OTVORENÝ LIST MATIČIAROM
Bratia a sestry matičiari - delegáti Valného zhromaždenia MS 2017 ! Týmto oslovením sa
Vám chcem krátko prihovoriť pri „ kľúčovom“ rokovaní o najbližšej budúcnosti našej
národnej ustanovizne.
Keďže v matičnom prostredí od

roku 2011

sa pod súčasným vedením Matice

začali nezmyselné útoky systémom „sami na seba“, čo samozrejme privítali „antislovenské“
médiá a verejne sa tešili z matičných problémov.

Kde mohli prilievali olej

do ohňa

a dehonestovali nielen historické, ale aj súčasné a najmä budúce smerovanie všetkých súčastí
Matice slovenskej. Preto je potrebné, ba dokonca to považujem povinnosť osloviť a požiadať
Vás o prijatie zásadného rozhodnutia k príčinám a následkom, ktoré sa zniesli „ na hlavu
Matice slovenskej“ a Vy všetci viete, že ich v ostatných rokoch matičného života bolo viac
ako dosť.
V súvislosti s prípravou tohtoročného Valného zhromaždenia Matice slovenskej,
nakoľko súčasné vedenie s predsedom Mariánom Tkáčom zamedzilo v rokoch 2014 – 2016
konanie celoštátneho snemu. Jeho konanie odsúhlasilo uznesením VZ MS v roku 2013.
Podľa Hlavy VII. článok 2 Stanov MS sa Snem MS koná medzi valnými zhromaždeniami
spravidla

raz ročne a prerokúva priebežne

plnenie uznesení a programových úloh

schválených valným zhromaždením. Snem sa nekonal, a aj to čo počas troch rokov konal
Výbor MS nenapĺňalo chválené programové zámery. Výbor sa stal

zamestnaneckým

grémiom, na ktorom sa prerokovávali veci, ktoré patria na každú obyčajnú gremiálnu
poradu zamestnancov. Neriešila sa najmä podstatná vec, z hľadiska morálnej očisty. Matice
slovenskej, spolupráca so Štátnou bezpečnosťou,. Samotný

fakt spolupráce so Štátnou

bezpečnosťou morálne diskvalifikuje každého, kto tak konal a v prípade Matice slovenskej je
zásadnou prekážkou k tomu, aby mohol zastávať akékoľvek vedúce funkcie v našej
najvýznamnejšej národnej ustanovizni.. To je mimoriadne závažná skutočnosť pre budúcnosť
našej národnej ustanovizne a kým sa tak nestane, Matica slovenská nebude mať dôveru
v slovenskej verejnosti. Túto požiadavku, očistiť Maticu slovenskú od všetkých
spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti

totiž už v roku

1990

vo svojom

vystúpení na

obnovujúcom valnom zhromaždení v Martine vyslovil vtedajší prvý ponovembrový predseda
MS Ing. Viliam J. Gruska. Žiaľ nestalo sa to a aj to je jeden z faktorov vzťahu verejnosti
k verejnému pôsobeniu Matice slovenskej. Matica slovenská bola médiami vytláčaná na
okraj, matičné podujatia boli verejne spochybňované, postoj k MS sa začal odrážať na
úbytku počtu miestnych odborov a členov, na slabšej aktivite vedeckých odborov, na

úradníckom pôsobení profesionálnych pracovísk a veľmi malej pomoci členskému hnutiu po
stránke metodickej i finančnej, na jednostrannom spolitizovaní matičného printového
média, na predaji matičného majetku a dosahovaných hospodárskych výsledkov, na neriešení
zverejnených stanovísk k vzniknutým vnútromatičným problémom. Podstatnou vecou však
boli skutočnosti vo veci nedodržiavania

platných Stanov MS a ďalších

schválených

platných dokumentov pre činnosť a hospodárenie Matice slovenskej. Ďalšou skutočnosťou
boli „ prešľapy“ pri projektoch Digitalizácie Archívu MS, ale aj tzv. projektoch Plávajúcich
galérií na Dunaji, Zber papiera na pracoviskách MS, Inštitút vzdelávania MS a sklamanie
matičiarov nastalo aj pri nedostatočnej podpore niektorých matičných podujatí, ktoré nebyť
podpory samospráv by sa neboli uskutočnili.
Do dnešného dňa nebol schopný „ zamestnanecký“ Výbor MS predložiť členskej
základni zmysluplný program matičnej budúcnosti . Chcem veriť, nakoľko môj vzťah
k Matici slovenskej od detských rokov formovali rodičia a učitelia a tento vzťah trvá aj v
prítomnosti, že ak si vyvolíme schopných a zodpovedných ľudí na vrchné matičné stolce
„ moysesovsko kuzmányovský a školtétyovsko hronský“ a vrátime sa ku „ krčméryovskému
modelu“ v členskej základni a „ hroncovmu modelu“ vo vedeckej oblasti, budeme schopní
pripraviť kvalitu

budúcnosti Matice slovenskej, získame pre matičné ciele významné

osobnosti Slovenska a staneme sa opäť rešpektovanou národnou ustanovizňou.
Verím, že pamäť matičiarov na Slovensku funguje a ešte nezabudli na roky našej
súčinnosti pri výnimočných matičných projektoch v rokoch 1990 – 2010, kedy si Maticu
slovenskú považovali ľudia na Slovensku i v slovenskom zahraničí. Svedčia o tom nielen
uskutočnené podujatia, ale aj vytvorené dlhodobé koncepčné zámery a v nemalej miere aj
tých vyše 110 scénických programov vytvorených matičnými kolektívmi a kolektívnymi
členmi Matice slovenskej..
Obraciam sa

preto na Vás, drahí bratia a milé sestry – účastníci

valného

zhromaždenia Matice slovenskej 2017 a apelujem v mene všetkého, čo sme spoločne pre
našu Maticu konali, upevnite si v sebe matičnú pamäť a pre budúce obdobie života Matice
slovenskej si na jej čelo vyvoľte takých ľudí, ktorí budú vedieť nezištne, svedomite
a z hĺbky svojho srdca plniť poslanie Matice slovenskej v našej slovenskej prítomnosti
a odovzdajú ho potomkom v tej najkrajšej a najlepšej podobe.. Myslím na Vás a verím
Vám, že sa v záujme budúcnosti našej Matice rozhodnete správne. S úctou k všetkým Vám
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