Matica slovenská si na pomoc pri organizácii slávností na Devíne prizvala
militantnú skupinu Slovenskí branci
Jaroslav Barborák, moderátor: "Matica slovenská si na pomoc pri organizácii nedávnych slávností na
Devíne prizvala militantne orientovanú skupinu Slovenskí branci. Neformálne zoskupenie má podľa
ministerstva vnútra väzby na extrémizmus. Od účasti brancov na akcii sa dištancoval predseda
Národnej rady, ktorý prevzal nad podujatím záštitu a za mimoriadne nevhodné to označilo aj
ministerstvo kultúry. Organizátor slávnosti, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Bratislave, sa k účasti
brancov pre RTVS odmietol vyjadriť."

Zoltán Rácz, redaktor: "Národnú slávnosť na Devíne už po šiesty raz zorganizovala Matica slovenská
ako pripomienku pôsobenia svätých Cyrila a Metoda na našom území a tiež na pamiatku výletu
štúrovcov na Devín. V tomto ročníku si matičiari pripomenuli aj pobyt Antona Bernoláka na devínskej
fare a po spomienke a ekumenickej bohoslužbe sa na pódiu pod hradom predstavili folklórne súbory
z rôznych častí Slovenska. Pri organizácii Matici pomáhali aj Slovenskí branci. V koncepcii boja proti
extrémizmu definovaní ako zoskupenie, v ktorom sa môžu vyskytovať aj osoby s radikálnymi názormi,
a ktoré má väzby na extrémizmus a extrémistické organizácie. Okrem vojenských cvičení
s expanznými zbraňami pravidelne organizujú branné cvičenia na základných školách. Hoci za to
v minulosti školy dostali pokarhanie, prešetrovala to školská inšpekcia a kritizoval to aj minister
školstva, účasťou na nešpecifikovanej základnej škole sa na sociálnej sieti branci pochválili aj včera.
Nad národnou slávnosťou na Devíne prevzal záštitu predseda Národnej rady Andrej Danko.
Z tlačového odboru však poslali vyjadrenie, že nie je organizačne zodpovedný za priebeh podujatia.
Ostrejšie účasť brancov na slávnosti hodnotí ministerstvo kultúry. Hovorca Jozef Bednár."

Jozef Bednár, hovorca ministerstva kultúry: "Ministerstvo kultúry to považuje za mimoriadne nevhodné
spojenie, ak Matica slovenská spolupracuje s organizáciou, ktorú ministerstvo vnútra v Správe o stave
extrémizmu za rok 2012, označilo za militantne orientovanú skupinu."

Zoltán Rácz: "Stanovisko k účasti slovenských brancov na slávnosti sme niekoľko dní žiadali aj od
organizátora podujatia Domu Matice slovenskej v Bratislave. Riaditeľ Jozef Bača však trval na
osobnom stretnutí budúci týždeň, a k účasti brancov sa opakovane odmietol vyjadriť."

Jozef Bača, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Bratislave: "Ja by som skutočne veľmi nerád širšie
súvislosti nejako bagatelizoval zjednodušujúcimi odpoveďami."

Zoltán Rácz: "Pre denník SME ale medzitým ocenil prítomnosť brancov na slávnosti a ich podľa neho
skutočne kvalitnej nezištnej pomoci. Odborník na extrémizmus Globsec Policy Institute Daniel Milo
považuje za prinajmenšom zvláštne, že Slovenských brancov, ktorých orgány štátu, ako napríklad
SIS, považujú za bezpečnostné riziko, si na podujatie zavolá Matica slovenská, tiež platená z daní
občanov."

Daniel Milo, odborník na extrémizmus Globsec Policy Institute: "To naozaj vzbudzuje vo mne
pochybnosti o zámere ľudí, ktorí stoja na čele takejto inštitúcie, a o tom teda, či vedia naozaj
o všetkých rizikách, ktoré legitimizácia takýchto skupín predstavuje. Pretože argumentovať tým, že oni
tam nikomu neublížili, a že boli nejakým prínosom je fajn, ale toto je presne tá verejná tvár, ktorú sa
snažia viaceré paramilitárne alebo extrémistické skupiny ukazovať verejnosti, pričom ich skutočná
agenda je úplne iná."

Zoltán Rácz: "Pred niekoľkými dňami boli vydané publikácie, ktoré preukazujú prepojenia Slovenských
brancov na Rusko a na rôznych aktérov šíriacich postoje, ktoré sú v rozpore s bezpečnostnými
záujmami Slovenska."
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