Quo vadis Matica slovenská ?
[Markíza, 19:00; Televízne noviny; 25/02/2017; Viktor Serebryakov; Zaradenie: z domova]

Patrik Švajda, moderátor: "Štúrovci sa možno obracajú v hrobe. Niekdajšia pýcha slovenského národa
dnes robí vrásky ešte aj ministrovi kultúry. Na fungovanie Matice slovenskej ide ročne viac ako milión
eur. A hoci má rozvíjať vlastenectvo, čoraz viac sa spomína v škandáloch."
Viktor Serebryakov, redaktor: "Novodobé dejiny Matice píše jeden škandál za druhým a kontroverzné
video o slovenskom štáte je len špičkou ľadovca."
Marek Maďarič, minister kultúry (Smer-SD): "Toto sú, povedal by som až škodlivé tvrdenia."
Peter Cabadaj, vedecký tajomník Matice Slovenskej: "Na svete beží trend alternatívnej histórie a my
sa mu takto bránime?"
Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti (Most-Híd): "Odmietam takúto zvrátenú interpretáciu dejín."
Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej: "Takýto výklad nie bežný je predsa len bližší k pravde."
Robert Kaliňák, minister vnútra (Smer-SD): "Môžeme sa na to skúsim opýtať, či tam došlo, nedošlo k
nejakému porušeniu zákona."
Viktor Serebryakov: "Matica má toho na svedomí viac. Za Mečiara tlačili porno, za Fica básne
srbského vojnového zločinca. Na národný poklad vyzbierala od ľudí státisíce eur, neskôr ho však
vrazila do nebankovky a bolo po poklade."
Marián Tkáč: "Tie peniaze sú zrejme investované."
Viktor Serebryakov: "Obraz o súčasnej Matici si môžete urobiť na ich stránke. Zamestnanci sa
napríklad zahrali na modelky a ponúkajú na prenájom kostýmy. Na tej istej stránke môžete rovno
vyplniť návrh na udelenie ocenenia. A pokiaľ sa vám toto zdá byť málom, za päťsto eur sa napríklad
môžete stať aj zakladajúcim členom stopäťdesiatročnej Matice."
Matica Slovenská (telefonát): "Za to sa získava taký diplom a odovzdáva sa na nejakom takom
slávnostnejšom podujatí Matice."
Viktor Serebryakov: "Aha a to odovzdáva kto potom?"
Matica Slovenská (telefonát): "Obyčajne predseda Matice."
Redaktorka: "Či sa vám to zdá dôstojné, že za tých päťsto eur.ň"
Marián Tkáč: "Zdalo sa to dôstojné predsedovi vlády, ktorý je zakladajúcim členom alebo predsedovi
parlamentu?"
Viktor Serebryakov: "Ako darček pre mamu je to také vhodné - ak má vzťah k tomuto?"
Matica Slovenská (telefonát): "Hej, hej. No?"
Viktor Serebryakov: "Čiže dá sa to aj ako darček."
Matica Slovenská (telefonát): "Áno."
Marek Maďarič: "Asi sa pod to podpisuje to, že predseda Matice pracoval kedysi v banke."
Viktor Serebryakov: "Fungovanie Matice platíme my všetci. Za posledných desať rokov nás stála už
vyše šestnásť miliónov eur. A výsledok? Kedy ste naposledy čítali niečo pozitívne o Matici
slovenskej?"
Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva (nom. SNS): "Fú, ani nepamätám."

Robert Kaliňák: "Minule vydali nejakú zaujímavú knihu."
Redaktorka: "Nejakú jednu činnosť, jednu vec, keby ste mohli spomenúť."
Marián Tkáč: "No, postavili sme napríklad, nenapadá ma nič iné, že postavili sme tu dve busty. To si
museli určite všimnúť ľudia. No a druhá vec, druhá vec, áno, druhá vec, deviaty, myslím, že to bol
august, september, rozsudok nad mojím predchodcom."
Viktor Serebryakov: "A to bola ďalšia hviezdna chvíľa Matice. Bývalý šéf previedol na inštitúciu dlh
firmy, s ktorou nemala nič spoločné. Aby ho splatila, musela by takýchto kostýmov prenajať aspoň
stotisíc. A zodpovedný predseda? Dodnes očakáva takýto verdikt."
(začiatok archívneho záznamu, TN 2016)
Jozef Markuš, bývalý predseda Matice slovenskej: "Si myslím, že by mal byť nevinný."
(koniec archívneho záznamu, TN 2016)
Viktor Serebryakov: "Matica sa bezpochyby navždy zapíše do dejín slovenského národa. Aj minister
kultúry však dodáva. Je jej úlohou dokázať, že si ešte zaslúži svoje miesto aj dnes."
Marek Maďarič: "Musí si nájsť svoje miesto. To je alfa a omega Matice a to je jej budúcnosť alebo
nebudúcnosť."
Redaktorka: "Máte pocit, že vy ako predseda robíte Matici dobré meno?"
Marián Tkáč: "Lepšie si neviem predstaviť."

