to, že všetky
informácie má z druhej ruky, keďže nie je a ani nebol členom výboru Matice slovenskej a na
rokovaniach výboru sa nezúčastňoval.
P. Parenička tvrdí, že najagilnejší matičiari pôsobia vo vedeckých a záujmových odboroch MS. Ako
a čím autor meral ? Som presvedčená, že najaktívnejší sú matičiari v teréne, ktorí denne a väčšinou
bez finančnej podpory z MS
pripravujú množstvo kultúrnych, vzdelávacích, vlasteneckých
a výchovných podujatí pre verejnosť.
Na čele MS, ako píše, by mal stáť ako vrcholný orgán 38 členný výbor, aj stojí, len ho treba
rešpektovať!
Nad slovami, že „ozajstný štít matičnej pyramídy tvorilo šesťčlenné vedenie, resp. manažment MS“,
ktorý sa skladal z predsedu MS, riaditeľky finančno‐ekonomického útvaru, 2 tajomníkov a riaditeľa
sekretariátu, ktorí vraj „stáli v pozadí všetkého intelektuálneho a organizovaného, čo sa vlani
v matičnom živote uskutočnilo“, sa musím pousmiať, hoci aktívni matičiari v regiónoch sa môžu aj
uraziť....Neoficiálne „vedenie“ MS ( ani o ňom výbor nevedel!) vraj vzniklo z praktických dôvodov,
keďže bývalý výbor nespolupracoval s predsedom ( a nebolo to náhodou opačne?), že mu výbor
hádzal polená pod nohy, že výbor zabránil konštituovaniu predsedníctva, že znefunkčnil(?) post
správcu a že tým ochromil celý matičný organizmus...P. Parenička zrejme nevie, alebo zámerne píše
nepravdy, lebo podľa Stanov Matice slovenskej členov predsedníctva a správcu MS schvaľuje výbor
hlasovaním na návrh predsedu, ale keďže návrhy z jeho strany neprešli, resp. vôbec neboli, nemohli
sme nič schváliť! Kto teda v minulosti „ochromil celý matičný organizmus“? A prečo dnes, 4 mesiace
po valnom zhromaždení , nemá Matica ešte stále správcu a pritom zloženie výboru, ako hovorí p.
Parenička, „je priaznivo naklonené predsedovi“? Pravdepodobne bude teda problém niekde inde a
nie v „starom“ výbore!
Súhlasím s tým, že dnes je vo výbore situácia diametrálne odlišná, veď 2/3 členov výboru tvoria
zamestnanci MS, ale viacerí z nich sa v kuloároch ospravedlňujú za mlčanie, že nemôžu verejne
hlasovať za niektoré predsedove návrhy, za „ povinnú“ podporu predsedu, že veľakrát s kritikou
súhlasia, ale musíme pochopiť, že sú zamestnancami a že im ide o živobytie...Nuž, kladiem si otázku,
prečo sa teda nechali zvoliť do výboru, to chcú proti svojej vôli 4 roky mlčať a verejne odhlasovať
všetko, čo si p. predseda želá?
P.Parenička má skutočne pravdu v tom, že dnes je situácia iná. Niet peňazí ani na výplaty
zamestnancov. MS si bez vedomia výboru vzala preklenovací úver, z finančnej rezervy z r. 2010
(takmer 1 milón € !) za uplynulé 3 roky nezostalo nič a nevieme kde, kedy a načo sa minuli...
P. Parenička tvrdí, že sa vyjasnilo, ja si myslím, že sa len začína vyjasňovať ( ale možno v hlavách
niektorých delegátov valného zhromaždenia), koniec nepohody skutočne nenastal, roky nepohody
sa len začínajú a zbytočne „starý výbor“ „vedenie“ Matice varoval a navrhoval šetriť...Nevyhovárajme

sa teda na súčasnú ekonomickú krízu a finančné suchoty ( MS dostáva zo štátneho rozpočtu už roky
tú istú sumu), zamerajme sa na to, ako krízu v Matici prekonať, ako ju riešiť...
P. Parenička tvrdí, že keďže má p. predseda dnes už „priaznivo naklonený výbor, matičný život už
nebudú kváriť vnútorné rozpory z predchádzajúceho obdobia.“ Nuž, treba dúfať, že to tak bude, ale
zatiaľ tomu však nič nenasvedčuje...
Keby sa bol p. Parenička zúčastnil februárového rokovania výboru , alebo, keby si bol vypočul aspoň
zvukový záznam z rokovania, dozvedel by sa , že nielen „starý“ výbor kritizoval, ale aj niektorí
členovia nového výboru sa dnes už pozastavujú nad tým, ako funguje, či skôr ešte stále nefunguje
táto naša celonárodná inštitúcia .
Možno by sa mal p.Parenička v budúcnosti viac venovať vedeckej práci Matice slovenskej, lebo to
mu ako vedeckému tajomníkovi MS prináleží.

PhDr. Eva Garajová
členka výboru MS

