Prečo mlčí Matica slovenská?
Matica slovenská mlčala, keď na južnom Slovensku Most-Híd, po vedením Bélu Bugára, za
tichého mlčania, či súhlasu, svojich koaličných partnerov Róberta Fica a Andreja Danka:
1. menil názvy železničných staníc na dvojjazyčné;
2. premenúval názvy obcí a miest na južnom Slovensku pomenovaných po
predstaviteľoch slovenského národného života;
3. likvidoval na južnom Slovensku slovenské malotriedne školy a poslanci MostuHíd v obecných zastupiteľstvách neumožnili slovenským deťom, vytvoriť si v tzv.
maďarských menšinových školách slovenské triedy;
Arogancia predstaviteľov maďarskej menšiny v súčasnosti graduje a podporujú ich najmä
čechoslováci naprieč celým politickým spektrom od SaS, OĽANO až po SMER, ktorí zacítili
novú šancu na protislovenský revanš po zvolení kontroverznej Z. Čaputovej za prezidentku
SR. Jedným z výsledkom týchto protislovenských aktivít je aj najnovší návrh poslancov SaS
oklieštiť zákon NR SR o slovenčine, ako o štátnom jazyku, ktorého schválenie slovenským
parlamentom bolo veľkým úspechom Matice slovenskej. Súčasné vedenie MS o tom nemá ani
potuchy. Takzvaná Matica slovenská mlčí.
Stredisko národnostných vzťahov MS má len dvoch zamestnancov. Riaditeľka sídli v Štúrove
a riadi svojho jedného – jediného pracovníka, ktorý však nesídli v Nových Zámkoch, Galante,
Rimavskej Sobote, alebo v Kráľovskom Chlmci – ale čuduj sa svet, v Martine! Jednoducho
Gešper mu pridelil doživotnú trafiku z vďačnosti, že mu zabezpečil hlasy delegátov valného
zhromaždenia, ktoré potreboval k voľbe za predsedu MS. Ďalšia, podobná trafika pre člena
Mladej Matice je v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ druhý podpredseda MS, Marek Nemec,
„riadi“ činnosť matičiarov na jazykovo zmiešanom území južného Slovenska! Už desať rokov
márne čakáme, kedy nám títo neschopní analfabeti z Mladej Matice predložia aspoň
koncepciu činnosti Matice slovenskej na južnom Slovensku, aby sme aspoň vedeli, čo chcú
vlastne robiť. Podobný prípad je aj prvý podpredseda MS povestný Hanuska. Za čo vôbec títo
ľudia berú plat? Na južnom Slovensku ich nikto nepozná. Nechodia medzi nás. Jediné, čo
dokážu vydajú pod tlakom matičnej verejnosti nejaké bezzubé vyhlásenie a tým považujú celú
vec za vybavenú a viac sa o Slovákov na juhu nestarajú.
Súčasná „Matica“ nielenže si neplní úlohy vyplývajúce jej zo zákona NR SR o Matici
slovenskej, ale absolútne nenadväzuje na bohatú činnosť Matice slovenskej. Nemá nič
spoločného s predchádzajúcou Maticou slovenskou. Zmenila sa na akési zábavné monštrum –
pochôdzkové divadlo, na akúsi insitnú atrapu, odhaľujúcu pamätné tabule a busty
a financujúca nie miestne odbory MS, ale dedinské folklórne skupiny na východnom
Slovensku, ktoré predseda MS z večera na ráno vyhlásil „za matičné“. Do nástupu Gešpera do
funkcie predsedu MS nikto v Matici ani len nechyroval o týchto „tancujúcich matičiaroch“.
Podľa Gešpera: „Pod našimi krídlami pôsobí vyše dvestoštyridsať folklórnych a umeleckých
kolektívov. Na tie sa chcem zamerať. To je naša výkladná skriňa." Tak sa zdá, že Gešperova
Matica sa zmenila na veľké folklórne teleso, ktoré má viacej folklórnych súborov a ich členov
než je počet aktívnych miestnych odborov MS a ich členov. Nuž, dnešná „Matica“ sa,
v rozpore so svojou tradíciou, zmenila na tancujúcu – spievajúcu atrapu, ktorá sa môže
ponevierať po jarmokoch, vinobraniach, lazoch a zabávať podguráženú chasu.
Evidentné je, že ani politickí predstavitelia nechápu podstatu hlbokej krízy, do akej sa dostala
Matica slovenská. Ako sa nechal počuť predseda SNS Andrej Danko, v rozhovore pre SNN
(10. 6. 2019), ktorý tvrdí, že vraj hlavným problémom Matice slovenskej je: návrat
Slovenskej národnej knižnice do Matice slovenskej. A on považuje za svoju osobnú prioritu

„prinavrátiť kompetencie“ MS v oblasti práce so zahraničnými Slovákmi. Dezinformovaný
a neinformovaný Danko nepozná zákon NR SR o Matici slovenskej, ktorý v dostatočnej
miere definuje kompetencie MS aj v tejto oblasti. Danko však nevie to hlavné a podstatné, že
bývalý predseda MS Tkáč a terajší predseda Gešper zlikvidoval vedecké ústavy a odborné
pracoviská Matice slovenskej, aby sa mohli zmocniť týchto mzdových fondov. Potrebovali
ich jednak na svoje platy, ako aj na mzdy pre členov Mladej Matice, ktorí frontálne
poobsadzovali domy MS a oblastné pracoviská. Priam učebnicovým príkladom je Dom
Matice slovenskej v Banskej Bystrici, ktorý má 4 zamestnancov a na druhej strane Krajanské
múzeum MS v Martine, ktoré má len jedného jediného zamestnanca – riaditeľku. Matica
slovenská neslúži matičiarom a slovenskému národu, ale predovšetkým voleným
funkcionárom a vybraným členom Mladej Matice, ktorí si z nej urobili doslova dojnú kravu.
Týchto nezaujíma nič iné len ich príjmy z Matice slovenskej alebo z Neografie a.s. Martin,
preto tzv. Matica mlčí. Slováci ne južnom Slovensku prestali pre gešperovcov existovať,
nezaujímajú ich!
Dr. J. Polakovič

SaS ide proti slovenskému jazyku v úradnom
styku. Chce novelu, ktorá zruší jeho prednosť
v používaní
Peter Králik/TASR16/06/2019
Ustanovenie, podľa ktorého má štátny jazyk prednosť pred ostatnými jazykmi používanými
na Slovensku, by sa malo zo zákona vypustiť. Navrhuje to skupina poslancov z klubu SaS –
Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová a Renáta Kaščáková. Úpravy navrhujú aj pri používaní
štátneho a ďalších jazykov pri cirkvách, ale aj obciach a školách.
„Hlavným zámerom predkladaného návrhu zákona je vypustiť zo zákona o štátnom jazyku tie
ustanovenia, ktoré neodôvodnene zasahujú do slobodného šírenia informácií pod zámienkou
ochrany štátneho jazyka,“ tvrdia predkladatelia.
Podľa ich slov je to čisto deklaratívne ustanovenie, ktoré nemá reálny význam. Argumentujú
tým, že používanie štátneho jazyka, menšinových a ďalších jazykov je upravené v
konkrétnych ustanoveniach zákona o štátnom jazyku a iných všeobecne záväzných právnych
predpisoch. „Právna úprava vymedzuje, kedy existuje povinnosť alebo právo používať ktorý
jazyk, používanie rôznych jazykov však nestavia do vzájomného konfliktu, či súťaživej
pozície, v ktorej by niektorý z jazykov mal byť uprednostnený pred iným,“ vysvetlili.
Navrhujú tiež vypustiť ustanovenie o vedení agendy cirkví a náboženských spoločností
určenej pre verejnosť v štátnom jazyku. Nepovažujú za nevyhnutné cirkvám prikazovať
zákonom, v akom jazyku majú komunikovať s verejnosťou, rozhodnúť by sa podľa nich mali
sami. Za nevyhnutné nepovažujú ani prikazovať obciam, že inojazyčné znenie kroník musí

byť obsahovo totožné so znením v štátnom jazyku. Preto navrhujú aj toto ustanovenie
vypustiť.
Doplniť chcú do zákona možnosť používania iných jazykov pri označovaní obcí, ich častí,
ulíc, verejných priestranstiev a vyhotovovaní mapových diel. „Tým nie je dotknuté
používanie štátneho jazyka v oblasti geografických názvov, umožňuje sa však aj používanie
iných jazykov,“ tvrdia.
Zmeniť chcú tiež ustanovenia o vedení pedagogickej a ďalšej dokumentácie na školách s
vyučovacím jazykom menšín. Tá by sa mala podľa nich viesť v jazyku príslušnej menšiny a
nie dvojjazyčne. Rozsah dokumentácie, ktorá sa bude musieť naďalej viesť aj v štátnom
jazyku, bude podľa ich slov navrhovať ministerstvo školstva.

