Členovia bývalej tzv. Mladej Matice
arogantne odmietajú akceptovať uznesenie
Dozorného výboru MS
Funkcionára z bývalej takzvanej Mladej Matice si už priveľmi zvykli na výlety pod firmou
tzv. Mladej Matice financované z matičného rozpočtu, ktoré im umožňovalo vedenie Matice
slovenskej ako protislužbu za ich predvolebné „aktivity“ a najmä za ich „aktivity“ na valnom
zhromaždení Matice slovenskej na prospech kandidátov direktívne určených matičným
vedením. Výnimkou nebolo ani zasadanie nelegálnej Rady predsedov odborov Mladej
Matice, ktoré Dozorný výbor Matice slovenskej svojim uznesením zo dňa 30. 4. 2021
jednomyseľne zrušil, respektíve pozastavil ich činnosť ako nelegálne odbory.
Nedoukovia z bývalej tzv. Mladej Matice arogantne odmietajú akceptovať uznesenie
najvyššieho kontrolného orgánu Matice slovenskej, Dozorného výboru MS, ako je definovaný
v zákone NR SR o Matici slovenskej z roku 1997. Arogantne odmietajú rešpektovať aj zákon
NR SR o Matici slovenskej, ktorý jednoznačne stanovuje, že právo zriaďovať a zakladať
právnické osoby má výlučne Matica slovenská a nie jej organizačná zložka akou bola
bývalá tzv. Mladá Matica (zákon o MS, č. 68/1997 Z.z., § 4, časť 4). Keby všetky
organizačné zložky Matice slovenskej postupovali rovnako v rozpore so zákonom, tak ako
postupovala bývalá Mladá Matice a začali si budovať po celom Slovensku vlastnú
organizačnú štruktúru s odbormi s vlastnou právnou subjektivitou, tak by na Slovensku
pôsobilo desať – pätnásť autonómnych Matíc. Tzv. Mladá Matica je anomália, je vredom na
tele Matice slovenskej, ktorý treba odstrániť.
Diletanti z bývalej Mladej Matice sa „sťažujú“, že vraj Dozorný výbor MS svojim uznesením,
čuduj sa svet, zasiahol do Stanov Matice slovenskej. Títo hlúpi nedoukovia doposiaľ
nepochopili úlohu a miesto matičného orgánu – Dozorného výboru MS – v živote Matice
slovenskej. Ustanovili si akúsi „komisiu“ a chcú podniknúť kroky proti uzneseniu Dozorného
výboru MS. Týmto svojim rozhodnutím hrubo porušili Stanovy Matice slovenskej (hlava IV.,
bod. č. 2). Skôr, ako sa budú chcieť diletanti z tzv. komisie, na čele s kontroverzným
predsedom bývalej Mladej Matice M. Nemcom, úplne diskvalifikovať, mali by sa oboznámiť
so Stanovami Matice slovenskej. Mali by si dobre naštudovať hlavu VII., článok 5 –
kompetencie Dozorného výboru, ako najvyššieho kontrolného orgánu. Prvoradou
kompetenciou Dozorného výboru MS je totiž dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných
právnych noriem s osobitným zreteľom na zákon o Matici slovenskej a matičné stanovy.
To, že funkcionári bývalých odborov tzv. Mladej Matice sa skutočne cítia ako separátna
organizácia v rámci Matice slovenskej, svedčí najmä fakt, že jednoducho nepovažujú
uznesenie Dozorného výboru MS pre seba za záväzné a v rozpore so zákonom o MS
a Stanovami MS odmietajú uznesenie akceptovať.
Výsledkom otvoreného ignorovania uznesenia Dozorného výboru MS je prijaté uznesenie
bývalých funkcionárov odborov tzv. Mladej Matice. Uznesením vedome porušili zákon

o MS a Stanovy MS a to aj napriek tomu, že im bolo známe, že Dozorný výbor MS považuje
bývalé odbory tzv. Mladej Matice za nelegitímne.
Týmto hazardným činom diletanti z bývalej Mladej Matice ohrozujú platnosť a regulárnosť
pripravovaného valného zhromaždenia Matice slovenskej. Títo nedoukovia by si mali do
dôsledkov premyslieť, kto bude znášať napríklad finančné škody, ktoré utrpí Matica
slovenská v prípade zneplatnenia pripravovaného valného zhromaždenia?
Napriek uzneseniu Dozorného výboru MS sa totiž bývalí funkcionári nelegitímnych odborov
tzv. Mladej Matice rozhodli protiprávne poveriť nelegitímne odbory bývalej Mladej
Matice, aby vyslali svojich delegátov na pripravované valné zhromaždenie MS a
zároveň potvrdili nasledovnú nomináciu do orgánov MS.
Nelegitímne návrhy bývalých funkcionárov odborov tzv. Mladej Matice:
1. na funkciu predsedu MS Mariána Gešpera, v súčasnosti údajne čelí na súde obvineniu
z trestného činu krivej výpovede,
2. na funkciu predsedu Dozorného výboru MS navrhli člena bývalej tzv. Mladej Matice
Martina Fejka, ktorý totálne zlyhal ako riaditeľ Členského ústredia MS, tak ho treba
odpratať,
3. do výboru Matice slovenskej nominovali predsedu bývalej tzv. Mladej Matice Mareka
Nemca, členov bývalej Mladej Matice Michala Gnipa a Petra Schvantnera
4. do Dozorného výboru MS člena bývalej Mladej Matice Františka Ďurinu a Jozefa
Humeníka
5. keďže im je to ešte veľmi málo, tak určili kandidátov za bývalú Mladú Maticu aj do
orgánom Matice slovenskej.
Pre bývalých členov a funkcionárom takzvanej Mladej Matice je pripravované valné
zhromaždenie MS rozhodujúce pre dosiahnutie hlavného cieľa – definitívne sa zmocniť
Matice slovenskej a jej majetku. (Neografiu a.s. v Martine už majú vo svojich rukách)
Vlado D.
Následne uverejňujeme správu zo zasadania nelegitímnej Rady predsedov odborov Mladej
Matice aj s gramatickými chybami. Moyses a Kuzmány, na ktorých sa títo nevzdelanci a
nedoukovia odvolávajú, musia sa v hrobe obracať.

V Martine zasadala Rada predsedov
odborov Mladej Matice

Spokojné deti na výlete

Uplynulý víkend v Martine historicky prvýkrát zasadla Rada predsedov
odborov Mladej Matice. Táto Rada je v Stanovách MM už dlhšie, ale až
v tomto roku 2021 zasadla historicky prvýkrát. V rámci programu sa
prerokovali viaceré závažné body, týkajúce sa aj blížiaceho valného
zhromaždenia MS (VZ MS).
Chata Neografia v Martine, nachádzajúca sa v časti Stráne bola dejiskom
stretnutia predsedov OMM z celého Slovenska. Jedným z najdôležitejších
bodov bolo riešenie uznesenia Dozorného výboru MS v ktorom sa
zasahuje do Stanov MS v bode ktorý pojednáva o špecifickom
záujmovom odbore Mladej Matici. Na zasadnutí bolo pre to prijaté
uznesenie, ktoré dopracuje vytvorená pracovná komisia. Za jej členov
komisie boli zvolení Bc. Marek Nemec, Mgr. Martin Hajník, RNDr. Ján
Seman, Ing. Jozef Humeník a Mgr. Peter Schvantner. Rovnako boli prijaté
aj kroky ktoré členovia Mladej Matice budú postupne realizovať smerom
k predmetnému uzneseniu.
Ďalším bodom bola príprava a hlavne realizácia nevolebných VZ OMM, kde
jednotlivé OMM poveria svojho delegáta na VZ MS a zároveň aj potvrdia
nominácie do orgánov MS. Mladí matičiari taktiež určili aj kandidátov do
orgánov MS za Mladú Maticu ako takú. Na predsedu MS nominovali JUDr.
Mariána Gešpera a za predsedu DV MS nominovali PhDr. Martina Fejka. Do
Výboru MS nominovali Bc. Mareka Nemca, Bc. Michal Gnipa a Mgr. Petra

Schvantnera a do dozorného výboru nominovali Mgr. Františka Ďurinu a Ing.
Jozefa Humeníka. Tak ako v predchádzajúcich rokoch počas celoslovenských
VZ MS či Snemov MS sú mladí matičiari pripravení organizačne pomáhať
počas realizácie aj tohtoročného VZ MS či už ako skrutátori, dobrovoľníci na
parkoviskách, pri prezentácií a celkovej príprave a zabezpečovaní hladkého
priebehu celého VZ MS 2021.
Mladí matičiari v rokovaní pokračovali rozpravou o prípravách najbližších
podujatí ale taktiež aj o možnosti zlepšenia propagácie mladomatičného
hnutia. Po pracovnej časti sa všetci prítomní presunuli na Národný cintorín,
kde sme vzdali hold Karolovi Kuzmánymu a mnohým ďalším národovcom.
Pokračoval sa nahrávaním rozprávok, ktoré po spracovaní budú uverejnené,
aby sme tak potešili či už detského poslucháča alebo aj našich krajanov
v zahraničí. Nahrané boli rozprávky z knihy Rozprávky spod Slovanskej lipy,
ktorú vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej. Pravé v tomto nahrávaní
chceme pokračovať, keďže podobne uverejnené čítanie, ktoré sme už predtým
realizovali malo pozitívny ohlas a keď bude pripravený dostatočný počet
spracovaných rozprávok a príbehov plánujeme vydať aj CD- nosič.
Na záver treba dodať, že Mladá Matica nie je separátnou či nelegálnou
organizáciou, tak ako to vo svojom uznesení uvádza Dozorný výbor MS
ale naopak, sme pevnou súčasťou matičného hnutia po celom
Slovensku, pričom prvé základy Mladej Matice boli ustanovené v roku 1992.
Po celý čas svojej existencie sme boli a sme verný duchovnému odkazu
Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho, a to preniesť ideu vlastenectva a
spolupatričnosti aj na budúce generácie, pevne brániť národné záujmy, v
mene spoločného cieľa vedieť prekonávať politické, či náboženské odlišnosti.
Text: Predsedovia odborov Mladej Matice
Bez jazykovej korektúry.
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