PROTEST

Nebudem sa vyjadrovať k výzve člena výboru MS pána Stanislava Bajaníka a ani k reakcii
pána Otta Gáťu, predsedu MO MS v Plevníku‐Drienovom, uverejnenú v Slovenských
národných novinách. Bajaníkova výzva je adresovaná vedeniu Matice slovenskej a v prvom
rade by na ňu malo reagovať vedenie MS.
http://snn.sk/news/stanislav‐bajanik‐sila‐to‐sme‐my‐tu‐dolu/
K invektívam pána Gáťu mám však jednu poznámku: pán Gáťa si zabudol položiť základnú
otázku, prečo na Bajaníkovu výzvu nereaguje vedenie Matice slovenskej? Prečo päť rokov
mlčí a namiesto dialógu uprednostňuje metódu zastrašovania, vyhrážania, umlčiavania
a znevažovania oponentov? Na to je len jedna – jediná odpoveď: vedenie Matice slovenskej
MÁ STRACH Z DISKUSIE!
A práve strach z diskusie je aj hlavným dôvodom, prečo vedenie MS, ovládajúce výbor
Matice slovenskej prostredníctvom nanominovaných zamestnancov(!!!) MS, arogantným
spôsobom ignoruje nielen návrhy na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ako ho
k tomu vyzývajú štyri krajské rady MS, ale odsúva na neurčito aj zvolanie snemu MS. A to aj
napriek tomu, že výbor MS zaväzujú uznesenia z posledného valného zhromaždenia, aby
zvolal snem MS. Bohužiaľ aj v tomto prípade sa opätovne potvrdzuje, že záujmy
zamestnancov MS združených vo výbore MS majú v Tkáčovskej Matici prednosť pred
záujmami MS a jej členskej základne. Prioritou zamestnaneckej rady (výboru MS) totiž nie je
a ani nebude Matica slovenská, ale predovšetkým otázka zabezpečenia mzdových fondov pre
vybranú skupinu zamestnancov, najmä z výboru MS, udržania ich pracovných miest v MS,
respektíve vytvorenia pre nich nových pracovísk v MS(!!!) a to aj s veľmi pochybnou
pracovnou náplňou a čuduj sa svet, to všetko aj napriek prehlbujúcej sa finančnej kríze! Pre
vybranú skupinu zamestnancov MS vo výbore MS finančná kríza v Matici slovenskej, na
vzniku ktorej nesú svoj nezanedbateľný podiel, jednoducho nejestvuje. Táto sa dotýka
výlučne len zamestnancov MS druhej kategórie a väčšiny členskej základne. Z Matice sú na
ulicu vyhadzovaní ľudia, ktorí desiatky rokov pracovali v tejto inštitúcii a niektorí z nich boli
pred dôchodkom. Na druhej strane v Matici sa zabetónovali ľudia, ktorí ešte pred pár rokmi
ani len netušili, že niečo také ako Matica slovenská vôbec jestvuje.
Strach vedenia MS z diskusie vyplýva najmä z toho, že Tkáčovo vedenie má veľký problém
s odpočtom svojej činnosti. Tkáčove grandiózne sľuby a megalomanské plány v roku 2010,
ako aj nezodpovedné sľuby v roku 2013, záväzne dané delegátom valného zhromaždenia,
zostali len mlátením prázdnej slamy. Kontroverzný Tkáč by totiž musel delegátom či už
mimoriadneho valného zhromaždenia alebo snemu objektívne priznať, že okrem
neprofesionálneho vedenia inštitúcie, finančného zruinovania a úplného morálneho úpadku
Matice slovenskej, aký vo svojich v dejinách ešte nezaznamenala, nemá sa s čím prezentovať.

Zostala mu už len jedna – jediná agenda – takzvaný Národný poklad, ktorou sa na verejnosti
neustále snaží prekryť a zahmlievať svoje totálne zlyhanie vo funkcii predsedu MS.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení alebo na sneme by Tkáčovi opäť ostali len jeho
povestné sľuby, sľuby a sľuby, ktorými bezprecedentným spôsobom podviedol delegátov už
na dvoch valných zhromaždeniach. V súčasnosti si už nie je celkom istý, či sa mu aj po tretí
raz podarí oklamať a podviesť delegátov.

LOGO TKÁČOVSKEJ MATICE

Avšak, to podstatné, k čomu chcem zaujať svoje protestné stanovisko je škandalózna
ilustrácia uverejnená v príspevku pána Gáťu – zovretá päsť v znehodnotenom
oficiálnom znaku Matice slovenskej. Táto agresívna „ilustrácia“ sa veľmi často a s
mimoriadnou obľubou používa na stránkach Slovenských národných novín na
„oštempľovanie“ tých osôb, ktorých názory nevyhovujú vedeniu Matice slovenskej. Uvedená
„ilustrácia“ je v podstate vyhrážaním sa, výzvou k útoku proti tým matičiarom, ktorí sa
kriticky vyjadrujú k dianiu v Matici slovenskej. Zároveň je aj akýmsi testom lojality, pre
rôznych rýchlo vykvasených matičiarov, potrimiskárov a feldvéblov, ‐‐ ktorí už veľmi
netrpezlivo prešľapujú v rade, čakajúc na svoju kýženú matičnú maršalskú palicu, ‐‐ aby svoju
poddanskú mentalitu demonštrovali tým, že autora „oštempľovaného“ článku v SNN verejne
opľujú a znevážia. Čo sa žiaľ pravidelne opakuje. Tejto „tradícii“ zostal verný aj pán Gáťa,
ktorý nespochybňuje výhrady pána Bajaníka, adresované vedeniu Matice slovenskej, ale
v prvom rade sa usiluje osobne ho znevážiť, ako aj jeho prácu v Matici slovenskej.
Vedenie Matice slovenskej rozdeľuje od roku 2010 členov MS na dve kategórie: do prvej,
privilegovanej kategórie patria všetci tí matičiari, ktorí nekriticky oslavujú a velebia predsedu
Tkáča a ich názory dostávajú neobmedzený, široký priestor vo všetkých matičných médiách,
vrátane oficiálnej webovej stránky. Druhej kategórii matičiarov je však toto ich elementárne
právo, garantované Stanovami MS(!), zásadne upierané. Vedenie MS nielenže absolútne
umlčalo v Matici slovenskej akékoľvek kritické hlasy, ale intenzívne vyvíja úsilie, aby
zlikvidovalo a umlčalo aj webovú stránku obrodená Matica. Nechýbajú pritom ani otvorené
vyhrážky na zbavenie členstva v Matici slovenskej. Opodstatnenosť tohto jediného
„matičného okienka slobody“ podčiarkuje aj fakt, že návštevnosť webovej stránky obrodená
Matica sa nečakane zvyšuje a čoskoro dosiahne číslo 20 000.
Na webovej stránke MS boli odmietnuté na uverejnenie nielen všetky kritické názory
a stanoviská členov a funkcionárov MS, ale aj oficiálne uznesenia štyroch krajských rád
na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Čo nemá v dejinách Matice slovenskej
obdobu. Tomuto sa hovorí arogancia moci. A práve táto surová cenzúra, zavedená Tkáčom,
bola hlavným dôvodom vytvorenia webovej stránky www.obrodenamatica.sk Keby totiž
nejestvovala táto webová stránka, tak členovia a priaznivci MS nemajú absolútne žiadnu
možnosť oboznámiť sa v plnom rozsahu napríklad s uzneseniami krajských rád MS, so
stanoviskami zlikvidovaných matičných pracovísk v Bratislave, so stanoviskom Vedeckej rady
MS k likvidácii vedeckých pracovísk v Bratislave, alebo aj so stanoviskami členov
a funkcionárov MS k aktuálnemu dianiu v Matici slovenskej a podobne. Objektívne však
treba uznať, že určitou výnimkou sa v poslednej dobe stávajú SNN, ale aj to v limitovanej
miere.
Toto porušovanie stanov a potláčanie demokracie v Matici slovenskej však netrápi predsedu
MO MS pána Gáťu, alebo mu snáď vyhovuje len jeden – jediný názor nekriticky oslavujúci a
velebiaci „obmedzeného predsedu“ Matice slovenskej? (K Tkáčovým metódam práce

v Matici slovenskej pozri výstižnú analýzu bývalého člena Predsedníctva MS Drahoslava
Machalu http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_vas_056.pdf).
V súvislosti so znevažovaním oficiálneho znaku Matice slovenskej vyzývam šéfredaktora a
vedenie Matice slovenskej, aby na stránkach Slovenských národných novín prestali
dehonestovať znak Matice slovenskej, ktorý od roku 1863 je symbolom demokracie,
humanizmu a tolerancie. Považujem takéto konanie, ako aj jeho tolerovanie, za vrcholne
neetické a za hrubé porušovanie Stanov Matice slovenskej.
Zovretá päsť v zneuctenom oficiálnom znaku Matice slovenskej je otvoreným prejavom
primitivizmu, nekultúrnosti a arogancie moci. Alebo to má byť snáď nový oficiálny symbol
Tkáčovskej Matice?
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