Peňazovod
z Matice slovenskej do Advokátskej kancelárie JUDr. Štefan Martinkovič

Predseda dozorného výboru Matice slovenskej, JUDr. Štefan Martinkovič, patrí k najväčším
oporám predsedu MS Tkáča. Sedem rokov mu verne slúži. Dozorný výbor, pod vedením
Martinkoviča, usilovne zametal pod koberec škandály a kauzy predsedu Tkáča v duchu kréda
– nič nevidím, nič nepočujem, nič nehovorím. Tkáč si mimoriadne vysoko cení služby pána
Martinkoviča a svojho poslušného poskoka štedro odmeňoval. Ako jednému z vyvolených,
umožnil mu Tkáč prístup k viaczdrojovým finančným príjmom, ktoré sú v Matici vyhradené
výlučne pre spoľahlivú a vybranú „elitu“ (Tkáč, Gešper, Martinkovič, Smolec, Oberhauser),
ktorá je oporou kontroverzného Tkáča.
Advokátovi Martinkovičovi však nestačili finančné príjmy z vlastnej advokátskej kancelárie a
ani vysoký dôchodok. Nestačilo mu ani to, že je veľmi dobre plateným predsedom dozorného
výboru MS. Toto všetko bolo pre neho žalostne málo! V túžbe za peniazmi si najprv presadil
u Tkáča zvolenie za člena dozornej rady Vydavateľstva Matice slovenskej, s.r.o. a následne, v
roku 2014, zvolenie za člena dozornej rady Neografie, a.s., odkiaľ statočne vysával a vysáva
ďalšie peniaze Matice slovenskej.
Človek by si myslel, že mu to už predsa musí stačiť. Avšak, opak je pravdou! Ani tieto
finančné zdroje nestačili advokátovi Martinkovičovi. Jeho láska k peniazom je bezhraničná a
jeho vrecko je bezodné. Ešte ani poriadne nedozneli dozvuky z búrlivého valného
zhromaždenia MS v roku 2010 a už o dva mesiace, ako novopečený člen dozorného výboru
Matice slovenskej(!), uzatvára náš pán advokát Martinkovič (v zastúpení svojej vlastnej
advokátskej kancelárie!) s novozvoleným predsedom Tkáčom Zmluvu o právnej pomoci,
o odmenách a náhradách advokáta (palmáre). Pán advokát (rovnako ako aj ďalší viťúz,
„matičný advokát“ Marián Gešper) uzatvára zmluvu o právnej pomoci sám so sebou.
http://www.ezmluvy.sk/zmluva/1085667
V mene Matice sa pod tieto škandalózne zmluvy, ktoré sú v hlbokom rozpore s dobrými
mravmi, podpísal predseda Tkáč, ktorý takýmto spôsobom doslova prehajdákal takmer
miliónovú finančnú rezervu, ktorú mu na účte Matice slovenskej zanechal jeho predchodca.
Za tichého mlčania (súhlasu?) predsedu dozorného výboru Martinkoviča, Tkáč arogantným
spôsobom odmieta informovať výbor MS, na čo použil týchto takmer milión eur z uvedenej
finančnej rezervy. Tkáč svojvoľne minul takmer miliónovú finančnú sumu a to nielen bez
vedomia a súhlasu výboru MS, ale doposiaľ nikto nevie načo ju minul. A náš pán
advokát, v jednej osobe aj predseda dozorného výboru MS, sa tvári, že sa absolútne nič
nestalo a všetko je v úplnom poriadku. Peniaze sa už minuli (či porozdeľovali?) a basta! Niet
už o čom diskutovať, však pán advokát?
Pri podpise zmluvy o právnej pomoci si pán advokát Martinkovič musel uvedomovať, že ako
člen dozorného výboru MS sa dostáva do otvoreného konfliktu záujmov. Na jednej strane,

ako člen dozorného výboru, bol povinný dbať na to, aby v súlade s platnou legislatívou bolo
hospodárne nakladané s matičnými financiami. Na druhej strane, ako majiteľ advokátskej
kancelárie, chcel čo najviac finančne profitovať z Matice slovenskej. S pomocou Tkáča si na
dobu neurčitú vytvoril stabilný peňazovod z Matice slovenskej do svojej vlastnej advokátskej
kancelárie, ktorý mu zabezpečoval ďalší pravidelný príjem. Tomuto sa ľudovo hovorí urobiť
z capa záhradníka.
Zmluva o právnej pomoci bola totiž uzavretá na dobu neurčitú a jej platnosť nastala dňom
podpisu, t. j. 2. 1. 2011. Napriek tomu, že Matica slovenská je verejnoprávnou inštitúciou
(nakladá aj s verejnými finančnými prostriedkami), na výber advokátskej kancelárie nebolo
predsedom MS vypísané žiadne verejné výberové konanie. Tkáč s Martinkovičom si
jednoducho tľapli a dohodli sa, len tak, na cene 600 eur + DPH, ktorú Matica bola povinná
pravidelne vyplácať advokátovi Martinkovičovi vždy k 15-temu dňu príslušného mesiaca a to
bez ohľadu na to, či danom mesiaci advokátska kancelária riešila alebo neriešila matičné
záležitosti. Naviac, zmluvnú odmenu vyplácala Matica advokátovi Martinkovičovi aj bez
ohľadu na výsledok, t. j. bez ohľadu na to, či Matica vyhrá alebo nevyhrá súdny spor. Tkáč
totiž zdedil po svojom predchodcovi vysokú finančnú rezervu a bolo z čoho rozdávať na
všetky strany a odmeňovať svojich poslušných poskokov. Nič však nebolo zadarmo. Ako sa
zdá, Martinkovič zase na odplatu kryl v dozornom výbore chrbát Tkáčovi. Len v rokoch 2011
– 2013, v čase, keď sa Matica zmietala v hlbokej finančnej kríze a z údajných finančných
dôvodov boli nútené odísť z Matice desiatky jej dlhoročných kmeňových pracovníkov,
zarobil náš šikovný fiškus na Matici slovenskej viac ako 17 000 eur.
Pod tlakom matičiarov bola v máji 2013 táto kontroverzná zmluva o právnej pomoci zrušená.
Advokátovi Martinkovičovi však mimoriadne zachutili matičné peniaze. Za žiadnu cenu sa
nechcel vzdať tohto matičného peňazovodu, nasmerovaného do svojej advokátskej kancelárie.
Ako sa zdá, šikovne využil vo svoj prospech mimoriadne vybičovanú situáciu v Matici
slovenskej, keď pred pripravovaným valným zhromaždením v roku 2013 sa predseda Tkáč
stal predmetom ostrej kritiky aj pre svoju eštébácku minulosť. Je skutočne pozoruhodné, že
v období, keď v Matici vrcholila táto kritika Tkáča, uzavrel advokát Martinkovič (opäť sám
so sebou!) a s predsedom Tkáčom novú zmluvu o právnej pomoci, a to necelých päť
mesiacov po zrušení prvej zmluvy o právnej pomoci! Totiž predchádzajúci peňazovod,
smerujúci z Matice slovenskej do Advokátskej kancelárie JUDr. Štefan Martinkovič takmer
dva a polroka pravidelne prinášal zlaté vajcia a nášmu prešibanému advokátikovi sa za nimi
veľmi, ale veľmi cnelo.
Pri uzavretí druhej zmluvy stojí za pozornosť, že advokát Martinkovič ju uzavrel s Tkáčom
mesiac pred pripravovaným valným zhromaždením Matice slovenskej, 10. 10. 2013. Opäť
zdôrazňujem, že to bolo v čase, keď v Matici slovenskej bol na Tkáča vyvíjaný silný tlak, aby
nekandidoval na funkciu predsedu MS, keďže je evidovaný ako agent ŠtB a aby
prostredníctvom svojej osoby nekompromitoval Maticu slovenskú. Spoluprácu Tkáča so
Štátnou bezpečnosťou oficiálne potvrdil aj Ústav pamäti národa.
http://www.ezmluvy.sk/zmluva/1113854

V tomto čase bol podaný na dozorný výbor MS podnet, aby sa tento najvyšší dozorný orgán
oficiálne vyjadril, či je v súlade s poslaním Matice slovenskej a jej stanovami, aby do
volených orgánov Matice slovenskej kandidovali a boli zvolení bývalí spolupracovníci Štátnej
bezpečnosti. Predseda dozorného výboru MS, JUDr. Martinkovič, sa odmietol k tejto otázke
vyjadriť a rozhodnutie presunul na delegátov valného zhromaždenia MS. Správne s Tkáčom
kalkulovali, že najmä gešperovci z takzvanej Mladej Matice pozvážajú na valné
zhromaždenie, predovšetkým z východného Slovenska, svojich početných prívržencov. Títo
potom na valnom zhromaždení definitívne „vyriešia“ (samozrejme v prospech Tkáča) otázku
Tkáčovho eštébáctva. Gešperovci, ako sa to od nich očakávalo, nesklamali! Ich hlasy
rozhodli, že valné zhromaždenie MS prijalo uznesenie, že vo volených orgánoch Matice
slovenskej môžu legitímne pôsobiť aj bývalí agenti Štátnej bezpečnosti. Predseda dozorného
výboru Martinkovič si potom mohol farizejsky umyť svoje ruky. Zo strany takzvanej Mladej
Matice to bol pľuvanec do tváre Matice slovenskej a jej demokratickej tradícii. Tzv. Mladá
Matica týmto definitívne stratila svoju tvár a je čiernou škvrnou na tele Matice slovenskej.
Matica slovenská, po valnom zhromaždení v roku 2013, je jedinou verejnoprávnou inštitúciou
na Slovensku (respektíve jedinou verejnou inštitúciou v bývalom východnom bloku), ktorá
prijala oficiálne uznesenie, že v jej volených orgánoch môžu legitímne pôsobiť aj agenti
bývalej Štátnej bezpečnosti. Vďaka gešperovcom z tzv. Mladej Matice, ktorí nevidia pred
sebou nič iné než budúce korytá, nemohla Matica slovenská už hlbšie klesnúť. Tkáč so
svojimi kumpánmi vysoko oceňoval postoj gešperovcov na valnom zhromaždení k otázke
bývalých spolupracovníkov ŠtB, ktorých následne korumpoval široko medializovanými
sľubmi o ich skorom prevzatí vedenia Matice slovenskej. Beda Matici slovenskej, ak ju
ovládnu zadubení a mocichtiví gešperovci!
V súvislosti s podpísaním novej zmluvy o právnej pomoci (10. 10. 2013) a rozhodnutím
predsedu dozorného výboru MS Martinkoviča preniesť rozhodnutie v otázke možnosti
kandidovania bývalých spolupracovníkov ŠtB na delegátov valného zhromaždenia MS, ako
aj v súvislosti so samotným valným zhromaždením MS (19. – 20. 11. 2013) sa vynára
niekoľko nezodpovedaných a veľmi závažných otázok. Vydieral advokát Martinkovič
predsedu Tkáča v súvislosti s jeho spoluprácou s ŠtB, aby si uňho presadil obnovenie
prerušeného peňazovodu z Matice slovenskej do Advokátskej kancelárie JUDr. Štefan
Martinkovič? Predchádzajúca zmluva o právnej pomoci bola totiž zrušená k 31. 5. 2013
a nová zmluva bola obnovená (čuduj sa svet!) v čase, keď dozorný výbor MS mal rozhodnúť,
či bývalí spolupracovníci ŠtB môžu kandidovať do volených orgánov Matice slovenskej. Ak
by to bola pravda, tak Matica slovenská veľmi draho zaplatila za obnovený peňazovod
z Matice slovenskej do Advokátskej kancelárie JUDr. Štefan Martinkovič. Martinkovičov
peňazovod zaplatila Matica slovenská za cenu straty svojej spoločenskej prestíže. A to je
cena, ktorá sa nedá vyvážiť žiadnymi peniazmi.
Advokát Štefan Martinkovič sa vo funkcii predsedu dozorného výboru MS úplne
diskvalifikoval a zdiskreditoval. A to nielen z profesionálneho, ale predovšetkým z morálneho
a etického hľadiska. Matica slovenská si za uplynulých sedem rokov dosť užila
s kontroverzným a neschopným Tkáčom. Nezaslúži, aby ju reprezentovali ľudia s pokriveným
charakterom.

Ako je všeobecne známe, advokát Martinkovič sa opätovne uchádza o funkciu predsedu
dozorného výboru MS, aby ďalej mohol z Matice slovenskej finančne ťažiť. Závisí len od nás,
či umožníme, aby takýto ľudia reprezentovali Maticu slovenskú. A takisto len a len od nás
závisí, aká bude Matica slovenská po tohtoročnom valnom zhromaždení – či ju budú viesť
ľudia, ktorí profesionálne a morálne zlyhali ako: Tkáč, Gešper, Martinkovič, alebo si do
výboru a do vedúcich funkcií zvolíme osobnosti, ktoré sa nespreneverili matičnej idey, majú
našu dôveru a nepodieľali sa na finančnom drancovaní Matice slovenskej.
(vd)

