Zmenila sa Matica slovenská na cestovnú
kanceláriu?
http://matica.sk/news/2018/02/vedenie-matice-slovenskej-navstivilo-sesterskumaticu-srbsku-hlbsia-spolupraca-slovanskych-ustanovizni/
Niekoľko dní po výlete matičných papalášov, vedených predsedom Dozorného
výboru MS JUDr. Štefanom Martinkovičom do Chorvátska, vybrala sa na výlet
do Srbska ďalšia skupina matičných papalášov, vedených teraz už predsedom
MS JUDr. Mariánom Gešperom. Samozrejme, že nemohol medzi nimi chýbať
ani notorický cestovateľ Martinkovič, bez účasti ktorého sa nemôže konať
žiaden papalášsky výlet do zahraničia. Veď predsa niekto musí na výletníkov
„dozerať“! Nuž a kto iný, než sám pán predseda Dozorného výboru MS je v tom
najkompetentnejší?
Už sa stalo zaužívanou praxou, že riaditeľku Krajanského múzea MS v Martine
nevzali ani na tento papalášsky výlet. A to aj napriek tomu, že na rozdiel od
kontroverzného Martinkoviča má priamo v popise práce starať sa o krajanské
komunity v zahraničí. Predsedovi MS Gešperovi sa asi nehodila do jeho suity,
ktorú okrem Martinkoviča tvorili ešte dvaja funkcionári takzvanej Mladej
Matice Martin Hajník a Michal Tkáč. Dal by som ruku do ohňa, že spolu
s Gešperom, patria do východoslovenského klanu, ktorý ovláda Maticu
slovenskú.
Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že zahraničné výlety matičných papalášov sú
akousi formou odmeny, pričom reálny prínos týchto výletov pre Maticu
slovenskú je bezvýznamný. Papalášske výlety do zahraničia sa stali veľmi
obľúbenou hobby vedenia Matice slovenskej a najmä bezprecedentným
plytvaním peňazí daňových poplatníkov, ktoré za normálnych okolností by nám
pomáhali rozvinúť našu matičnú činnosť v regiónoch.
Nuž teda, aké sú konkrétne výsledky výletu do Srbska? Ako sa uvádza
v informácii, uverejnenej na webovej stránke Matice slovenskej, konkrétnym
výstupom rokovania predsedu MS Gešpera s predsedom Matice srbskej je zámer
vydať spoločný vedecký zborník. Teda kvôli tomu cestoval Gešper so svojou
suitou do Srbska, aby sa dohodli len na zámere(!) vydávať spoločný vedecký
zborník. Ďalej sa dohodli na príprave(!) stretnutia zástupcov vedeckých
pracovísk. Teda žiaden konkrétny výsledok z výletu do Srbska. Z hľadiska

uvedeného je zaujímavé, že namiesto vedeckého tajomníka MS (resp. zástupcu
vedeckých pracovísk) boli na výlet do Srbska vybratí chlapci z Mladej Matice.
Pozoruhodné sú najmä dôvody účasti pracovníka Členského ústredia MS
Michala Tkáča a podpredsedu Mladej Matice Martina Hajníka medzi
výletníkmi. Ich účasť v delegácii pravdepodobne súvisela s ponukou predsedu
MS Gešpera, ktorú dal predsedovi Matice srbskej, že Mladá Matica je ochotná
poskytnúť Matici srbskej svoje skúsenosti pri podchytení „mladej srbskej
matičnej mládeže“. Čo je skutočne veľmi, veľmi pozoruhodné. Nevzdelaný
a neinformovaný pán Gešper totiž nevie, že Matica srbská je kultúrna inštitúcia,
známa najmä svojou knižnicou a vydavateľstvom a nemá žiadnu členskú
základňu. Chlapci z Mladej Matice cestovali do Srbska úplne zbytočne.
Výsledky „pracovnej cesty“, aké dosiahli výletníci na čele s Gešperom, by
dokázala počas pracovnej doby vybaviť z Martina jedna sekretárka.
Najvtipnejšie však na tom je, že pán Gešper ešte aj po návrate z výletu žije v
presvedčení, že Mladá Matica bude spolupracovať s neexistujúcou „mladou
srbskou matičnou mládežou“ z Matice srbskej. Najtrápnejšie na tom je, že
Gešper dostal predsedu Matice srbskej do veľmi nezávideniahodnej situácie.
Keďže ho nechcel zosmiešniť, tak asi radšej mlčal ku Gešperovej ponuke, že
Mladá Matica je pripravená poskytnúť svoje skúsenosti „pri podchytení mladej
srbskej matičnej generácie.“
Nuž, nedá sa nič robiť. Ak budú chcieť cestovaniachtiví členovia vedenia
Mladej Matice organizovať za peniaze daňových poplatníkov výlety do Srbska,
budú si musieť vymyslieť iné „dôvody“.
Je len veľká škoda, že Mladá Matica neponúkla doposiaľ svoje bohaté
„skúsenosti“ z práce s mládežou napríklad miestnym odborom MS, domom MS,
alebo školám na južnom Slovensku. Naše južné Slovensko nie je pre nich asi
dostatočne atraktívne. Zahraničie je predsa len zahraničie! Mám pocit, že
cestovaním posadnutý predseda Dozorného výboru MS vzbudil u funkcionárov
Mladej Matice cestovateľskú horúčku, hraničiacu až s ošiaľom. Nuž, prečo by aj
oni nemohli organizovať výlety do zahraničia, keď im to Matica zaplatí?
Milí matičiari,
choďte do škôl a opýtajte sa študentov alebo pedagógov na Mladú Maticu. Od
Šamorína po Komárno, rovnako ako na celom slovenskom juhu, nikto o nich nič
nepočul! Spolu s matičiarmi na južnom Slovensku, by som veľmi rád vedel, čo

je to vlastne za spolok tá Mladá Matica? Zdá sa mi, že je to akýsi štát v štáte,
ktorý neuveriteľným spôsobom odčerpáva finančné prostriedky Matice
slovenskej na uspokojenie vlastných, skupinových záujmov. Okrem manipulácií
volieb na valnom zhromaždení Matice slovenskej, robia ešte aj niečo iné? U nás,
na južnom Slovensku, určite nič nerobia.
Ak uvedené „skúsenosti“ má Mladá Matica odovzdávať Matici srbskej, tak táto
veľmi skoro skončí tam, kde skončila aj súčasná Matica slovenská. Ako
spoločensky neakceptovaná inštitúcia, pohybujúca sa na periférii verejného
diania.
Tohtoročné zahraničné výlety matičných papalášov do Chorvátska a do Srbska
v dostatočnej miere dokazujú, že vedenie Matice slovenskej má dostatok peňazí
na plytvanie. Keď však vedenie Matice slovenskej má podporiť matičný život na
slovenskom juhu, tak vtedy peniaze sú už veľkým problémom.
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