Kandidáti na funkciu predsedu MS a predsedu Dozorného výboru MS,
Štefan Martinkovič a Ján Buleca, vyzývajú matičiarov, aby odolali
vyhrážkam, manipuláciám a korupcii pri navrhovaní, ako aj pri voľbe
kandidátov do funkcií v Matici slovenskej na Valnom zhromaždení MS

Vo svojom spoločnom vyhlásení poukazujú na problémy, na ktoré dlhodobo
poukazujeme na webovej stránke Obrodená Matica:
1. Matica slovenská sa nachádza vo vážnej kríze. Strata spoločenskej prestíže, komunikačné
problémy, nedostačujúca argumentácia a diskusia predstaviteľov Matice slovenskej s
aktuálnymi vládnymi predstaviteľmi postupne viedli k tomu, že Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky uvažuje dokonca o úplnom zrušení financovania Matice
slovenskej, nateraz došlo k jeho radikálnemu zníženiu.
2. Nesúlad účelovo novelizovaných Stanov Matice slovenskej a rozpor niektorých ich častí
so Zákonom o Matici slovenskej umožnili napríklad v dôsledku zakladania odborov tzv.
Mladej Matice existenciu duálneho systému, ktorý narúša vnútornú jednotu Matice
slovenskej.
3. K najvýznamnejším funkciám (výbor, predsedníctvo, vedúci pracovníci, zástupcovia MS
v podnikateľských subjektoch s majetkovou účasťou MS) sa dostali takmer výlučne len
členovia takzvanej Mladej Matice, ktorí ju úplne ovládli a nesú hlavný podiel viny za jej
celkový rozvrat a úpadok.
4. Profesionálny aparát z pokynu „najvyššieho“ (predseda MS M. Gešper) doslova
ignoruje, obchádza a neplní rozhodnutia a odporúčania volených orgánov, počnúc
uzneseniami Valného zhromaždenia MS, ako aj uzneseniami prijímanými napr.
Predsedníctvom MS, alebo odporúčania a návrhy Dozorného výboru MS;
5. Matica slovenská potrebuje našu pomoc, podporu a našu istotu, že ju nezradíme, a chce
počuť náš záväzok, že sa naša národná loď nepotopí a neutopí v zrade 3 jednotlivcov
(Gešper, Hanuska, Nemec?), prahnúcich po jej majetku a zneužívajúcich možnosti
vlastného obohacovania.
6. Odolajte prosím vyhrážkam, manipuláciám, neoprávneným kontrolám i sľubom
najmä v podobe ponuky nových, alebo zachovania doterajších funkcií (personálna
korupcia) a finančných príspevkov na činnosť (ekonomická korupcia);
7. Všetky takéto pokusy ignorujte a v prípade potreby nahláste na Dozorný výbor
Matice slovenskej, pretože už je počuť hlasy, že podobné praktiky sa môžu objaviť aj
pri samotných voľbách. Matičiari, nebojme sa! Konajme úprimne a slobodne pre dobro
Matice slovenskej!

7. Nedopusťme, aby počas dlhých desaťročí nadobudnuté vzácne hodnoty Matice slovenskej
prepadli v prospech jednotlivcov, aby prepadlo jej meno, česť a zásluhy našich predkov.
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Vážené matičiarky, vážení matičiari, členovia a funkcionári miestnych, vedeckých a
záujmových odborov Matice slovenskej, zamestnanci Matice slovenskej,
opätovne prichádza čas, keď treba zhodnotiť našu doterajšiu prácu a činnosť pre Maticu
slovenskú, ktorá bola určite pestrá a obsahovo bohatá, najviac už tradične predovšetkým
vďaka Vašej dobrovoľníckej práci. Svedčia o tom stovky zmysluplných a zaujímavých
kultúrno-spoločenských podujatí, vydaných kníh, vedeckých aktivít, i rozvoj vnútorného
života.
Napriek každodennej matičnej práci na lokálnej úrovni je však možné vidieť, že sa Matica
slovenská v posledných rokoch nachádza vo vážnej kríze. Strata spoločenskej prestíže,
komunikačné problémy, nedostačujúca argumentácia a diskusia predstaviteľov Matice
slovenskej s aktuálnymi vládnymi predstaviteľmi postupne viedli k tomu, že Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky uvažuje dokonca o úplnom zrušení financovania Matice
slovenskej, nateraz došlo k jeho radikálnemu zníženiu.
Po Valnom zhromaždení MS v roku 2017 sme všetci túžobne očakávali podstatnú a tak
potrebnú pozitívnu zmenu v našej inštitúcii. Očakávali sme to najmä od mladšej generácie,
zástupcovia ktorej boli prekvapivo, ale s naozajstnou dôverou zvolení a následne menovaní do
významných výkonných funkcií. Žiaril z nich optimizmus aj odhodlanie – aspoň v začiatkoch.
V ďalších rokoch však postupne ubúdalo presvedčenia, že sa činnosť, ako aj aktivity najmä
Ústredia Matice slovenskej v Martine dostanú spod vplyvu autokratizmu, miestne odbory sa
konečne dočkajú dostatočnej pomoci, že sa rozvinie matičná veda a v plnom rozsahu sa
obnoví vnútorný demokratický matičný život. Ukázalo sa, že mládež bez skúseností a ochoty
spolupracovať s tými, ktorí už Matici venovali svoju energiu, sily a prácu, nedokáže plne
pochopiť zmysel a poslanie matičnej činnosti.
Sami určite najlepšie viete, a veľa ste nám toho aj povedali, čo dobré sa podarilo, čo treba
napraviť a čo napriek možnostiam jednoducho nevyšlo. Nepomohol ani Snem 2 Matice
slovenskej v roku 2019, ktorý prijal úpravu Stanov MS a dvojročný program, nepomohli
návrhy opatrení Dozorného výboru MS, ani dobré priateľské rady.
Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského, snahy o vnútornú
polarizáciu či už na základe vekovej diskriminácie, alebo v konfesionálnej rovine, sa v nej

nikdy neosvedčili. Nesúlad ustanovení Stanov MS, a rozpor niektorých ich častí so Zákonom
o Matici slovenskej umožnili napríklad v dôsledku zakladania odborov tzv. Mladej Matice
existenciu duálneho systému, ktorý narúša vnútornú jednotu Matice slovenskej. Aj na základe
Vašich pripomienok musíme konštatovať, že k najvýznamnejším funkciám (výbor,
predsedníctvo, vedúci pracovníci, zástupcovia MS v podnikateľských subjektoch s
majetkovou účasťou MS) sa takmer vôbec nedostala kategória matičiarov stredného a
vyššieho veku, ktorí by svojimi skúsenosťami a poznatkami z doterajšej matičnej činnosti
mohli značne obohatiť našu spolkovú činnosť. Navyše, profesionálny aparát najmä v
posledných dvoch rokoch z pokynu „najvyššieho“ doslova ignoruje, obchádza a neplní
rozhodnutia a odporúčania volených orgánov, počnúc uzneseniami Valného zhromaždenia
MS, ako aj uzneseniami prijímanými napr. Predsedníctvom MS, alebo odporúčania a návrhy
Dozorného výboru MS.
Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli - ja a spolu so mnou i odborne erudovaný a oddaný
matičiar, docent Ján Buleca, kandidovať na dve najvýznamnejšie pozície, ktoré budú
obsadzované prostredníctvom volieb v priebehu Valného zhromaždenia Matice slovenskej
2021 v Liptovskom Mikuláši. Okrem našich dlhoročných právnych a ekonomických
skúseností, ako aj poznatkov a praxe v Dozornom výbore Matice slovenskej nás k tomu
inšpirovali najmä kritické hlasy z mnohých miestnych odborov, jednotlivcov, i časti
pracovníkov profesionálneho aparátu Matice slovenskej.
Vážené panie predsedníčky, vážení páni predsedovia Miestnych a im na roveň postavených
odborov – budúci delegáti Valného zhromaždenia Matice slovenskej 2021, máte v rukách
silný, originálny, rozhodujúci a pritom v tomto čase nanajvýš zodpovedný mandát. Vaše
rozhodnutia už aj v nominačnom a následne vo volebnom procese rozhodnú o ďalšom vývoji
našej najstaršej kultúrnej ustanovizne.
S plnou dôverou i nádejou si dovoľujeme touto cestou sa na Vás obrátiť so žiadosťou o
podporu našich nominácií do funkcií predsedu Matice slovenskej a predsedu Dozorného
výboru Matice slovenskej. Dôverujeme Vášmu zdravému úsudku a rovnako ako Vy, aj my
sme presvedčení o tom, že centrum Matice slovenskej musí dôsledne slúžiť základným
partikulárnym zložkám, ktorými sú naše miestne a im na roveň postavené odbory. Budeme sa
zo všetkých síl usilovať, aby centrála Matice slovenskej permanentne vytvárala čo najlepšie
podmienky pre Vašu prácu. Aby mladší členovia Matice slovenskej spolupôsobili so staršími
matičiarmi v miestnych odboroch, pretože to pre nich bude najlepšia škola života a zároveň
jedinečná možnosť získať neoceniteľné praktické skúsenosti.
Samotná Matica slovenská potrebuje našu pomoc, podporu a našu istotu, že ju nezradíme, a
chce počuť náš záväzok, že sa naša národná loď nepotopí a neutopí v zrade 3 jednotlivcov,
prahnúcich po jej majetku a zneužívajúcich možnosti vlastného obohacovania. Odolajte
prosím vyhrážkam, manipuláciám, neoprávneným kontrolám i sľubom najmä v podobe
ponuky nových, alebo zachovania doterajších funkcií (personálna korupcia) a finančných
príspevkov na činnosť (ekonomická korupcia). Všetky takéto pokusy ignorujte a v prípade
potreby nahláste na Dozorný výbor Matice slovenskej, pretože už je počuť hlasy, že podobné
praktiky sa môžu objaviť aj pri samotných voľbách.

Matičiari, nebojme sa! Konajme úprimne a slobodne pre dobro Matice slovenskej!
Okrem iného ponúkame Vám svoju tvrdú, náročnú, ale radostnú prácu podľa
zrozumiteľného programu, pri dobrom systéme riadenia a cieľavedomosti smerovania našej
práce. Nechceme prikazovať, k tvorivej práci Vás budeme motivovať, v oblasti kultúry
rozvinieme zdravú súťaživosť a tvorivosť v organizovaných podujatiach a aktívnymi
prednáškami, seminármi budeme rozvíjať národné myšlienky. Našu Maticu spolu s Vami
zviditeľníme v národe a pre národ., zabezpečíme dôstojné pracovné podmienky, budeme
vyžadovať vyššiu odbornosť matičných zamestnancov, vytvoríme podmienky pre
spravodlivejší a objektívnejší volebný systém, podporíme prenesenie časti kompetencií na
Krajské rady MS, vrátane právnej subjektivity a finančných prostriedkov, podporíme vznik
národného matičného spevokolu, vytvoríme návrh matičného morálneho kódexu.
Odstránime centralizmus zo Stanov MS. Na ústrednej úrovni budeme viesť intenzívny dialóg
s predstaviteľmi kľúčových inštitúcií našej republiky o zmysle a význame Matice slovenskej a
našej práce pre slovenský národ. Budeme pracovať na budovaní dôvery našej ustanovizne.
Uvedomujeme si že nás čaká veľmi veľa práce. Dobehnúť zameškané, poopraviť pokazené a
splniť úlohy, Vami formulované na valnom zhromaždení a snemoch Matice slovenskej. Na
Vaše požiadanie sme pripravení prísť medzi Vás, a detailne Vám predstaviť svoj matičný
program. Nedopusťme, aby počas dlhých desaťročí nadobudnuté vzácne hodnoty Matice
slovenskej prepadli v prospech jednotlivcov, aby prepadlo jej meno, česť a zásluhy našich
predkov.
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
V deň sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, 5. júla 2021

