„Jednota milovníkov matičných peňazí“
sa trasie strachom, že príde o svoje finančné
príjmy
V poslednej dobe volení, platení funkcionári Matice slovenskej vyvíjajú veľké
úsilie, len aby si udržali svoje viaczdrojové finančné príjmy v Matici slovenskej.
Nariekajú, že Ministerstvo kultúry SR znížilo Matici dotácie na rok 2021. Pritom
predseda MS Marián Gešper a ani správca MS Maroš Smolec doposiaľ neboli
schopní preukázať sa výsledkami svojej práce, ktorá by stála za pozornosť.
Ukrytí za Maticu vykrikujú, že majú málo peňazí a nástojčivo sa dožadujú čoraz
väčšieho a väčšieho balíka finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Na oficiálnom matičnom webe prezentujú predovšetkým výsledky práce
miestnych, záujmových, či vedeckých odborov (ktorými prekrývajú svoje
ničnerobenie), pričom miestne odbory, na rozdiel od týchto platených
parazitov, pracujú bez nároku na honorár a na úkor svojho voľného času.
Matičiari si čím ďalej tým viac kladú otázku, za čo vlastne poberá plat
predseda MS, ktorý doposiaľ nikdy nikomu neskladal účty za svoju
(ne)činnosť? Zdá sa, že celý čas vysedáva len vo Vranove nad Topľou
a naháňa svoj biznis. Nikto nepozná jeho plán práce, nikto ho nekontroluje, ale
o to viac finančne vysáva Maticu slovenskú a to z niekoľkých zdrojov, vrátane
Neografie a.s. Skutočne potrebuje Matica slovenská takéhoto naničhodného
trúda?
Obrodená Matica zabránila Gešperovi, aby z Matice vysával peniaze
prostredníctvom kontroverznej českej advokátskej kancelárie (založil ju bývalý
dôstojník ŠtB), v ktorej bol zamestnaný. Tieto nečestne nadobudnuté peniaze
však doposiaľ Matici slovenskej nevrátil, a to aj napriek tomu, že ich získal v
rozpore s dobrými mravmi. Ani sa matičiarom neospravedlnil.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_vas_042.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_208.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_nc_028.pdf
Podobný prípad je aj náš „vydarený“ predseda Dozorného výboru MS
JUDr. Martinkovič, ktorému taktiež Obrodená Matica skrížila plány a prekazila
sľubný biznis. Rovnako ako Gešper, aj on sa pokúšal o vybudovanie stáleho
peňazovodu z Matice do svojej súkromnej advokátskej kancelárie.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_200.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_201.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_202.pdf
Pre matičiarov musí byť veľmi zábavné čítať, keď Gešper so Smolcom
verejne obviňujú Ministerstvo kultúry SR, že vraj „bez demokratickej diskusie“
rozhodlo o finančnej dotácii Matici slovenskej. Nuž, milí matičiari pamätá si
niekto z vás, že by v Matici prebehla nejaká „demokratická diskusia“ a to či už
o programe, alebo stanovách? Nič také páni Gešper a Smolec členom Matice
slovenskej neumožnili. Bez akejkoľvek diskusie, doslova nanútili členom MS,

novelizáciu stanov podľa svojich vlastných predstáv. Zmyslom celej
„novelizácie“ bolo ešte viac scentralizovať a upevniť moc v rukách predsedu
MS a rozšíriť nekonečnú paletu platených funkcionárov Matice slovenskej.
Ešte nikdy v histórii nemala Matica také nedemokratické stanovy. A nikdy vo
svojej histórii nemala Matica toľko platených „tajomníkov“ ako ich má
v súčasnosti, aj Brežnev by bledol závisťou. Tieto platené funkcie sú spravidla
obsadzované členmi tzv. Mladej Matice. Títo podvodníci si nevidia brvno vo
svojom vlastnom oku a majú ešte toľko drzosti, že sa opovážia dávať iným
lekcie z „demokracie“.
Rovnako je na smiech, keď Gešper so Smolcom vyplakávajú, že vraj
zníženie štátnej dotácie pre Maticu bude znamenať koniec vedeckých
a odborných pracovísk a ich časopisov. Pritom to boli práve nenásytné pijavice
z Mladej Matice kto znefunkčnil a v podstate umŕtvil činnosť odborných
pracovísk. Výsledkom je, že Matica slovenská stratila v súčasnosti charakter
vedeckej ustanovizne. Činovníci z Mladej Matice sa zmocnili mzdových fondov
vedeckých a odborných pracovísk a jednoducho si ich rozdelili medzi sebou.
Len na ilustráciu: pokiaľ v Dome MS v Banskej Bystrici pracovali až 4
zamestnanci z Mladej Matice, v Krajanskom múzeu v Martine, ktoré má zo
zákona plniť významnú časť úloh Matice slovenskej, pracoval len jeden
zamestnanec – riaditeľ. Toto je konkrétny výsledok vašej deštrukčnej činnosti
v Matici slovenskej, páni Gešper a Smolec a preto neukazujte prstom na
Ministerstvo kultúry SR, ale radšej sa pozrite do vlastného zrkadla.
Nuž, ako to v skutočnosti vyzerá v Matici slovenskej poodhalil nedávno
aj predseda Dozorného výboru MS. Zdá sa, že svojou účelovou kritikou
sledoval predovšetkým zabezpečenie si svojich osobných príjmov v Neografii
a.s. Ľudovo sa tomu hovorí vydieranie. Ale splnilo svoj účel – pán Martinkovič
si udržal svoje korýtko v Neografii a.s., no a v Matici slovenskej je už zasa
všetko v najlepšom poriadku. Však, pán Martinkovič!
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_243.pdf
Správca Smolec, ktorý ostošesť vysáva Maticu slovenskú z viacerých
zdrojov (vrátane matičnej Neografie a.s.), neustále vyplakáva, že z Matice vraj
budú musieť hromadne prepúšťať. Nuž milí matičiari, dokáže niekto z vás
odpovedať na otázku, prečo títo hochštapleri radšej vyhodia na ulicu polovicu
matičných zamestnancov, než aby sa vzdali svojich viaczdrojových príjmov?
Prečo tieto pijavice (Gešper, Smolec, Martinkovič, Muntág, Hanuska, Nemec)
nikdy nezverejnili svoje viaczdrojové finančné príjmy v Matici a v Neografii?
Pokiaľ ide o Neografiu a.s. namieste je aj otázka: prečo páni Gešper,
Smolec, Muntág, Martinkovič, Hanuska, Nemec bezohľadne finančne vysávajú
tento kedysi prosperujúci podnik a to aj napriek tomu, že Neografia a.s. je
totálne na kolenách a padla až na samé dno? To ju chcú skutočne pre svoju
nenažratosť úplne zlikvidovať, podeliť sa o zisk z jej predaja a potom zmiznúť
z Matice slovenskej? Inak si človek nedokáže vysvetliť ich bezohľadné,
mafiánsko-výpalnícke správanie sa voči Neografii a.s., ktorá mala byť hlavným
finančným zdrojom Matice slovenskej. Mala zabezpečiť finančnú nezávislosť
Matice na štáte. Je to skutočne náhoda, že rapídny úpadok Neografie nastal
hneď po nástupe Tkáča do funkcie predsedu MS a terajší predseda tento

úpadok totálne dokonal? Už len toto je dôvod, aby odstúpil zo svojich funkcií
nielen neschopný manažment Neografie, ale aj celé vedenie Matice slovenskej.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_245.pdf
Jednota milovníkov matičných peňazí (Gešper, Smolec, Martinkovič,
Hanuska, Nemec) svorne narieka, že Ministerstvo kultúry SR znížilo Matici
dotácie zo štátneho rozpočtu. Ale ešte sa nestalo, aby Matica slovenská
zverejnila na svojej webovej stránke aspoň elementárnu informáciu o tom, ako
konkrétne naložilo vedenie MS s takmer dvojmiliónovou štátnou dotáciou
v tom ktorom kalendárnom roku – ktoré subjekty, aké projekty a v akej
finančnej výške podporili.
Správa o nakladaní s finančnými prostriedkami štátu, ako aj správa
o výške viaczdrojových príjmov vedenia Matice slovenskej, sú totiž najviac
stráženým matičným tajomstvom. A to aj napriek tomu, že Matica slovenská je
zo zákona verejnoprávnou inštitúciou a nakladá s finančnými prostriedkami
daňových poplatníkov.
Na matičnom webe by sme márne hľadali správu o činnosti
a hospodárení za uplynulý rok, nehovoriac už o finančných výkazoch, plánoch
činnosti Matice slovenskej, jej pracovísk a vedúcich funkcionárov. Zdá sa, že
vôbec neexistujú, keďže nikto to od nich nežiadal, nikto ich nekontroluje,
nikomu neskladajú účty.

Otázkou je:
prečo má Ministerstvo kultúry SR finančne prispievať na
inštitúciu, ktorá
1. si dlhodobo neplní úlohy vyplývajúce jej zo zákona
NR SR o Matici slovenskej;
2. nie je schopná verejne vydokladovať použitie peňazí
daňových poplatníkov?
(vd-šp)

Na ilustráciu uverejňujeme článok so SNN o tom, ako „jednota milovníkov
matičných peňazí“ roní svoje falošné slzy nad Maticou slovenskou.
Slovenské národné noviny, 27. októbra 2020

Likvidačné zníženie dotácie pre ustanovizeň
Matici slovenskej hrozí už tento rok hromadné prepúšťanie. Ministerstvo kultúry SR navrhlo
pre Maticu slovenskú na rok 2021 štátnu dotáciu o štyristotisíc eur nižšiu ako v tomto roku. Je to

pokles až o dvadsaťtri percent. Suma podpory na úrovni 1,344 tis. eur je pre ustanovizeň

likvidačná. Toto bola hlavná téma stretnutia poslancov Výboru NR SR pre kultúru a médiá s
predstaviteľmi Matice, ako aj rokovania Dočasnej pracovnej skupiny MK SR – MS. Ministerstvo
financií v rámci konsolidácie verejných financií vyzvalo, aby ministerstvo kultúry znížilo plošne
svojim organizáciám rozpočty o desať percent. Maticu to postihlo najviac. Predseda, správca a
prvý podpredseda Matice slovenskej odpovedali v pondelok 19. októbra 2020 na otázky
poslancov a poslankýň NR SR na pôde parlamentu. Argumentovali, prečo je zníženie štátnej
dotácie pre verejnoprávnu ustanovizeň likvidačné a pre štátny rozpočet nebude lacné riešenie.
Predstavitelia MS tento krok v parlamente kritizovali. „Je to v rozpore s požiadavkou rezortu
financií o desaťpercentné zníženie financií pre ministerstvá a inštitúcie v ich pôsobnosti. Je to pre
nás o to viac prekvapivé, že ministerka kultúry sa verejne vyjadrila, že rezort kultúry nebude mať
v roku 2021 menej peňazí a že akákoľvek úprava štátnej dotácie pre Maticu slovenskú sa
uskutoční až na základe záverov dočasnej pracovnej skupiny. Diskusia o ekonomických otázkach
prebehla však až vo štvrtok 22. 10. 2020, čiže ministerstvo konalo bez demokratickej

diskusie,“ povedal predseda MS Marián Gešper poslancom výboru.
•

HROMADNÉ PREPÚŠŤANIE

Správca MS Maroš Smolec uviedol, že takéto zníženie štátnej dotácie spôsobí

hromadné prepúšťanie zamestnancov a znefunkčnenie pracovísk
ustanovizne: „Ministerstvo kultúry evidentne nemá záujem o rozvoj matičnej činnosti. Naopak,
týmto krokom znemožní Matici slovenskej plnenie časti zákonných úloh. Spôsobí tiež, že rady
kultúrnych pracovníkov na úradoch práce sa rozšíria. V konečnom dôsledku môže mať toto
rozhodnutie pre štátny rozpočet neblahý dosah, pretože zvýši nezamestnanosť v kultúre a zaťaží
sociálny systém štátu.“ Doplnil tiež, že ak sa suma nezvýši aspoň o cca 150 tisíc eur – teda na
sumu, ktorá by zodpovedala zníženiu výdavkov o desať percent, prepúšťať sa bude musieť ku
koncu tohto roka. „Ak neprijeme tieto škrty na personálnej úrovni, nebudeme mať z čoho vo
februári vyplatiť mzdy zamestnancom za január,“ dodal M. Smolec.
Poslanci Výboru pre kultúru a médiá sa zaujímali o kultúrnu, vedeckú a osvetovú činnosť
ustanovizne, ale aj o kauzy minulosti. Predstavitelia MS odmietli, aby chyby bývalých

funkcionárov boli vyčítané mladej a strednej generácii matičiarov v súčasnom vedení
MS. „Médiá dodnes šíria o Matici slovenskej veľa dezinformácií, ktoré sme veľakrát vysvetľovali.
Je absurdné, aby si matičiari niesli so sebou akýsi dedičný hriech. Tri roky sa sústredíme len na
svoju činnosť, napriek tomu sa stále stretávame s predsudkami a so zaujatosťou,“ vyjadril sa
predseda M. Gešper. V závere zasadnutia výboru navrhla poslankyňa Jana Vaľová (SMER-SD)
uznesenie o zachovaní výšky štátnej dotácie pre Maticu slovenskú. Poslankyňa Ľubica
Laššáková (Hlas-SD) rovnako navrhla uznesenie o zachovaní výšky dotácie, k čomu pridala
šesťstotisíc eur na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a nehnuteľností Matice slovenskej.
Poslanci vládnej koalície tieto uznesenia nepodporili.
•

PRACOVNÁ SKUPINA

Dočasná pracovná skupina MK SR a Matice slovenskej zasadla na svojom v poradí druhom
rokovaní až po stanovení definitívnej rozpočtovej sumy pre ustanovizeň. Predseda a správca MS
opäť zhodne kritizovali tento výpadok, ktorý bude fatálny. „Očakávali sme, že sa dotácia zníži o
desať percent. Pripravovali sme sa nato s finančným útvarom. Budeme prepúšťať,

prestaneme vydávať najskôr aj Slovenské národné noviny, obmedzíme vydávanie
kníh, znížime náklady iných matičných periodík, a aj tak to nemusí stačiť. Pri celkovom
rozpočte Matice na úrovni 1,9 milióna eura je výpadok 400 tisíc plus povinné navyšovanie
minimálnych miezd pre nás nepredstaviteľný,“ uviedol správca. Predseda MS vyzval
predstaviteľov ministerstva kultúry, že ak nie je táto pracovná skupina de facto zbytočná, nech
informujú ministerku o tomto stave a pomôžu. Zástupkyňa finančného odboru ministerstva
uviedla, že sumu určilo ministerstvo financií a desať percent odpočítalo zo schválenej sumy na
rok 2021 1,49 tis eur. Správca namietal, že dodatkom z januára sa suma navýšila na 1,74 tis. eur
a z nej sa malo škrtať. Predseda komisie a riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR R. Ragač
to prisľúbil.

https://snn.sk/news/likvidacne-znizenie-dotacie-pre-ustanovizen/

