Syn komunistického novinára kádruje matičiarov
Niekoľko poznámok k súčasnému dianiu v Matici slovenskej

Človeku sa rozum zastavuje, kam to speje naša Matica. Kedysi mienkotvorná
a vážená inštitúcia padla na úplné dno. Zo všetkých strán počúvam, že Matica je
chorá inštitúcia, že vedenia v Matici sa zmocnili nevzdelaní ľudia, ktorých jediným
záujmom je čo najdlhšie sa udržať v dobre platených volených funkciách. Sami
zamestnanci či už v Martine, Bratislave, alebo v domoch Matice slovenskej tvrdia, že
väčšina matičného rozpočtu vraj ide na mzdy a len to čo zvýši (mizivá časť) je určené
na činnosť (živorenie). Vedeniu Matice však nestačia ani matičné príjmy. Peniaze na
navyšovanie svojich vysokých matičných platov a odmien, ktoré za normálnych
okolností by bolo možné použiť na matičné aktivity, vyťahujú ešte aj z Neografie.
A naviac, popri svojom pracovnom pomere v Matici slovenskej, vraj uzatvárajú ďalšie
pracovné úväzky s inými zamestnávateľmi, alebo podnikajú. V tomto sú
neprekonateľní najmä tzv. matiční právnici. V Matici sa totiž od práce nepretrhnú.
Vedenie Matice zachvátil ošiaľ viaczdrojových príjmov. Toto je obraz súčasnej biedy
v Matici slovenskej tak, ako ho vidia jej terajší, ako aj bývalí členovia. Veľmi, veľmi
zle sa to počúva.
Matica ponúka verejnosti namiesto kultúry insitné putovné divadlo, okorenené
odhaľovaním pamätných tabúľ a búst. Vedenie Matice organizuje po Slovensku
teatrálno-cirkusové predstavenia divadelných amatérov, za účasti 10-15 divákov!
Nuž, kvôli tomuto bola založená Matica slovenská? Koho môže takáto Matica
osloviť? Komu vyhovuje „kultúra“, takáto karikatúra Matice slovenskej? Kto chce
totálne skompromitovať a zničiť Maticu slovenskú? Ako som sa presvedčil, to sú
otázky, ktoré rezonujú v matičnom hnutí. Bývalí aj súčasní matičiari sú toho názoru,
že to čo robí vedenie Matice za peniaze daňových poplatníkov, to by dokázal robiť
hociktorý miestny odbor, alebo hociktorý okrášľovací spolok a ešte by aj ušetril
peniaze daňových poplatníkov. Na takúto pseudokultúru predsa nepotrebujeme
Maticu slovenskú! Je to tragédia, škandál a hanba. Kedysi rešpektovaná,
mienkotvorná kultúrna inštitúcia sa pod neschopným Gešperovým vedením zmenila
na púťovú cirkusovú atrapu! Otrasné! Človek nevie, či sa má smiať alebo plakať.
Všetci, ktorých som poznal z matičného hnutia sú zhrození a znechutení zo súčasnej
Matice. Väčšina z nich už dávno rezignovala na prácu v Matici slovenskej a niektorí
sa od nej otvorene dištancujú.
Dlho som uvažoval, či vôbec má ešte zmysel, aby som reagoval na nehorázny
článok uverejnený v Slovenských národných novinách. Autorom článku je sám
šéfredaktor Maroš Smolec (SNN 24. 3. 2019), v ktorom bývalého predsedu MS
Jozefa Markuša zákerným spôsobom spojil s politickým extrémizmom. Nebol som
a ani nie som prívržencom Markuša, s ktorým som sa stretol len párkrát, keď zavítal
do nášho miestneho odboru. Príliš dlho bol predsedom, čo sa mu nakoniec aj
vypomstilo. Postupne strácal zmysel pre realitu a najmä chýbala mu sebareflexia.
Avšak spájať ho s politickým alebo ideologickým extrémizmom môže len blázon

alebo hochštapler. Môže to urobiť len človek, ktorý nikdy nebol spätý s matičným
hnutím a ani len netuší, čo ešte donedávna bola Matica slovenská.
Maroš Smolec, v rozpore s elementárnou etikou, zneužil funkciu šéfredaktora,
aby si prostredníctvom medializovanej kauzy stredoškolského študenta E. H. mohol
ventilovať svoje osobné komplexy vo vzťahu k bývalému predsedovi Matice
slovenskej, ktorý sa voči týmto ranám pod pás nemôže brániť. Tomuto sa hovorí
hyenizmus, aký v Matici nebol ani v povestných 50. rokoch. Keď už pán Smolec chce
škandalizovať matičiarov prostredníctvom ich detí, mohli by sme to aj otočiť. Neviem,
či by pán Smolec skákal od radosti, keby ho matičiari začali v médiách škandalizovať
a nálepkovať cez kariéru jeho otca, komunistického novinára a nomenklatúrneho
kádra ÚV KSS, ktorý po roku 1990 patril k fanatickým prívržencom Vladimíra
Mečiara. Ako sa zdá boľševizmus, so svojou filozofiou nenávisti, je hlboko
zakorenený v mladom Smolcovi. Musí mať veľmi hrubú hrošiu kožu a veľmi silný
žalúdok, keď je schopný bohorovne kádrovať matičiarov, ktorým nesiaha ani po
členky. Doposiaľ pre Maticu nič neurobil, ale veľmi usilovne z nej vysáva peniaze
z rôznych finančných zdrojov – plat šéfredaktora SNN (niektorí tvrdia, že si dáva
zaplatiť aj za funkciu správcu MS) sa mu máli, tak si ešte vymohol ďalší finančný
príjem za členstvo v Predstavenstve Neografie a. s. a samozrejme natŕča ruky aj po
tučných odmenách. Keby bol morálne a eticky na výške skutočného matičiara
a skutočného novinára, tak po tomto prešľape sa zbalí a zmizne z Matice. Smolec to
však neurobí, kto by ho zamestnal?
Maroš Smolec bol jeden z tých, ktorí hrubým spôsobom porušili zákon NR SR
o Matici slovenskej ako nadstraníckej inštitúcii. V prezidentských voľbách v roku
2014 verejne podporil straníckeho kandidáta Róberta Fica na post prezidenta
Slovenskej republiky. Tkáč a Gešper zneužili svoje funkcie v Matici slovenskej
a bezprecedentným spôsobom zatiahli Maticu slovenskú do stranícko-politického
boja.
MATICA ZA FICA!
Výzva predstaviteľov, osobností a členov Matice slovenskej
Opäť nám raz ide takmer o všetko: o charakter nášho štátu, dokonca o jeho
existenciu. Pre našu vlasť, naše Slovensko, bude na prospech jeho občanov, ak
bude na čele štátu stáť známy politik, preverený v životných skúškach. Zakladajúci
člen Matice slovenskej – ROBERT FICO – sa osobnou účasťou a podporou
matičných aktivít na počesť osobností a udalostí slovenských dejín vyprofiloval ako
vlastenec a ochranca našej štátnosti. Matica slovenská už 150 rokov stráži slovenské
tradície, život a národ slovenský, podporuje národné a sociálne práva Sloveniek a
Slovákov a bráni národno-štátne záujmy. Vyzývame všetkých svojich členov,
sympatizantov, osobnosti a vlastencov, ktorým v hrudi bije slovenské srdce, aby v
sobotu 29. marca 2014 prišli k volebným urnám a volili Róberta Fica. Ako občania
máme plné právo voliť a zvoliť si vlasteneckého prezidenta!
25. marca 2014.

Podpísaní: Marián Tkáč, predseda MS; Imrich Kružliak, politik a spisovateľ;
Tibor Mikuš, predseda TTSK a člen výboru MS; Jaroslav Rezník st., spisovateľ; Jozef
Šimonovič, 1. podpredseda MS; Marián Gešper, 2. podpredseda MS; Drahoslav
Machala, reportér a spisovateľ; Viliam Oberhauser, člen predsedníctva MS; Libuša
Klučková, členka výboru MS; Maroš Smolec, člen výboru MS; Štefan Martinkovič,
predseda DV MS; Jaroslav Chovanec, podpredseda DV
MS; Jozef Kollár, člen prezídia MS; Miroslav Holečko, člen prezídia MS; Eva
Kristínová, herečka a čestná predsedníčka MO MS; Miroslav Bielik, predseda SSS;
Daniela Suchá, riaditeľka DMS; Peter Mulík, tajomník MS; Pavol Parenička, tajomník
MS; Marek Hanuska, tajomník MS; Michal Válent, univ. profesor; Ivan Janičina,
vlastenec; Marián Polonský, výtvarník; Miroslav Pius, historik a básnik; Kamil
Haťapka, exposlanec NRSR a vlastenec, Ever Puček, výtvarník, Ondrej Zimka,
výtvarník; Ondrej IV. Zimka, sochár; Jozef Darmo, VŠ pedagóg.
(Poznámka: zvýraznení signatári tvoria v súčasnosti vedenie MS)
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_233.pdf
Doposiaľ sa matičiarom za tento a ani za ďalšie podobné hrubé prešľapy nikto
z vedenia Matice neospravedlnil. Kto im dal právo hazardovať s menom Matice
slovenskej a zaťahovať ju do stranícko-politického boja? Nikto z nich si nechce
priznať svoje fatálne zlyhanie a tvária sa, že sa vôbec nič nestalo. Naviac, vykrikujú
do sveta (keď už nikto nemá o Maticu záujem), že Matica je vraj nadstraníckou
inštitúciou. Slovenské národné noviny, pod vedením Smolca, sa stali nielen hlasnou
trúbou Slovenskej národnej strany, ale aj obhajcom Kotlebovej Ľudovej strany naše
Slovensko. Miesto toho, aby kultivovali spoločenské vzťahy a prispievali k
zjednocovaniu národa, výdatne prilievajú olej do ohňa a polarizujú Maticu slovenskú
a Slovensko. Toto má byť tá proklamovaná „nadstranícka“ Matica – „jednota
milovníkov národa a života slovenského“? Už sme si v miestnych odboroch pomaly
zvykli, že vedenie Matice nás, najmä v období parlamentných volieb a valných
zhromaždení MS, používa len ako rohožky. Poutierajú si o nás svoje zašpinené nohy
a po zmocnení sa funkcií vo výbore MS ich už viac nezaujímame.
Je pravda, že Markuš urobil v Matici slovenskej dosť prešľapov a nešťastných
rozhodnutí, ale urobil aj veľa dobrých vecí, na ktorých bolo možné ďalej stavať. Veď
si len porovnajme, čo znamenala Matica slovenská v slovenskej spoločnosti v roku
1990 alebo v roku 2 000 a čo znamená dnes so svojou cirkusovou kultúrou! Ako
hovorí jeden môj dobrý priateľ, v súčasnosti ani pes po Matici neštekne. Matica nemá
žiaden program, žiadnu víziu, nemá čo ponúknuť Slovákom nielen doma, ale ani
v zahraničí. Ako ma informoval jeden môj priateľ, namiesto pomoci zahraničným
Slovákom organizujú výlety do zahraničia. Na zahraničných Slovákov sa chodia
pozerať ako na exotické zvieratá v zoologickej záhrade. A to je všetko, čo dokážu!
Väčšine občanov je Matica úplne ľahostajná, nikoho nezaujíma. Všetci, s ktorými sa
poznám z matičného hnutia tvrdia, že Matica zákonite speje k svojmu zániku a že
tento proces je už nezastaviteľný.

Bezprizorní nezamestnaní, bez akejkoľvek matičnej minulosti(!), ktorí sa
hromadne votreli do Matice slovenskej, prišli do Matice v prvom rade riešiť si svoje
sociálne problémy a nie pomáhať Matici slovenskej o činnosti ktorej absolútne nič
nevedia a ani ich nezaujíma. Väčšina z nich sa ani necíti byť matičiarmi. Ich jediným
záujmom je, aby dostávali v Matici pravidelný finančný príjem. Akonáhle zmenia
zamestnanie a odídu z Matice, tak si na Maticu ani nespomenú. Niektorí z nich jej po
odchode ešte aj otvorene škodia. Toto je obraz súčasnej „Gešperovej elity“, ktorá sa
zmocnila Matice slovenskej. Myslím si, že moji priatelia majú pravdu keď tvrdia, že
v súčasnosti je hlavným poslaním Matice slovenskej riešiť nezamestnanosť v okolí
Vranova nad Topľou (bydlisko predsedu MS Mariána Gešpera, kde údajne vykonáva
svoju advokátsku činnosť). Amatérska, insitná kultúra, ktorú ponúka vedenie Matice
slovenskej verejnosti, slúži len ako dymová clona na zakrytie úlohy, ktorú plní Matica
slovenská ako sociálna ustanovizeň pre nezamestnaných obyvateľov východného
Slovenska.
Tak sa zdá, že základnou podmienkou pre oživotvorenie Matice je zmena
modelu jej organizácie a riadenia. Súčasné vedenie MS sa síce vehementne
dištancuje od bývalého predsedu Markuša a veľmi ostro ho kritizuje, ale predmetom
ich plamennej kritiky sa nikdy nestala kasta platených volených funkcionárov, ktorá
v Matici nikdy neexistovala a vytvoril ju až Markuš. Pri tejto otázke však čušia ako
zarezaní. Predtým bolo nemysliteľné, aby volení funkcionári boli platenými
zamestnancami Matice slovenskej. Keď však ide o peniaze a o osobné záujmy, tak
už aj „markušizmus“, ktorému vyhlásili boj na život a na smrť, im je dobrý a vôbec im
neprekáža. Toto snáď najlepšie vystihuje pravú tvár a skutočný charakter
gešperovcov.
Vznikom platenej kasty volených funkcionárov sa hlavným predmetom činnosti
Matice už nestala kultúra, veda, osvetovo-vzdelávacia a vydavateľská činnosť, ale
stal sa ním zápas o funkcie, zápas o moc, o viaczdrojové finančné príjmy. Matičné
hnutie plní pre súčasné vedenie MS funkciu akejsi členskej základne politickej strany,
ktorá na valnom zhromaždení legitimizuje ich mocenské postavenie. Tým, že sa
zmenila na spolok (na čele s plateným predsedom) nadobudla Matica charakter
politickej strany so všetkými svojimi negatívami, ktoré prináša boj o moc a funkcie.
Preto matičné valné zhromaždenia stratili svoju pôvodnú celoslovenskú kultúrnospoločenskú funkciu a zmenili sa na arénu špinavých zápasov o ovládnutie Matice
slovenskej. Príprava valných zhromaždení MS sa zmenila na klasické volebné
kortešačky, kde jednotlivé gangy a klany neúprosne medzi sebou bojujú v snahe
ovládnuť výbor MS. Pritom používajú aj metódy diskreditácie, ohovárania,
znevažovania svojich oponentov a protikandidátov. V takejto žumpe Matica ešte
nikdy vo svojich dejinách nebola.
Obávam sa, a nie som sám, že oživotvorenie Matice slovenskej je už nad sily
nášho zdecimovaného a do pasivity upadajúceho matičného hnutia. Platení
funkcionári nás už nepotrebujú a preto Matica slovenská nevyhnutne potrebuje
pomoc zvonka. Jedným z východísk je nevyhnutná novelizácia zákona NR SR
o Matici slovenskej. Model platených volených funkcionárov sa neosvedčil
zdeformoval matičnú myšlienku a umŕtvil matičnú činnosť. Ak nám skutočne záleží

na budúcnosti Matice slovenskej nemali by sme však rezignovať a pomôcť pri jej
oživotvorení.
Vlado D.

Bratislavská kaviareň pritvrdzuje
Matica slovenská proti šíreniu nenávisti voči národne cítiacim Slovákom. Slovenským
internetom sa v minulých dňoch prevalila správa o militantnom stredoškolskom študentovi Emilovi
Hodálovi, ktorý sa vyhrážal na sociálnej sieti pronárodne orientovaným Slovákom a Slovenkám
zastrelením. Tento mladík je podporovateľ kandidátky Z. Čaputovej, ktorá sa najskôr stane
slovenskou prezidentkou. Chodí na bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, ktorého zriaďovateľom
je Cirkev bratská a na ktorom jeho riaditeľ organizuje besedy pre študentov s predstaviteľmi
zvrátenej stránky na sociálnej sieti Zomri. Pomaly sa odhaľuje skrytá agresívna tvár bratislavskej
kaviarne.
•

STRELENÝ STRELEC

Emil Hodál sa stal fanúšikom skupín na sociálnej sieti, ktoré majú jednoznačne pronárodné
smerovanie ‒ Volíme pronárodných kandidátov za prezidenta a Slovenský národ, spamätaj sa.
Členmi týchto skupín bolo spolu až osemdesiattisíc ľudí. Hodál v rámci diskusií vyvracal
národovectvo a prezentoval neoliberálnu politiku bratislavskej kaviarne. V uvedenom statuse
však prekročil všetky medze slušnosti i zákona. Napísal (pozn. redakcie: jeho slová uvádzame aj
s gramatickými chybami): „Tak Čaputová vyhrala a prvé čo spraví zatočí s opicami a antisemitami
ako ste vy. Členov tejto skupiny máme označených a budete prvý ktorých budeme strielať. Nech
žije EU! Nech žije Zuzana! Nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť.!!“ Niektorí členovia
skupiny toto konanie nahlásili polícii. A tá začala konať. Na sociálnej sieti uviedla: „V posledných
dňoch sme od vás dostali veľmi veľa správ ohľadom priloženého nenávratného statusu. Môžeme
ubezpečiť verejnosť, že danou vecou sa zaoberáme. Zdôrazňujeme, že pre Policajný zbor nie je
nikdy rozhodujúca politická orientácia danej osoby. Konáme vždy, ak existuje podozrenie zo
spáchania trestného činu. Osobné preferencie tu nehrajú žiadnu rolu.“
•

PROGRESÍVNY RIADITEĽ

Mladík je evidentne zblúdený. A asi aj konal s mladíckou nerozvážnosťou v eufórii po víťazstve
svojej favoritky Z. Čaputovej v prvom kole volieb hlavy štátu. Sám sa aj následne na sociálnej
sieti ospravedlnil, kde priznal unáhlenosť tohto kroku a najmä nezmyselnosť. Na ospravedlnenie
už bolo však neskoro ‒ orgány činné v trestnom konaní si ho preveria tak či tak. Jeho konanie
však ovplyvnilo aj prostredie školy, v ktorej študuje. Jej riaditeľ Dušan Jaura (pozn. redakcie: Istá
Zora Jaurová je podpredsedníčka strany Progresívne Slovensko a dcéra bývalého predsedu
Matice slovenskej Jozefa Markuša prvostupňovým súdom odsúdeného za finančné machinácie
v Matici; podľa portálu napalete.sk sú manželmi.) pozýva na besedy so študentmi administrátorov
stránky Zomri, ktorá je známa vulgarizmami najhrubšieho zrna, čiernym humorom a nechutným
cynizmom. Podľa Jauru bola beseda „poučná“. No... asi by mal vrátiť svoj vysokoškolský titul.

Podľa ďalších zistení, Hodálov nenávistný status nebol ojedinelý. Neskôr v druhej skupine
Slovenský národ, spamätaj sa! o. i. uviedol: „Ja neverím akí hlúpi a nevzdelaní ľudia sú v tejto
skupine. (...) Žijete v dierach, obliekate sa ako opice a jete veci, ktoré my bohatí dávame
prasatám, tak sa všetci radšej zabite (...) Vďaka Sorovi a Denníku N má moja rodina super život,
tak sa v mimovládkach zamestnajte aj Vy.“ Takáto úbohosť o bohatých, chudobných a Denníku N
sa ani nedá komentovať.
•

MATICA REAGUJE

Keďže sa
v uvedených skupinách na sociálnej sieti iste nachádzajú aj viacerí matičiari, ustanovizeň na
aktuálnu kauzu zareagovala: „Znepokojujú nás najmä výzvy niektorých ľudí na internete na
povolebné fyzické útoky na národne orientovaných Slovákov a Slovenky. O to viac, že sa tak
preukázateľne vyjadrujú aj mladí ľudia. To je v slobodnej demokratickej spoločnosti
neakceptovateľné a Matica slovenská má prirodzenú povinnosť vyzvať verejnosť na upokojenie
vášní. Dostatočným poučením sú pre nás dejiny v období totalitných režimov. Nedovoľme, aby
pod vplyvom emócií a nenávisti vznikol na Slovensku priestor pre nedemokratické praktiky.
Vyjadriť svoj názor má právo každý občan Slovenskej republiky, väčšina aj prostredníctvom
volieb. Matica slovenská ako nadstranícka národná a kultúrna ustanovizeň slovenského národa
povzbudzuje svojich členov i všetkých Slovákov a Slovenky, ktorí majú úprimne radi svoj národ a
svoju vlasť, aby slušne a kultivovane vyjadrili svoj názor cez občiansko-demokratické práva, ako
je aj ťažko vybojované právo slobodne voliť. Veci verejné sa týkajú nás všetkých. Uvedomujeme
si súčasnú spoluzodpovednosť Matice slovenskej za šírenie národnej hrdosti, osvety, kultúry a
dejín, aby sme z našich detí vychovávali dobrých a spravodlivých ľudí, ktorí sa s láskou k
vlastnému národu a vlasti postavia za Slovensko. A tá láska sa začína práve v rodine. Veď aj
vďaka našim rodičom a starým rodičom dnes môžeme voliť hlavu sebavedomej Slovenskej
republiky, ktorá už dvadsiaty šiesty rok píše svoj príbeh. Aj posledné udalosti nás presvedčili o

tom, že prezident Slovenskej republiky má byť obraňujúcim hlasom všetkých Slovákov
a Sloveniek bez rozdielu ‒ či už ide o deti, mládež, strednú a staršiu generáciu i slabšie skupiny
obyvateľstva. Má srdcom i rozumom chápať ľudské hodnoty, kresťanské a národné tradície, ktoré
sú slovenskému národu blízke a s ktorými sa stáročia formoval. Má to byť človek, ktorý svojou
prirodzenou autoritou, životným príkladom a dlhodobými skúsenosťami dokáže byť garantom
spoločenského mieru medzi ľuďmi rôzneho pôvodu, názorov a presvedčení, “ uviedla hovorkyňa
MS V. Matušková.
•

DVOJAKÝ METER

Na celom príbehu je smutné to, že médiá hlavného prúdu mlčia. Ak by takýto nenávistný status
napísal na adresu slniečkarov mladý národovec, už dnes by bol obvinený, vyhodený zo školy,
ostrakizovaný a vytlačený na okraj spoločnosti. Dvojaký meter platí aj tu. Najhoršie na tom však
je, že bratislavská kaviareň ‒ podporená víťazstvami v komunálnych i v 1. kole prezidentských
volieb ‒ sa výrazne radikalizuje. Aj jej zblúdený podporovateľ ukázal jej pravú tvár.
Maroš SMOLEC ‒ Ilustrácia: Andrej MIŠANEK
Provokatívne statusy mladého slniečkára /zdroj: FB/
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