Jednomyseľné rozhodnutie Dozorného výboru Matice slovenskej:
Takzvaná Mladá Matica je de facto nelegálnou organizáciou
Z matičných kruhov sme dostali zaujímavú informáciu týkajúcu sa rozhodnutia
Dozorného výboru Matice slovenskej (30. 4. 2021) vo veci takzvanej Mladej Matice.
Ako sme na problém tzv. Mladej Matice na stránke Obrodená Matica neraz
upozorňovali kompetentné orgány Matice slovenskej: uplynulých desať rokov bolo „desať
zlatých rokov“ kindermanažmentu z Mladej Matice, ktorý sa zmocnil matičného vedenia,
zdefraudoval matičnú myšlienku, zdecimoval matičné ústavy a odborné pracoviská.
Výsledkom je, že v súčasnosti sa Matica slovenská ocitla na dne a na úplnom okraji
spoločenského života. Matica nie je schopná plniť úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona
o Matici slovenskej. Je hanba, do akej situácie dostali Maticu slovenskú nedoukovia
a diletanti z tzv. Mladej Matice, ktorým o nič iné nejde, len o ich matičné platy! Keďže
Matice slovenskej sa zmocnili hochštapleri, nie je v súčasnosti schopná obrodiť sa vlastnými
silami, nevyhnutne potrebuje pomoc zvonka. Jediným riešením je prijatie nového zákona NR
SR o Matici slovenskej, ktorý by jasne definoval kompetencie a vzťahy medzi jednotlivými
zložkami Matice slovenskej. Nemôže sa totiž stať, že Matica dostáva značný finančný
príspevok zo štátneho rozpočtu na plnenie konkrétnych úloh a pritom úlohy a pritom úlohy
neplní. Orientuje sa úplne iným smerom, pričom im nie je cudzie ani politikárčenie. Hlavnú
položku rozpočtu Matice slovenskej tvoria v súčasnosti mzdy volených funkcionárov.
Tragédiou je, že súčasnú Maticu slovenskú necharakterizujú výsledky jej práce, ale
zúfalé výkriky plateného voleného funkcionára a predsedu Mladej Matice, Mareka Nemca,
bojujúceho ako lev o svoj matičný plat: „MY SME MATICA!“ My chceme peniaze! My
musíme dostať peniaze! A ako s peniazmi daňových poplatníkov naložíme to už je naša vec.
Nikoho do toho nič nie je a donekonečna vrieska: MY SME MATICA!!! Doteraz títo
hochštapleri nezverejnili ani jeden jediný výkaz, na čo konkrétne použilo vedenie Matice
financie zo štátneho rozpočtu, aké konkrétne projekty podporilo a v akej výške. O týchto
tajomstvách matičného vedenia nič netušia ani samotní matičiari.
https://matica.sk/mlada-matica-vyzyva-ludi-aby-zahodili-predsudky-voci-matici-slovenskej/
Všetci matičiari (a to nielen v Martine a Liptovskom Mikuláši) veľmi dobre vedia, že
vy, pán Nemec, nie ste a ani ste nikdy neboli Maticou slovenskou. Vy a celá tá vaša takzvaná
Mladá Matica ste HROBÁRMI MATICE SLOVENSKEJ. Je totiž všeobecne známe, že
bývalým predsedom Markušom vytvorená a preferovaná „Mladá Matica“ od svojho založenia
pôsobí v matičnom hnutí ako neprirodzený, cudzí prvok, uzavretý do seba. Ako akási Matica
v Matici, ktorá si, na rozdiel od iných matičných odborov a v rozpore s platným zákonom NR
SR o Matici slovenskej, intenzívne buduje po celom Slovensku svoju VLASTNÚ organizačnú
štruktúru. Tieto duplicitné, tieňové štruktúry, ako pavučiny, obopli celú Maticu a zmocnili sa
jej vedenia. Rozhodujú o finančných a personálnych otázkach, ako aj o smerovaní Matice
slovenskej.
Podľa platného zákona NR SR o Matici slovenskej jedine Matica slovenská môže zriaďovať
a zakladať ďalšie právnické osoby a utvárať pracoviská bez právnej subjektivity (§ 4). Takúto

činnosť nemôže vykonávať organizačná zložka Matice slovenskej, akou je, podľa
uznesenia Dozorného výboru MS, nelegitímna takzvaná Mladá Matica.
Dozorný výbor MS svojim rozhodnutím potvrdil, že zakladanie odborov takzvanej Mladej
Matice, s vlastnou právnou subjektivitou, bolo a je v rozpore s planým zákonom NR SR a je
o Matici slovenskej, teda je protizákonné. Zakladanie odborov tzv. Mladej Matice s právnou
subjektivitou označil Dozorný výbor MS nielen za duplicitné (vo vzťahu ku kompetenciám
Matice slovenskej, tak ako sú definované v zákone NR SR o Matici slovenskej),
ale predovšetkým za nelegálne.
Pri príprave tohtoročného valného zhromaždenia Matice slovenskej je dôležité
rozhodnutie Dozorného výboru MS v ktorom sa uvádza:
1. Mladá Matica je „de facto nelegálna organizácia“. To znamená, že Dozorný výbor MS
zrušil takzvanú Mladú Maticu v podobe, v akej v súčasnosti existuje;
2. Dozorný výbor MS „pozastavil činnosť a kompetencie duplicitných odborov MM...“
3. Na základe rozhodnutia Dozorného výboru MS odbory Mladej Matice „stratili oprávnenie
nominovať členov MS do orgánov MS na valnom zhromaždení MS, ako aj delegovať
delegáta na VZ MS 2021“.
Dozorný výbor MS zrušil paralelnú, tieňovú Maticu slovenskú, akou bola takzvaná
Mladej Matice so svojimi odbormi Mladej Matice.
A na čo toto umelo vytvorené mocenské monštrum v skutočnosti slúžilo sa mohol v
dostatočnej miere presvedčiť každý delegát miestneho odboru na valných zhromaždeniach,
alebo snemoch Matice slovenskej. Tieňová Matica (takzvaná Mladá Matica) bola v prvom
rade lobistickou organizáciou, ktorá na valných zhromaždeniach, v rozpore s elementárnymi
demokratickými princípmi, manipulatívnym spôsobom zasahovala do volieb predsedu, členov
výboru a členov Dozorného výboru MS. Toto bol hlavným zmyslom jej existencie.
Prvým krokom novozvoleného výboru MS musí byť organizačné zjednotenie
členského hnutia Matice slovenskej, ktoré sa nikdy vo svojej histórii nerozdeľovalo podľa
veku (na mladú, starú, či detskú Maticu), podľa pohlavia na mužskú a ženskú Maticu a ani
podľa národnosti, alebo sociálneho postavenia.
R.

Príloha č. 1
k uzneseniu Dozorného výboru Matice slovenskej

Dozorný výbor Matice slovenskej na svojom riadnom zasadnutí dňa 30.04.2021 v Bratislave
jednomyseľne z prítomných členov DV MS prijal uznesenie č. 72, na základe ktorého DV MS
v súlade so Stanovami MS Hlava VII, článok 5 ods. 3 písm. e) a po obsiahlej diskusii
rozhodol tak, že

pozastavuje
rozhodnutie Valného zhromaždenia MS z roku 2011 v spojení s rozhodnutím Snemu MS
z roku 2019 vo veci ustanovení časti Stanov MS podľa úplného znenia zo dňa 12.10.2019:
I.
Hlava V, ods. 5 v znení:
Mladá Matica (ďalej MM) je špecifickým záujmovým odborom pre mládežnícke hnutie
s celoslovenskou pôsobnosťou. Členovia MM môžu vytvárať odbory MM (ďalej OMM).
OMM majú rovnaké právne postavenie a nadobúdajú rovnaké práva a povinnosti ako MO.
OMM môže byť založený, ak je v obci alebo v mestskej časti krajských miest aspoň desať
záujemcov, ktorí na ustanovujúcom VZ vyjadria vôľu založiť odbor.
Zdôvodnenie:
Mladá Matica (nesprávne označenie, a o. i. je to de facto nelegálna organizácia s prvkami
separatizmu vo vnútri organizácie, ktorá nemá oporu ani v zákone, ani v Stanovách MS) je
záujmový odbor pre matičnú mládež, takýmto spôsobom (alebo podobným) bol označovaný
tento odbor aj v predchádzajúcich Stanovách MS. Takýto odbor nemá kompetencie
a predovšetkým zriaďovaciu schopnosť vytvárať ďalšie záujmové odbory pre mládež pod
názvom Mladá Matica, týmto ustanovením sa narušuje jednota verejnoprávnej ustanovizne
Matice slovenskej.
Odporúčanie:
V zmysle ustanovení Stanov MS má odbor pre matičnú mládež, tak ako aj ostatné miestne,
záujmové, alebo vedecké odbory možnosť vytvárať kluby, alebo sekcie. Doterajšie
znenie Hlavy V. ods. 5 odporúčame zo Stanov MS vypustiť.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Pozastavené ustanovenia Stanov MS podľa
rozhodnutia DV sú neúčinné až do doby potvrdenia alebo zrušenia pozastavených ustanovení
najbližším Valným zhromaždením, alebo zrušenia Odborov MM Výborom MS.
V tejto súvislosti je pozastavená činnosť a kompetencie duplicitných odborov MM odo dňa
zverejnenia tohto pozastavenia, t. j. stratili oprávnenie nominovať členov MS do orgánov MS
na valnom zhromaždení MS, ako aj delegovať delegáta na VZ MS 2021.

V Bratislave, 30.04.2021

