Matica Slovenská je na dne. Bez pokladu aj bez peňazí
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BRATISLAVA – Nemajú rozpočet, peniaze na výplaty a k národnému pokladu sa ani nedostanú. Takáto
situácia je dnes v Matici slovenskej. Inštitúcia, ktorá funguje viac ako 150 rokov, je dnes na kolenách a
zachrániť ju má úver z banky. Jej šéf Marián Tkáč navyše vážne zvažuje, či nezloží funkciu.
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„Predseda Matice priznal zlú personálnu politiku aj to, že by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť. V
najbližšom období by mal zvažovať, či by jeho odchod nebol riešením. Pripustil, že ak by to pomohlo, je aj
táto alternatíva riešením,“ povedal pre Aktuálne.sk podpredseda kultúrneho výboru NR SR Jozef Viskupič
po poslaneckom prieskume. Ako dodal, finančná situácia inštitúcie je zúfalá a samotní matičiari sa pýtajú,
či jej nehrozí zánik.
Nový správca Matice Maroš Smolec tieto slová komentovať nechcel. „Uvidíme, ako bude pokračovať v
najbližšom čase,“ uviedol len. Smolec zdôraznil, že ako správca rieši v tejto chvíli ekonomické záležitosti.
„Požiadali sme Sberbank o úver s odkladom minimálne na jeden rok. Ponúkli sme aj záložná práva na
naše nehnuteľnosti. Banka momentálne preveruje našu finančnú situáciu a verím, že sa rozhodne
pozitívne,“ dodal.

Nedosiahnuteľný poklad
Do ekonomických problémov sa Matica dostala kvôli naplánovanému príjmu vo výške 400-tisíc eur. Ten
však z Neografie neprišiel, preto má nositeľka hodnôt rozpočtový deficit. Po dvojmesačnej
reštrukturalizácii by podľa Smoleca na záchranu mal stačiť úver vo výške 200-tisíc eur.
Matičiari sa búria. Nositeľka hodnôt je vraj na kolenách

S pokladom, na ktorý sa dobrovoľne poskladali Slováci nadšení vznikom samostatnej republiky, rátať
nemôžu. Peniaze sú totiž podľa Viskupiča nenávratne preč. Takmer milión eur skončil v nebankovej
spoločnosti. Súčasné vedenie preto podávalo trestné oznámenie aj na bývalého šéfa matice Jozefa
Markuša. Stíhanie však bolo zastavené.

Zlato pre štát?
Rovnako zúfalo to však v tejto chvíli vyzerá aj s hmotným pokladom v podobe zlata, striebra, a platiny.
„Boli sme pri trezore. Ten je zamknutý a zapečatený pečaťou nadácie, s ktorou Matica nič nemá. K
majetku sa nevedia dostať, pretože ním disponuje Nadácia Matice slovenskej,“ popisuje Viskupič.
Matičiari podľa neho chystajú kroky, ako nadáciu zrušiť. „Bývalé vedenie ich totiž z celej záležitosti úplne
vyautovalo,“ tvrdí podpredseda kultúrneho výboru.
Smolec tvrdí, že poklad by mal patriť štátu. Jednou z ciest by podľa neho mohla byť legislatívna úprava o
národnom poklade. Nateraz sa snažia docieliť aspoň to, aby nadácia vo svojom názve nemohla používať
pojem Matica slovenská.
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