Blíži sa Valné zhromaždenie Matice slovenskej a po 4 rokoch opäť nastalo obdobie návrhov
kandidátov do vrcholných funkcií. Dozvedáme sa, že o funkciu predsedu MS a predsedu DV MS sa
budú opäť uchádzať doterajší členovia vedenia MS.
Je však niekoľko vážnych dôvodov, prečo by sme nemali navrhovať do funkcie nikoho zo súčasného
vedenia MS ( bližšie viď príspevky na www.obrodenamatica.sk). Z nich jednoznačne vyplýva, že
Matica slovenská potrebuje zmenu!
My navrhujeme do funkcie predsedu MS

Romana Michelku.

Prečo?

Tento kandidát je zárukou odbornosti, pozitívneho vedenia MS, vždy sa snažil matičiarov
nerozdeľovať, ale naopak, vie ľudí spájať, za jeho vedenia má MS šancu zbaviť sa všetkých vnútorných
rozporov. Je to muž, ktorý má víziu a ochotu do ťažkej práce a má aj skúsenosti s riadením kolektívu.
Nie je individuálnym hráčom, vie načúvať a komunikovať s ľuďmi.
Mgr. Roman Michelko má 46 rokov, pochádza z Košíc, žije v Bratislave. Absolvoval Filozofickú fakultu
UK v Bratislave, odbor filozofia - história v r. 1995 a politológiu v r. 1996. Pracoval na katedre histórie
Trnavskej univerzity, neskôr v zahraničnom vysielaní Slovenského rozhlasu. Pôsobil na Katedre
politológie FI F UK v Bratislave, spolupracoval pri založení časopisu Kultúra. Od r. 2003 je riaditeľom
Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Je aj literárne činný, píše eseje, literatúru faktu
a prispieva do rôznych zborníkov a odborných časopisov. Je autorom piatich odborných
a esejistických kníh a laureátom ceny Ivana Kraska za najlepší literárny debut.
Členom MS je od r. 1990. Svoju matičnú kariéru začínal ako člen a činovník Odboru Mladej Matice,
v súčasnosti je členom Predsedníctva MS , členom Výboru MS a predsedom Politologického odboru
MS.
Do funkcie predsedu DV MS navrhujeme

Jozefa Steinera.

Prečo?

Tento kandidát je zárukou objektívneho pohľadu na hospodárenie a dodržiavanie zákonov SR
a Stanov MS. Určite nebude k problémom MS pristupovať direktívne, arogantne a s presvedčením,
že nie je kontrolným orgánom, ale iba dozorcom v MS. Nebude si nad prešľapmi vedenia zakrývať oči
a kauzy zametať pod koberec. Tiež si nebude vykladať pravidlá a zákony tak, ako sa to vedeniu MS
hodí. Bude si určite svoje povinnosti plniť objektívne a demokraticky, tak, ako to v minulosti robili
všetci predsedova DV MS.
Jozef Steiner má 58 rokov, pochádza zo Šurian, dnes žije v Nitre. Absolvoval štúdium kulturológie na
Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od r. 1990 bol riaditeľom jedného
z prvých Domov MS v Šuranoch. Bol spoluorganizátorom všetkých doterajších Stretnutí Slovákov
južného Slovenska v Šuranoch, ktoré mali veľký vplyv na spoločenskú a politickú situáciu na
Slovensku. Po odchode z funkcie riaditeľa DMS (2012) dodnes zastáva vedúcu manažérsku pozíciu
v súkromnej spoločnosti.
Členom MS je od r. 1990. Bol členom predsedníctva MS, Finančnej rady MS, predsedom KR MS
Nitrianskeho kraja, v súčasnosti je členom Výboru MS a dlhodobo sa venuje ekonomike
a hospodáreniu MS.

Súčasné vedenie MS je zodpovedné za množstvo prešľapov, ekonomických káuz, porušovania
zákonov a Stanov MS, za pokles hodnoty majetku MS, dostalo MS tam, kde dnes je, stratila svoje
dobré meno, je takmer bez odborníkov a plná škandálov, je na pokraji skazy...Toto vedenie je pri
moci už 7 rokov a nesie teda zodpovednosť za všetky zlé rozhodnutia predsedu M. Tkáča, ktorého
doteraz podporovalo. Členovia vedenia sú teda spoluzodpovední za stav Matice slovenskej. Nie je
možné, aby pokračovali tak ako doteraz, Maticu slovenskú to zničí, veď jej autorita v spoločnosti
nebola nikdy v histórii tak nízka, ako je dnes.
Ak teda chceme zmenu, zvoľme si na Valnom zhromaždení úplne nové vedenie Matice slovenskej!

Signatári výzvy v abecednom poradí :

Jolana Ambružová, bývalá predsedníčka DV MS
Stanislav Bajaník, člen Výboru MS a predseda MO MS v Dunajskej Lužnej, bývalý riad. Krajanského
múzea MS
Lýdia Benčová, bývalá riad. DMS v Bratislave, vedeckovýskumný pracovník
Pavol Boroň, člen Výboru MS a predseda MO MS v Banskej Bystrici, advokát
František Ďurina , člen KR MS v Nitre, bývalý riad. Oblastného strediska MS v Topoľčanoch
Eva Garajová, členka Výboru MS, bývalá veľvyslankyňa SR
Igor Kovačovič, dlhoročný podpredseda MS a predseda MO MS v BB, bývalý riaditeľ DMS v BB,
choreograf
Dušan Kubinec, člen Výboru MS a bývalý riaditeľ DMS v Lučenci
Július Lomenčík, člen Výboru MS a vysokoškolský pedagóg
Juraj Strempek, predseda MO MS Devínska Nová Ves, špecialista finančného riadenia a kontroly

6.6.2017 v Banskej Bystrici

