Dr. Ján Bobák : Komentár k Dohode o vymedzení kompetencií medzi predsedom,
podpredsedami a správcom Matice slovenskej
Cením si snahu vedenia Matice slovenskej riešiť otázku predsedu MS Tkáča, zodpovedného za
súčasný krízový stav našej celonárodnej inštitúcie. Pán Tkáč už v dostatočnej miere preukázal svoju
nekompetentnosť a neschopnosť riadiť Maticu slovenskú, ako na to otvorene poukázali aj prvý
podpredseda MS J. Šimonovič a člen predsedníctva MS D. Machala. Či sa to niekomu páči alebo
nie, či sa hnevá alebo nehnevá, ale Matica slovenská na čele s Tkáčom nie je a ani nebude schopná
prekonať hlbokú ekonomickú a morálnu krízu, nehovoriac už o zmierení. Osoba Tkáča totiž
absolútne vylučuje akékoľvek zmierenie v Matici slovenskej. Pán správca, nepomôžu žiadne
plamenné výzvy, taká je realita.
Dohoda o vymedzení kompetencií medzi predsedom, podpredsedami a správcom MS je na prvý
pohľad zaujímavým pokusom obmedziť neschopného predsedu, ktorý škodí Matici slovenskej.Podľa
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Postavenie predsedu Matice slovenskej, ako štatutára, je zakotvené v zákone NR SR č. 68/1997 Z.
z. a v znení jeho ďalších noviel, ako aj v Stanovách MS. Novelizovať zákon a meniť Stanovy MS
môže meniť LEN valné zhromaždenie a výbor MS nebol valným zhromaždením splnomocnený k
takémuto hlbokému zásahu do obsahu stanov. To je to isté, ako keby sa vláda svojim uznesením
rozhodla meniť zákony SR. Neviem si predstaviť, že by takto postupovali napríklad v Trnavskom
samosprávnom kraji. Nemá to totiž nič spoločné s demokraciou, na ktorú sme v Matici boli vždy hrdí.
Uznesenie výboru MS, týkajúce sa dohody o vymedzení kompetencií štatutára, považujem za úplne
zmätočné a z právneho hľadiska za nulitné.
Čisto teoreticky:
po kontroverznom “vymedzení” kompetencií predsedovi Matice slovenskej, má alebo nemá
obmedzený predseda postavenie štatutára. Zákon NR SR o MS a ani stanovi nepoznajú
obmedzeného štatutára.
Na druhej strane podľa hlavy VIII.(článok 4.): “predsedovi zaniká mandát … ak po obdobie
dvanástich mesiacov nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu…” Ak je Tkáč spôsobilý vykonávať
funkciu predsedu MS (štatutára) je predsa nezmyselné odoberať mu kompetencie. Preto, v súvislosti
s uzavretou dohodou, sa pýtam pána prvého podpredsedu Jozefa Šimonoviča a správcu Maroša
Smolca, je M. Tkáč spôsobilý vykonávať funkciu predsedu Matice slovenskej?
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