AJ TAK SA DÁ
To čo napísal pán Smolec, v maile adresovanom členom výboru MS, dokazuje, že sa považuje za
ďalšieho„ spasiteľa Matice“ . Záväzky , ku ktorým sa Matica dopracovala, vznikli po roku 2010 resp.
ako sám píše, po roku 2012, nevznikli síce za jeho správcovania , ale za to, čo sa počas týchto
ostatných rokov dialo v MS, Neografii, Vydavateľstve a domoch MS niekto zodpovedný je. O tom by
mal pán Smolec ako súčasný správca, ale aj šéfredaktor SNN, v ktorých nie je skoro žiadny priestor
pre prezentáciu činnosti miestnych odborov, vedieť . Mal by sa však zodpovedať aj za súčasné
predávanie matičného majetku, na ktorom ako správca participuje. Predávať majetok, to je to
najjednoduchšie, ale udržať si majetok, starať sa oň a dokonca ho zveľaďovať, na to treba dozrieť
po všetkých stránkach. Rovnako by mal vedieť odpovedať aj na to, prečo sa na podujatia MO MS
z matičného rozpočtu dáva len minimálna čiastka a ak sa dáva, tak len vybraným subjektom,
v ktorých sa pohybujú súčasní zamestnanci, ale výsledok zverejňovaný na webovej stránke Matice
o tom, ako oslovujú tieto podujatia širšiu verejnosť a vytvárajú dobré meno MS, tam chýba.
Čo sa týka zaslaného prehľadu záväzkov : Treba šetriť, ale Matica mohla mať o 12. 496,80 € viac, čo
je čiastka nezaplateného prenájmu za priestory evanjelickej cirkvi za roky 2013 a 2014, ale ešte
chýba vyčíslenie prenájmu za obdobie 9 – 12 /2014 a obdobie 1 – 7 / 2015, čím zrejme dlžoba
narastie o ďalšiu čiastku. Času a návrhov na riešenie v tomto smere bolo podaných viac ako dosť, ale
to by musel niekto priznať svoje pochybenie, a tak radšej splácajú dlžoby a platia cudzím ďalej.
Postoj pána Smolca k webovej stránke „ obrodenamatica“ je tiež jednostranný. Na tej stránke nie je
žiadne ohováranie, tam sa ľudia opytujú na veci priamo, vyjadrujú svoje postoje v záujme Matice
slovenskej a pod svoje slová sa podpisujú, lebo chcú vedieť pravdu, chcú chrániť meno MS a chcú,
aby sa o Matici vo verejnosti vedelo v dobrom a napriek všetkému obetavo pripravujú podujatia,
ktorými sa aspoň čiastočne Matica medzi ľuďmi zviditeľňuje. Nakoniec členovia MS majú na
odpovede na nimi položené otázky a stanoviská nielen morálne, ale podľa matičných Stanov aj
riadne právo.
Zápisnica z Predsedníctva MS 30.6.2015 je tiež obrazom matičnej prítomnosti – páni Šimonovič
a Smolec boli prednášať v Pohronskej Polhore a Prievidzi, pán Oberhauser bol v Heľpe, kde mu
chýbali matičné brožúry, pán Cabadaj ešte nestihol spracovať Stratégiu činnosti MS pre 21. storočie.
Ako aj mohol, keď tzv. programové konferencie v Bratislave a vo Zvolene sa uskutočnili na
amatérskej úrovni a žiadne podnety pre Stratégiu nepriniesli. Zaujímavá skutočnosť je zapísaná
ohľadom digitalizácie – na otázku či sa vraj nič nevyvodí z toho, že sa rozšírili o tom informácie.
Namiesto toho, aby sa na Výbore o tom rokovalo za prítomnosti Ing. Pacnerovej, je v zápisnici veta :
Zodpovední odišli z MS, a preto v tomto smere nie je potrebné pokračovať ! Národné matičné
slávnosti v Martine tiež budú len okrajové, lebo záujem o toto matičné podujatie sa najmä
v Martine z roka na rok stráca, a preto ich druhú časť treba urobiť na Hontianskej paráde v Hrušove.
Tam chodia ľudia, a preto tam chce predseda mať prejav, odovzdať ocenenia a mala by tam zaznieť
matičná hymna – Pripomína mi to roky dávno minulé, keď súdruhovia z istého okresu z ľuďmi hojne
navštevovaných folklórnych slávností urobiť chceli urobiť okresné mierové slávnosti, lebo na tie
ľudia takmer nechodili a na programoch folklórnych slávností v amfiteátri bolo ľudí veľa.
Perlou ducha je aj zriadenie komisie, ktorá by propagovala slovenčinu a udeľovala t r n k u za
prznenie slovenčiny !!! Obdobnou perlou je aj návrh predsedu na „ m a t i č n ý k a t e c h i z m u s“.
A posledný výstrelok predsedu je jeho článok Prázdninový pokus o rep , na poslednej strane č. 28‐
29 SNN. Zrejme nemá čo robiť, čo riešiť, čo naprávať. Je to slušne povedané, nedôstojné
vrcholného predstaviteľa MS a poslušný správca v pozícii šéfredaktora SNN mu to ešte zverejní
a hanba MS je na svete.

K pozvánke na slávnostné zasadnutie Výboru MS 7.8.2015: Výbor má najskôr pracovnú časť a 6
bodov chce predseda prerokovať za 60 minút – aká je to potom pracovná časť ? Na slávnostnú časť
dal pán predseda tiež 60 minút, ale podrobnejší program tejto časti nie je napísaný – o čom bude
hodinové rečnenie ??
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