Uznesenie výboru Matice slovenskej
k pôsobeniu webovej stránky Obrodená Matica

Výbor Matice slovenskej, presnejšie zamestnanecká rada Matice slovenskej, prijala na
svojom poslednom zasadnutí nasledovné uznesenie týkajúce sa webovej stránky Obrodená
MS :
a/ odsudzuje činnosť webovej stránky www.obrodenamatica.sk, ktorá hrubým spôsobom
poškodila činnosť Matice slovenskej a jej dobré meno v slovenskej spoločnosti,
b/ odsudzuje činnosť tých členov Matice slovenskej, ktorí zneužili svoje členstvo na vnútorné
politikárčenie a znížili sa k ohováraniu predstaviteľov Matice slovenskej, využívajúc
nematičné metódy typické pre stranícku politiku,
c/ vyzýva zakladateľov webovej stránky „obrodená Matica“, aby ukončili svoju činnosť tejto
stránky a ospravedlnili sa za svoje konanie, v opačnom prípade ich výbor MS bude brať na
zodpovednosť za ich konanie!
Zamestnanecká rada Matice slovenskej, ktorá sa od roku 2010 naďalej nazýva výbor
Matice slovenskej, zabudla vo svojom uznesení zohľadniť základnú otázku: prečo vôbec
vznikla webová stránka Obrodená Matica ? Zdá sa, že niektorí členovia výboru MS, či už zo
strachu o stratu zamestnania, alebo im už prestala dostatočne slúžiť pamäť, zabudli, že
webová stránka Obrodená Matica, bola založená výlučne z toho dôvodu, že po nástupe
Tkáča do funkcie predsedu MS v roku 2010 bola v Matici slovenskej surovým spôsobom
potlačená sloboda prejavu, a to či už na stránkach matičnej tlače (Slovenské národné
noviny), alebo na oficiálnej webovej stránke MS. Nové vedenie MS nielenže neumožnilo
publikovať v matičných médiách kritické názory, ale rovnako ako za totality, vyhadzovalo
z pracovného pomeru v MS tých zamestnancov, ktorí mali iný názor na krízový vývoj v Matici
slovenskej, ktorej činnosť začala po roku 2010 evidentne upadať.
Patrím medzi prispievateľov webovej stránky OM, preto považujem za svoju
povinnosť vyjadriť sa k uvedenému uzneseniu, možno aj za iných autorov. Poďme najprv
k obsahu uznesenia:
Členovia zamestnaneckej rady (výbor MS) v prijatom uznesení tvrdia, že vraj
Obrodená Matica poškodzuje činnosť a dobré meno MS. Nuž, dobré meno Matice slovenskej
znevážili a poškodili predovšetkým tí, ktorí netransparentne a svojvoľne nakladali
s finančnými prostriedkami MS a priviedli Maticu do hlbokej morálnej a finančnej krízy, a to
až v takej miere, že sa ocitla na okraji spoločenského diania. Podľa názoru ministra kultúry
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spoločensky neakceptovateľnou inštitúciou. Výbor MS sa nikdy nezaoberal príčinami

krízového stavu, v akom sa zmieta súčasná Matica slovenská a ak sa aj poukazovalo na
niektoré negatívne javy, ich príčiny sa hľadali mimo matičného prostredia.
O celkovom morálnom úpadku Matice slovenskej svedčí aj fakt, že vedenie Matice,
v snahe, aby bývalý spolupracovník ŠtB, Marián Tkáč, mohol kandidovať na funkciu predsedu
MS, zmanipulovalo delegátov minulého valného zhromaždenia, ktorí prijali uznesenie, že
o volené funkcie v MS sa môžu legitímne uchádzať aj bývalí príslušníci Štátnej bezpečnosti.
A táto matičná výzva naďalej platí. Uznesenie valného zhromaždenia doposiaľ nikto nielenže
nezrušil, ale ani len nespochybnil. Týmto absurdným uznesením Matica slovenská, ako
verejnoprávna inštitúcia, stratila aj ten posledný kredit, aký mala v našej spoločnosti. A táto
Matica slovenská, s eštébákom na čele, chce byť hovorcom a svedomím národa! Keď si
zvážime, akú významnú úlohu zohrala Matica v našich národných dejinách, tak si takýto osud
nezaslúžila.
V súčasnej Matici totiž už nejde o idey, o program, o slovenskú kultúru, ale len a len
o dobre platené miesta vedúcich funkcionárov, predovšetkým o preslávené viaczdrojové
korytá. Nikdy nebolo tradíciou v Matici slovenskej, aby volené funkcie boli platené. Matica
slovenská sa z národnej ustanovizne zmenila na sociálny zaopatrovací ústav, ktorý neustálym
zakladaním ďalších a ďalších nových pracovísk rieši nezamestnanosť svojich priaznivcov. Na
druhej strane, v Matici pôsobia vedecké „ústavy“ s 1 až 2 pracovníkmi a tomu zodpovedá aj
ich význam a výkon.
Počet členov Matice slovenskej za posledné dve volebné obdobia rapídne klesol. MS
má dnes len okolo 28 tisíc členov. V rozpore so svojimi sľubmi predseda vždy poberal plat.
Výbor mu však na návrh predsedníctva po čase odobral výkonné kompetencie, keďže ich
nezvládal. Ponechal mu len reprezentačnú funkciu, ktorú zvládal „vynikajúco“, stále bol na
cestách (od Holíča po Petrohrad) a MS to stálo nemálo finančných prostriedkov.
Cieľavedome si budoval imidž „národovca“. Pamätáte si tie trápne výstupy v médiách,
„hodnotné“ videá, kde vystupoval predseda? Rád podával trestné oznámenia, v ktorých MS
neuspela a za ktoré sme vyhodili veľké peniaze. V niektorých rokoch nás právnici stáli aj 40
tisíc € ročne! Najvyšší kontrolný úrad zistil niekoľko porušení zákonov NR SR a Stanov MS,
nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami MS... Dozorný výbor MS to nakoniec
pred pár dňami vo svojej správe tiež skonštatoval. Len škoda, že si to všimol až po niekoľkých
rokoch „gazdovania“ tohto vedenia. Predseda v tom totiž nebol sám. O jeho prešľapoch
vedeli všetci členovia výboru MS, viackrát bol upozornený aj predseda Dozorného výboru
MS p. Martinkovič, vedeli aj podpredsedovia MS (podpredseda Šimonovič sa radšej vzdal
funkcie a z výboru odišiel). Z výboru Matice slovenskej odišlo v tomto funkčnom období
rekordných 16 (!) členov, čo si história MS nepamätá. Otvorený list o nedemokratických
pomeroch a potláčaní demokracie v MS napísal aj totálne sklamaný veľký priateľ M. Tkáča –
Drahoslav Machala... Výbor Matice slovenskej však toto vôbec nezaujíma a obviňuje
Obrodenú Maticu, že vraj ona je príčinou toho, že Matica a jej funkcionári nemajú
v slovenskej spoločnosti žiaden kredit a uznanie.

Podľa názoru členov výboru MS tí členovia a priaznivci MS, ktorí
nemohli
demokratickým spôsobom vyjadriť svoj kritický názor v matičných médiách, tí vraj ohovárajú
predstaviteľov MS a politikárčia! Ale to, že predseda MS Tkáč urobil v minulosti z Matice
slovenskej hlasnú trúbu Slotovej SNS, že chodil s ním po predvolebných mítingov, na ktorých
demonštroval podporu Matice Slotovi, to podľa členov zamestnaneckej rady už nie je
politikárčenie. To, že na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave verejne vystupoval predseda
Tkáč, či už s predsedom KSS Jozefom Hrdličkom, alebo s podpredsedom KSS Jalalom
Sulejmanom proti NATO, ktorého súčasťou je aj Armáda SR, zrejme takisto nie je
politikárčenie. Politikárčenie nie je ani to, keď Matica pozýva na svoje podujatia M. Kotlebu
z Ľudovej strany – Naše Slovensko. Politikárčenie nie je ani to, keď predseda na zasadaní
výboru nespokojný s nejakým konaním vlády povie, že „najbližšie treba voliť inak!“ ?Podľa
členov zamestnaneckej rady (výbor MS) je politikárčenie len to, keď sa na webovej stránke
objavia kritické hlasy na činnosť a smerovanie Matice slovenskej.
Ak by bol v matičnej tlači, v súlade s platnými Stanovami MS, vytvorený priestor pre
demokratický dialóg, webová stránka Obrodená Matica by bola zbytočná.
Celé roky sme na webovej stránke Obrodená Matica upozorňovali na nekalé praktiky
vedenia MS. Sme presvedčení, že MS nemožno riadiť ako súkromnú spoločnosť, že
najdôležitejšie v Matici nie sú z veľkej časti nezaslúžené platy vedenia , ale predovšetkým
pomoc tým miestnym odborom MS, ktoré pomoc najviac potrebujú, že takýmto spôsobom
viesť MS je škodlivé, že vedenie MS je v prvom rade zodpovedné za poškodzovanie dobrého
mena MS v spoločnosti. Zakrývate si oči, zakrývate prešľapy, myslíte si, že takto Matici
pomáhate?
Považovala som za dôležité napísať týchto pár riadkov, keďže na blížiacom valnom
zhromaždení v Liptovskom Mikuláši určite nedostanem priestor na vyjadrenie. Veľmi zlú
skúsenosť s manipuláciou diskusie mám už z posledného valného zhromaždenia. Aj na
pripravovanom valnom zhromaždení MS je nedemokratickým spôsobom diskusia limitovaná.
Vo vedení MS vo všeobecnosti vládne strach z diskusie. Keby vedenie MS mohlo, tak bod
diskusia vyhodí z programu. Dokonca očakávam, že kritikov súčasného vedenia MS navrhne
nejaký vopred zmanipulovaný delegát vylúčiť z členstva v Matici slovenskej. Nikto nebude
zvedavý na protiargumenty. Zmanipulovaná masa vybraných a vopred pripravených
delegátov tak, ako sa to stalo na poslednom valnom zhromaždení MS, schváli všetko, čo
predložia. V Matici slovenskej nie je žiadna demokracia. Valné zhromaždenia MS fungujú
podobne, ako fungovali zjazdy KSČ, na ktorých sfanatizovaní a zmanipulovaní delegáti
vykrikovali a umlčiavali kritikov, kádrovali, vylučovali každého, na koho im vedenie ukázalo
prstom...
Opäť bude krik, opäť som si dovolila napísať na nenávidenú web stránku svoj osobný
názor. I keď som dlhoročnou členkou výboru MS, od roku 2010 nemám žiadnu možnosť, aby
som mohla v matičnej tlači vyjadriť svoje názory a stanoviská adresované matičnej
verejnosti. Členkou MS som od roku 1968. Mnohí, dnes urazení matičiari, vtedy ešte neboli

ani na svete. Za 20 rokov činnosti vo výbore MS, som zažila všeličo, ale to, čo prežíva súčasná
Matica, to nemá žiadnu obdobu v jej histórii. S obavou o ďalší osud Matice slovenskej
sledujem vývoj tejto našej najstaršej celonárodnej ustanovizne.
Vyzerá to tak, že po tohtoročnom valnom zhromaždení budem tento vývoj sledovať
už len zďaleka...
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