Matičné zlaté padáky, alebo lekcie z morálky
Koľkože to len bolo kriku a moralizovania s vyplatením odstupného bývalému predsedovi
Matice slovenskej Jozefovi Markušovi. Markušovi nástupcovia na poste predsedu Matice
slovenskej začali na všetky strany udeľovať lekcie z morálky a pohoršovali sa nad neetickým
konaním bývalého predsedu. Máme ešte v živej pamäti, ako sa bývala finančná riaditeľka,
Katarína Pacnerová, so svojim partnerom, bývalým správcom Jánom Eštokom, pohoršovala v
médiách, že Markuš „získal štvormesačné odstupné a dvojmesačné odchodné, plus posledný
mesačný plat, čo bol ešte vo funkcii po zvolení nového predsedu.“ Pritom dobre poznala
Markušovu pracovnú zmluvu a s Eštokom proti nej neprotestovala. Práve naopak, obaja, ako
Markušovi osobní protežanti, maximálne pre seba ťažili zo svojho privilegovaného postavenia
v Matici slovenskej a to až do posledného dňa, pokiaľ bol Markuš vo funkcii. Zázračná
premena Pacnerovej a Eštoka však nastala až keď Markuš bol zbavený funkcie predsedu.
Pacnerová však za nič na svete nebola ochotná vyzradiť cenu Markušovho zlatého padáka,
i keď novinári neustále dobiedzali. Odôvodňovala to tým, že vraj „výška platu zamestnancov
je v Matici dôverný údaj“. A dodajme, že nielen výška platov, ale aj výška odmien, výška
odstupného, výška odchodného, výška príjmov z Neografie a.s. a samozrejme aj výška
povestných zlatých padákov. A toto Pacnerovej pravidlo platilo a naďalej platí napriek tomu,
že Matica slovenská nie je súkromnou (i keď si to Markuš, Tkáč a Gešper mysleli a myslia),
ale verejnoprávnou inštitúciou, financovanou z verejných a nie zo súkromných zdrojov! Nuž,
chtiac-nechtiac by musela Pacnerová ísť s kožou na trh a vyzradiť „tajomstvá“ aj svojej
pracovnej zmluvy, vrátane výšky svojho zlatého padáka.
Pacnerovej pravidlo číslo 1 – výška platu zamestnancov je vo verejnoprávnej Matici
slovenskej „dôverný údaj“ – dôsledne platilo nielen za Markušovej éry, ale, čuduj sa svet,
v plnom rozsahu platilo a platí aj za éry predstaviteľov „novej matičnej morálky“ Tkáča a
Gešpera. Na systéme, ktorý v Matici vytvoril bývalý predseda Markuš sa doposiaľ nič
nezmenilo, práve naopak. Markušovi učenliví žiaci, Tkáč s Gešperom, doviedli tento
príživnícky systém do úplnej dokonalosti. Vezmime si len posledný matičný škandál, ktorý je
v súčasnosti predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní a rieši ho súd.
Predseda Matice slovenskej, Gešper, používal pre svoje vlastné, súkromné potreby auto,
ktorého vlastníkom je údajne Neografia a.s. (Matica slovenská). Nikto by sa o tomto
zneužívaní právomocí a funkcie predsedu pre osobné ciele nič nedozvedel, keby jeho
manželka počas rodinného výletu s autom Neografie a.s. nespôsobila dopravnú nehodu so
smrteľnými následkami. Gešper pritom tvrdí, že vraj auto riadil on, svedkovia tragickej
udalosti však uvádzajú, že auto viedla jeho manželka, ktorá pravdepodobne nemala na to
žiadne oprávnenie. Arogantnému Gešperovi totiž nestačí, že sa správa, ako keby bol
vlastníkom Matice slovenskej, ale správa sa, akoby už aj Neografia bola ich rodinnou firmou.
No a kam sa podeli matiční moralizátori, ktorí tak oduševnene pranierovali Markuša? Pán
správca Smolec, akosi ste onemeli. Keď bolo treba pľuvať na Markuša, tak ste boli
neprekonateľný. Teraz vám už došli sliny? Záhadne zamĺkol aj Gešperov klan, zrazu sa mu
odnechcelo udeľovať lekcie z morálky. Mlčí aj „predseda“ dozorného výboru Fejko, mlčí
výbor Matice slovenskej, mlčí aj Mladá Matica. V Matici zavládlo hrobové ticho. Každý si

totiž veľmi dobre uvedomuje, že keby poukázal na bezprecedentné morálne zlyhanie predsedu
Gešpera, okamžite by vyletel z Matice slovenskej.
Vráťme sa však k matičným zlatým padákom. Ako sme sa dozvedeli z dobre informovaných
matičných kruhov, bývalému predsedovi Dozorného výboru MS, JUDr. Štefanovi
Martinkovičovi, Matica slovenská údajne vyplatila zlatý padák v celkovej sume 8 000 eur
(27 000 slovenských korún). Gešperov klan vraj rozširuje tieto informácie, aby
skompromitoval Martinkoviča, ktorý sa má angažovať okolo nového zákona o Matici
slovenskej. Niektorí matičiari pritom tvrdia, že Martinkovičovi vôbec nejde o zmenu zákona
o Matici slovenskej, ani o zmenu „markušovsko-gešperovskej samosprávnej demokracie“
a obnovenie pôvodnej matičnej demokracie, ale by chcel vymeniť Gešpera vo funkcii
predsedu MS, financovanej z viacerých matičných zdrojov. Ľudovo povedané – ide mu
o koryto. No a to Gešperov klan za žiadnu cenu nepripustí a zubami-nechtami bráni svoje
matičné korytá.
O neetickom konaní bývalého predsedu dozorného výboru, Martinkoviča, sme na stránkach
obrodenej Matice neraz písali. Vtedy, keď Martinkovič slúžil Gešperovmu klanu, vtedy bolo
všetko v najlepšom poriadku. Nie na základe kritiky Gešperovho klanu, alebo výboru, ale na
základe kritiky na stránkach obrodenej Matice bol Tkáč nútený zrušiť v roku 2013
Martinkovičov peňazovod z Matice slovenskej, ktorý si zaviedol do svojej vlastnej
advokátskej kancelárie. Nuž, kde bol vtedy Gešperov klan, kde bola vtedy Gešperova Mladá
Matica? Všetci čušali ako vši pod chrastou, podporovali kontroverzného Tkáča a zametali pod
koberec všetky jeho škandály, vrátane Martinkovičovho peňazovodu. Aby sa udržali pri
matičných korytách nakoniec sa Gešperov klan a Martinkovič spojili proti
skompromitovanému Tkáčovi, zmietajúceho sa v neustálych škandáloch a vyhnali ho
z Matice. Matičné koryto vytvorilo účelové spojenectvo Gešpera a spol. s Martinkovičom,
ktoré však nemalo dlhého trvania. Tak, ako ich matičné koryto spojilo, tak ich aj rozdelilo.
A dnes si už títo „matičiari“ nedokážu prísť ani len na meno.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_200.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_224.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_225.pdf
Ako sa neeticky správal Martinkovič, rovnako sa neeticky správa aj terajší predseda Matice
slovenskej Gešper, s prepáčením takisto JUDr. Ako zamestnanec Matice slovenskej
bol Gešper aj zamestnancom škandalóznej českej advokátskej kancelárie, ktorej zakladateľom
a vlastníkom bol bývalý dôstojník Štátnej bezpečnosti Luděk Voigt. Gešper, so súhlasom
Tkáča, si takisto vytvoril peňazovod (tunelovod) z Matice slovenskej do advokátskej
kancelárie bývalého dôstojníka Štátnej bezpečnosti.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_091.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_100.pdf

Predseda Gešper sa týmto svojim amorálnym konaním obohatil v Matici údajne o 33 280 eur
(1 104 896 slovenských korún), ktoré napriek výzvam matičiarov doposiaľ Matici slovenskej
nevrátil a matičiarom sa ani len neospravedlnil za svoje morálne zlyhanie. Práve naopak.
Gešperovi nestačil plat predsedu Matice, ale ulakomil sa ešte aj na finančné príjmy z
Neografie a.s. a pritom je vraj pracovne činný aj ako advokát vo Vranove n./T. Ako sa zdá,
takýto parazit ešte nikdy v takmer 160-ročnej matičnej histórii nestál na čele Matice
slovenskej!
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_208.pdf
Každý platený predseda Matice slovenskej, počnúc Jozefom Markušom a končiac Mariánom
Gešperom, si v autokratickom systéme, ktorého základy položil Markuš zákonom č. 68/1997
o Matici slovenskej, uvedomoval, že stabilita jeho dominantného, mocenského postavenia
závisí najmä od predsedu dozorného výboru. Preto Markuš ako prvý zaviedol v Matici systém
plateného predsedu dozorného výboru a týmto si ho k sebe úplne pripútal. Mal ho v hrsti. (Do
čias Markušovej éry boli funkcie predsedu MS a predsedu DV MS neplatené, bez nároku na
honorár.) Predseda Matice z vypočítavosti zaradil predsedu dozorného výboru na výplatnú
pásku Matice slovenskej. Týmto si predseda Matice uvoľnil ruky a v Matice slovenskej sa
mohlo nekontrolovateľne, veselo bašovať. V tomto korupčnom systéme sa každému ušlo
nejaké to korýtko, či koryto.
A teraz si môžeme názorne predviesť, akým spôsobom prebieha v Matici slovenskej
kupovanie (korupcia?) predsedu dozorného výboru. Na nedávnom valnom zhromaždení
v Liptovskom Mikuláši si delegáti „volili“ nové matičné orgány. So stopercentnou istotou
bolo možné tipovať, že funkcie predsedu dozorného výboru sa ujme Martin Fejko, keďže bol
zaradený na kandidátnu listinu Gešperovho klanu. Bývalý riaditeľ Členského ústredia, Martin
Fejko, preukázal totiž Gešperovmu klanu neoceniteľné služby pri „výbere“ delegátov na
valné zhromaždenie, ako aj pri „voľbe“ kandidátov do matičných orgánov. Tak, ako
v predchádzajúcom období, aj teraz členovia Gešperovho klanu rozbehli v Matici slovenskej
rozsiahlu kampaň a vykonávali nátlak na miestne, záujmové a vedecké odbory MS s cieľom
presadiť do orgánov MS svojich kandidátov, ktorí im zabezpečia aj v ďalšom funkčnom
období bezstarostné bašovanie v Matici slovenskej. Tí, ktorí sa nedostali na kandidátnu listinu
Gešperovho klanu nemali žiadne šance, že budú zvolení do nových orgánov. Fejkovi delegáti
na valnom zhromaždení nesklamali a boli hlavnou zárukou, že „voľby“ dopadli tak, ako to
očakával Gešperov klan. Na valnom zhromaždení v Liptovskom Mikuláši si Fejko vyslúžil
ostrohy a členstvo v Gešperovom klane. Takto funguje v praxi „markušovsko-gešperovská
samosprávna demokracia“, ktorú si niektorí nevedia vynachváliť. A pritom si až do prasknutia
napchávajú svoje bezodné vrecká. Však, pán správca Smolec?
Ešte pred valným zhromaždením vyvolávali veľkú hystériu v Gešperovom klane len obyčajné
zmienky o zrušení „markušovsko-gešperovskej samosprávnej demokracie“, ktorej základy
položil zákon NR SR č. 68/1997 o Matici slovenskej. Hlasy dožadujúce sa zmeny
Markušovho zákona a obnovenia pôvodnej matičnej demokracie privádzali a privádzajú
gešperovcov do stavu hraničiaceho s nepríčetnosťou. Intuitívne totiž cítia, že prijatie nového
zákona by znamenalo likvidáciu Markušovej privilegovanej kasty profesionálnych Slovákov

a znemožnilo by im priživovať sa na matičných financiách. Nuž, preto ten vreskot a tá
hystéria okolo nového zákona o Matici slovenskej!
Po valnom zhromaždení v Liptovskom Mikuláši prešiel Gešperov klan do ofenzívy. Cítia, že
ide do tuhého. V zápase o korytá nepoznajú nielen brata, ale strácajú aj elementárnu súdnosť a
morálne zábrany. Každý z matičiarov, ktorý sa bude dožadovať nového zákona o Matici
slovenskej musí v súčasnosti počítať s postihom. A to či už s vylúčením z členstva, alebo zo
zamestnania v Matici slovenskej. Novozvolený matičný výbor, úplne ovládaný Gešperovým
klanom, ustanovil akýsi výbor, presnejšie, inkvizičnú komisiu na čele s Petrom
Schvantnerom (členovia: V. Komora, M. Matečko, J. Piecka a J. Seman), ktorá bude ako
na bežiacom páse navrhovať výboru na vylúčenie z členstva a zo zamestnania tých
matičiarov, ktorí sa budú dožadovať prijatia nového zákona o Matici slovenskej. Prvou
obeťou Gešperovej inkvizície sa stal známy matičiar, verejný činiteľ a historik Anton Hrnko,
ktorého Gešper, tak ako sa to dialo v časoch normalizácie, jednoducho vyhodil z redakčnej
rady Slovenských pohľadov. Dôvod: verejne podporil prijatie nového zákona o Matici
slovenskej.
Vráťme sa však ku korumpovaniu predsedu dozorného výboru. Úspešnú maturitu z otrockej
podriadenosti sa voči Gešperovmu klanu zložil novozvolený predseda dozorného výboru
Martin Fejko na valnom zhromaždení v Liptovskom Mikuláši (9. 10. 2021) a potvrdil ju na
ustanovujúcom zasadaní dozorného výboru (5. 11. 2021) na ktorom bola nečakane otvorená aj
otázka nového zákona o Matici slovenskej. Gešperov klan jasne stanovil limity predsedovi
dozorného výboru Fejkovi, ktorý si pri svojom „nezávislom“ rozhodovaní vo funkcii musí do
všetkých dôsledkov uvedomiť, že je to Gešperov klan, kto rozhoduje o výške jeho platu,
o jeho odmenách, o výške odstupného a odchodného, o výške jeho zlatého padáku, ako aj
o tom, či sa bude môcť podieľať na finančnom vysávaní Neografie a.s. A v konečnom
dôsledku opäť je to len Gešperov klan, ktorý bude rozhodovať o tom, či „nezávislý“ predseda
Fejko si zaslúži dôveru klanu, aby bol opäť zvolený do lukratívnej, veľmi dobre platenej
funkcie predsedu dozorného výboru a aj v ďalšom funkčnom období a mohol osobne
profitovať z viacerých matičných finančných zdrojov.
Ustanovujúcemu zasadaniu dozorného výboru predchádzalo v októbri 2021 prvé zasadnutie
výboru Matice slovenskej na ktorom sa lámali charaktery. Novozvolený predseda dozorného
výboru, Martin Fejko, sa na výbore teatrálne prezentoval ako matičiar vysokých morálnych
kvalít. Vyhlásil, že sa vzdáva časti svojej mzdy (okolo 400 eur), ako to vraj čestne sľúbil
delegátom na valnom zhromaždení Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši, ktorí mu aj pod
vplyvom tejto demagógie dali svoj hlas. Po splnení tohto svojho „čestného sľubu“ bol však
ožobráčený Fejko zvolený výborom do orgánov Neografie a.s., kde si bohato-prebohato
vynahradí svoju „finančnú ujmu“. Presne, takýmto istým podvodníkom bol v otázke svojho
platu aj bývalý predseda Tkáč. Rovnako ako Tkáč a Fejko podviedol delegátov valného
zhromaždenia. Česť predsedu dozorného výboru, Martina Fejka, zostala stáť predo
dvermi Neografie a.s.!
Dozorný výbor na svojom ustanovujúcom zasadaní (5. 11. 2021) bez akejkoľvek analýzy
súčasného stavu Matice slovenskej a Markušovho kontroverzného zákona, prijal pod

taktovkou „nezávislého“ predsedu Fejka uznesenie: členovia dozorného výboru sú proti
tomu, aby sa otvoril zákon o Matici slovenskej! „Nezávislý“ predseda dozorného výboru,
Fejko, týmto uznesením splatil Gešperovmu klanu daň za svoje viaczdrojové matičné príjmy.
Rozhodnutím dozorného výboru bola v Matici slovenskej v rozpore s demokratickými
zásadami, direktívnym spôsobom znemožnená diskusia o novom matičnom zákone, ktorý by
definitívne skoncoval s „markušovsko-gešperovskou samosprávnou demokraciou“. Tí, ktorí
sa budú dožadovať nového zákona budú na výstrahu ostatných exemplárne potrestaní.
Novozvoleného predsedu dozorného výboru pritom ale vôbec nezaujíma hlavná otázka, prečo
Matica slovenská sa ocitla na periférii slovenského života, prečo nie je schopná plniť úlohy,
ktoré jej vyplývajú zo zákona a na plnenie ktorých dostáva od štátu nemalé finančné
prostriedky.
V tejto súvislosti priam humorne pôsobí sľub kandidáta na funkciu predsedu dozorného
výboru, Martina Fejka, zložený na valnom zhromaždení Matice slovenskej v Liptovskom
Mikuláši, hompáľajúceho sa pritom na šnúrke Gešperových gatí:
„Nasledujúce štyri roky budem spoločne so svojimi kolegami z Dozorného výboru MS
pracovať tak, že jednoznačne nebudeme porušovať zákon ani Stanovy MS, alebo svojvoľne
vykladať ustanovenia našich stanov. Nedovolím, aby Dozorný výbor MS politikárčil a
zneužíval svoje postavenie na osobné ambície niekoľkých jednotlivcov. Budem vždy brániť
záujmy Matice slovenskej a jej postavenie ako verejnoprávnej ustanovizne. Budem
rozhodovať citlivo a vždy v súlade so Stanovami MS, ktoré sú základom našej práce a sú pre
mňa posvätné. Nebudem protiprávne pozastavovať ustanovenia stanov, keďže to nie je a
nikdy nebolo v kompetencii Dozorného výboru MS. Budem vždy konzultovať všetky
podnety od matičiarov so svojimi kolegami a rešpektovať a ctiť si ich ako rovnocenných
kolegov, ich názory. Mojím cieľom je vytvoriť súdržný kolektív v DV MS.“
Nuž, pán Fejko, máte životnú šancu dokázať matičiarom, že nie ste hochštapler a podvodník a
že na valnom zhromaždení ste netárali do vetra a svoje slová ste skutočne mysleli úprimne
ako záväzný sľub a nie ako volebný slogan na ohlupovanie delegátov.
Vážený pán predseda dozorného výboru Fejko, keďže verejnoprávna Matica slovenská je
predovšetkým financovaná z verejných zdrojov, informujte matičiarov a slovenských
daňových poplatníkov:
1. aká je cena zlatých padákov Mariána Gešpera, Maroša Smolca, Martina Fejka,
Mareka Hanusku, Mareka Nemca?
2. aká je celková výška viaczdrojových finančných príjmov matičného vedenia v Matici
slovenskej a v Neografii a.s.? Alebo naďalej platí Pacnerovej zlaté pravidlo, že mzdy
(odmeny, odstupné, odchodné, zlaté padáky) a rôzne iné finančné príjmy vedúcich
funkcionárov verejnoprávnej Matice slovenskej spadajú pod najvyšší stupeň utajenia?
Vlado D.

