OTVORENÝ LIST SPRÁVCOVI MATICE SLOVENSKEJ

Vážený pán správca Maroš Smolec,
s prekvapením sme prijali vašu ultimatívnu žiadosť „o okamžité stiahnutie príspevku Tkáčov
volebný prejav na KR MS v Trenčíne“ http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_184.mp3
z webovej stránky obrodená Matica slovenská. Účelovo sa pritom odvolávate na príslušné
paragrafy Občianskeho zákonníka a namiesto dialógu, o ktorý sa usilujeme od počiatku
prevádzkovania našej webovej stránky, sa nám už tradične vyhrážate súdmi a uplatňovaním
náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Chápeme váš exponovaný vzťah k peniazom – ste
správcom MS, šéfredaktorom Slovenských národných novín, a aby toho nebolo dosť, nechali
ste sa nominovať a zvoliť ešte aj do matičného Predstavenstva Neografie a. s. v Martine, a to
spolu aj so svojimi kumpánmi z Predsedníctva MS: Viliamom Oberhauserom, Mariánom
Gešperom, Mariánom Tkáčom a Štefanom Martinkovičom. Otázku viaczdrojového
financovania ste pochopili skutočne veľmi svojsky a originálne. Neviem, či si to dostatočne
uvedomujete, ale viaczdrojové financovanie sa malo týkať výlučne Matice slovenskej a nie
vašich bezodných vreciek! A práve tieto viaczdrojové osobné príjmy vás vo vedení Matice
slovenskej držia pokope. Evidentne začínate strácať nervy a trasiete sa, že prípadnými
personálnymi zmenami vo vedení Matice slovenskej by ste mohli o ne prísť.
V tomto kontexte chápeme vašu ultimatívnu žiadosť o stiahnutie Tkáčovho príspevku
z našej webovej stránky. Kde sú tie časy, keď Matica slovenská bola skutočnou Maticou,
rešpektovanou inštitúciou, ktorá spájala slovenský národ tak doma, ako aj v zahraničí! Keď
volené funkcie v Matici slovenskej boli vykonávané bez nároku na plat a dobrovoľná,
nezištná práca pre matičnú ideu, „na národa roli dedičnej“, bola tou hlavnou devízou (a nie
korytá), na ktorej bolo postavené celé naše matičné hnutie. Zmyslom jestvovania dnešnej
„Matice“ totiž nie je nič iné, než neľútostný zápas o korytá, najmä o tie viaczdrojové válovy.
Preto tá nervozita, ten vietor, okolo blížiaceho sa valného zhromaždenia Matice slovenskej...
Vážený pán správca,
ako vám je známe, Matica slovenská je verejnoprávna inštitúcia a jej predstavitelia majú
postavenie verejného činiteľa. I keď sa vám to možno nebude zdať, ale Matica slovenská nie
je súkromnou spoločnosťou a ani súkromnou firmou. A to aj napriek tomu, že ste
v úplnom rozpore s matičnou tradíciou zmenili charakter výboru – reprezentovaného pôvodne
významnými osobnosťami slovenského kultúrneho, vedeckého a spoločenského života – na
zamestnaneckú radu, z ktorej sa stal v podstate výkonný orgán sekretariátu predsedu Matice
slovenskej. Toto je najväčšia deformácia Matice slovenskej v celej jej doterajšej histórii, akú
nebol schopný nanútiť matičiarom ani totalitný režim. Táto, takzvaná zamestnanecká rada,
zostane navždy čiernou škvrnou v matičných dejinách a bude sa spájať aj s vašim menom,
pán správca.
Podobne, ako napríklad na RTVS, aj na Maticu slovenskú sa vzťahuje zákon č.
211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám. Matica slovenská je napríklad povinná
zverejňovať uzavreté zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, i keď sa tomu vedenie MS bránilo
zubami-nechtami. O dôvodoch nebudem hovoriť, sú všeobecne známe. Štatutár Matice
slovenskej má postavenie verejného činiteľa, ktorý okrem iného rozhoduje aj o nakladaní
s financiami daňových poplatníkov a aj z tohto dôvodu podlieha verejnej kontrole.
Ako je vám známe, na pozvanie Krajskej rady MS v Trenčíne sa 27. 6. 2017
uskutočnilo stretnutie kandidátov uchádzajúcich sa o vedúce posty v Matici slovenskej. Išlo
o verejné zhromaždenie, na ktorom jednotliví kandidáti, či už na post predsedu MS, alebo

predsedu Dozorného výboru MS, predstavovali matičiarom z Trenčianskeho kraja svoje vízie
a programy a uchádzali sa o ich podporu na pripravovanom valnom zhromaždení.
Jedným z prítomných kandidátov bol aj terajší predseda MS Tkáč, ktorý aj napriek
svojmu záväznému sľubu, danému delegátom valného zhromaždenia MS v roku 2010, sa
rozhodol kandidovať aj tretíkrát. To, že Marián Tkáč je obyčajný podvodník, to je o ňom
všeobecne známe. V tejto súvislosti je však pozoruhodný nielen samotný obsah jeho
vystúpenia v Trenčíne, zachytený na nahrávke, ale aj skutočnosť, že Tkáč nebol absolútne
schopný využiť ani len 10 minútový časový limit, ktorý dostal každý z kandidátov a
prezentáciu svojej „vízie“ o Matici slovenskej predčasne ukončil. Jednoducho, neschopný
tlčhuba a podvodník Tkáč nemá čo ponúknuť matičiarom. Nemá žiaden program, nemá
žiadnu víziu o prioritách Matice slovenskej a jej smerovaní. Počas svojich dvoch funkčných
období 2010-2017 (za sedem rokov!) nepripravil a nepredložil na verejnú diskusiu žiaden
program Matice slovenskej, ani len v podobe téz. Pravdu mal Drahoš Machala, Tkáč
absolútne nič nepriniesol do Matice slovenskej.
Bližšie pozri: http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_vas_056.pdf
Jediné, čo dokázal Tkáč za uplynulých sedem rokov bolo, že osobne z Matice slovenskej
nielen v maximálnej miere finančne koristil, ale naviac, ešte ju aj finančne rozvrátil.
K obsahu Tkáčovho vystúpenia v Trenčíne bližšie pozri:
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_189.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_185.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_187.pdf
Keďže na volebnom zhromaždení v Trenčíne išlo o volebný prejav štatutára
verejnoprávnej inštitúcie (financovanej aj z peňazí daňových poplatníkov), ktorý bol určený
širokej verejnosti a ktorý odznel na verejnom zhromaždení, je len prirodzené, že prejav sa
stretol so záujmom verejnosti. M. Tkáč by mal byť v konečnom dôsledku rád, že obrodená
Matica je voči nemu natoľko ústretová, že mu na svojej webovej stránke umožnila,
oboznámiť matičiarov a priaznivcov Matice slovenskej s jeho volebným programom.
Čudujem sa, že Slovenské národné noviny doposiaľ neuverejnili, respektíve ani len
neokomentovali volebný prejav predsedu MS. Prečo asi, pán správca a šéfredaktor SNN?
Prečo musí napríklad denník SME suplovať Slovenské národné noviny, najmä ak máte pocit,
že tento denník je zameraný proti vedeniu Matice? Nie je trestuhodné prenechať iniciatívu
SME, aby písalo o matičnom hnutí? Čoho sa vy osobne bojíte, že prídete o jeden z
vašich peňazovodov? Veď SNN sú predsa povinné informovať širokú verejnosť o dianí
v Matici. Najmä o takých dôležitých udalostiach, akými sú volebné zhromaždenia a volebné
programy kandidátov na vedúce funkcie. Vaše viaczdrojovo financované vedenie má však
panický strach z diskusie, tak sa radšej hlboko stiahne do ulity v nádeji, že prečká búrku,
alebo sa vyhráža súdmi a finančnými sankciami.
Dúfam, že delegáti valného zhromaždenia definitívne ukončia viaczdrojovú éru
financovania vedenia Matice slovenskej a Matica slovenská bude opäť skutočnou „jednotou
milovníkov slovenského národa“ a nie jednotou milovníkov matičných peňazí.
Dr. J. Polakovič
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Komu: obrodenamatica@gmail.com
Vážený prevádzkovateľ webovej stránky „obrodenamatica.sk“,
žiadame Vás týmto o okamžité stiahnutie príspevku s označením „Tkáčov volebný prejav na
KR MS v Trenčíne“. Pod týmto príspevkom sa po jeho odkliknutí nachádza nelegálne
zhotovený zvukový záznam prejavu predsedu Matice slovenskej p. Mariána Tkáča.
Predmetný zvukový záznam bol vyhotovený bez jeho súhlasu a vedomia a teda bol
vyhotovený protiprávne a vážným spôsobom zasahuje do osobnostných práv p. Mariána
Tkáča. Dovoľujeme si Vás upozorniť na nasledovné ustanovenia §- 12 ods. 1 Občianskeho
zákonníka: „Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové
záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo
použiť len s jej privolením.“
Vzhľadom na skutočnosť, že k vyhotoveniu zvukového záznamu došlo bez súhlasu p.
Mariána Tkáča a teda v rozpore so zákonom, dôrazne Vás týmto žiadame o okamžité
stiahnutie príspevku „Tkáčov volebný prejav na KR MS v Trenčíne“ a aj nelegálne
vyhotoveného
zvukového
záznamu
p.
Mariána
Tkáča
z webovej
stránky
„obrodenamatica.sk“. V prípade, že tak neurobíte, budeme nútení brániť svoje práva súdnou
cestou ako aj pred inými orgánmi štátu a súčasne si budeme uplatňovať nárok na náhradu
nemajetkovej ujmy v peniazoch a to priamo voči prevádzkovateľovi webovej stránky
„obrodenamatica.sk“ ako aj voči osobe, ktorá zhotovila nelegálne zvukový záznam.
S pozdravom
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