Bude na funkciu predsedu Matice
slovenskej kandidovať na tohtoročnom
valnom zhromaždení Matice slovenskej
človek, ktorý sa údajne dopustil
podvodu a má problémy so zákonom?
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Šéf Matice slovenskej zrazil a usmrtil
chodkyňu (†81). Po vlaňajšom
odsúdení teraz prišiel zvrat
Auto vraj podľa svedkov šoféroval niekto iný.
Marián Gešper, šéf Matice slovenskejFoto: TV Markíza

Zdieľať článok

Tajomstvo šéfa Matice slovenskej. Mariána Gešpera vlani odsúdili za usmrtenie.
Autom údajne zrazil dôchodkyňu, ktorá namieste zraneniam podľahla.
Predsedovi matičiarov za to súd vymeral podmienečný trest. Nehoda však vyvolávala
vážne podozrenia. Prípad sa dostal na Najvyšší súd SR a dnes prišiel prekvapivý
zvrat.
Marian Gešper šéfuje Matici slovenskej od roku 2017, no len málokto vedel, že pred
dvoma rokmi bol aktérom smrteľnej dopravnej nehody.
Okresný súd vo Vranove nad Topľou ho vlani vo februári odsúdil na 2,5-ročnú
podmienku a zakázal mu tri roky šoférovať.
Nehoda sa stala v obci Podlipníky pri Vranove nad Topľou v apríli 2019. Šéf
matičiarov išiel podľa súdneho dokumentu vyššou ako povolenou rýchlosťou a plne

sa nevenoval vedeniu vozidla. Chodkyňu, ktorá prechádzala cez cestu, si všimol
neskoro. Dôchodkyňa (81) po náraze zomrela na mieste.

Príbuzní usmrtenej dôchodkyne s trestným rozkazom spokojní neboli. Tvrdia, že
podľa viacerých svedkov predseda Matice slovenskej za volantom v čase nehody
nesedel. Šoférovala údajne jeho manželka.
Prípad má dohru na Najvyššom súde SR. V tejto veci podala dovolanie ministerka
spravodlivosti a senát najvyššieho súdu stredajším rozhodnutím celý prípad zvrátil.
Sudca trestný rozkaz zrušil. V tejto kauze tak bude musieť vranovský súd vytýčiť
riadne pojednávanie a vypočuť svedkov.
Šéf matičiarov bude musieť všetko vysvetľovať pred súdom. Gešper tvrdí, že nehodu
sa nesnažil tajiť a kolegov v matici o svojom stíhaní informoval. S tým, že išlo o
neúmyselný trestný čin a nemá dôvod voči sebe vyvodiť zodpovednosť.

Poznámka:
Dozorný výbor Matice slovenskej na čele s predsedom JUDr. Štefanom
Martinkovičom, ako obyčajne, všetko zahrabe pod koberec a a zaujme
pozíciu mŕtveho chrobáka – nič nevidí, nič nepočuje, nič nehovorí. Už sme
si na dobre plateného, vypaseného chrobáka Martinkoviča v Matici zvykli.
Pokiaľ výdatne tečú peniaze z matičnej Neografie a. s. v Martine do vreciek
matičných papalášov, tak je všetko v najlepšom poriadku - jeden druhého
kryje. Však pán Martinkovič!

