Zázrak sa nekoná!
Po uverejnení môjho článku na webovej stránke obrodená Matica pod názvom „Snáď sa stal
zázrak?“, (http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_nc_049.pdf) bol z webovej stránky Matice
slovenskej okamžite odstránený rozhovor s bývalým dlhoročným pracovníkom Matice
slovenskej Tomášom Winklerom, v ktorom sa kriticky vyjadril k súčasným pomerom vo
vedení Matice slovenskej. Časť tohto rozhovoru je uverejnená na webovej stránke obrodenej
Matice: http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_135.pdf
Rozhovor s Tomášom Winklerom bol uverejnený pod názvom „Matica prišla
zákonom o svoju duchovnú podstatu“ v Literárnom týždenníku (roč. 28, č. 11 – 12/2015, 25.
marca 2015) a pod týmto istým názvom bol uverejnený aj na matičnom webe. Ak si Tkáč
myslel, že rozhovor bude môcť využiť vo svoj osobný prospech, tak jeho kumpáni vo vedení
Matice ho veľmi skoro „presvedčili“ o opaku a prinútili ho, aby rozhovor okamžite odstránil
z matičnej webovej stránky. Prečo sa tak stalo je veľmi ľahké si domyslieť. Tomáš Winkler
totiž nastavil aj Šimonovičovi, Gešperovi a Smolcovi krivé zrkadlo, do ktorého sa veľmi
neradi pozerajú. Primitívna cenzúra zavedená Tkáčom v Matici slovenskej opäť slávila svoje
veľké úspechy.
V súvislosti s cenzurovaním rozhovoru s Tomášom Winklerom na webovej stránke
Matice slovenskej vyzývam výbor a vedenie Matice slovenskej:
1. aby v súlade so Stanovami Matice slovenskej poskytovali v matičných médiách
priestor pre všetkých členov Matice slovenskej a nie len pre určitú vybranú
skupinu, ktorá nekriticky velebí predsedu a vedenie MS;
2. aby prestali zavádzať matičnú verejnosť takzvaným prerozdelením kompetencií
predsedu MS, ktorá nemá žiadnu oporu v platnej legislatíve a stanovách a v čo
najkratšom čase, tak, ako to výboru ukladá uznesenie valného zhromaždenia,
zvolali snem MS, respektíve mimoriadne valné zhromaždenie, ako to požadujú
štyri krajské rady MS;
3. aby boli zbavení funkcií v Matici slovenskej Peter Cabadaj a Pavol Parenička
a aby s nimi MS rozviazala pracovný pomer. Obaja sa totiž mimoriadne aktívne
podieľali na rozbití Matice slovenskej, pričom Matica prišla nielen o Slovenskú
národnú knižnicu, ale aj o svoju Bibliotéku, ako aj o dlhodobo budované archívne
fondy. Po násilnom odčlenení SNK od Matice minister Kňažko poveril Cabadaja
vedením SNK a verejne mu poďakoval za odvedenú prácu. Ako to výstižne
pomenoval Winkler Matica prišla tzv. knižničným zákonom o svoju „duchovnú
podstatu“ a doposiaľ nie sú vzťahy medzi SNK a MS majetkovo vysporiadané;
4. aby bol zbavený funkcie podpredsedu a člena výboru MS Marián Gešper, ktorý
uzavrel s predsedom MS absurdnú pracovnú zmluvu. Podpredseda MS Gešper sa
doposiaľ Matici slovenskej nielenže neospravedlnil za svoje neetické konanie, ale
odmietol vrátiť Matici slovenskej peniaze, ktoré nadobudol v rozpore so zákonom.
Zmluva s pražskou advokátskou kanceláriou nebola totiž uverejnená v centrálnom
registri zmlúv a jej platnosť je od počiatku pochybná. Nehovoriac už o „obsahu“
samotnej zmluvy. Vedenie Matice nevypísalo ani žiadne výberové konanie a nikto

nevie, na základe akých kritérií bola predsedom Tkáčom vybratá práve
Advokátska kancelária L. Voigta, sídliaca v Prahe, aby sa podieľala na
„organizovaní“ zasadnutí výborov, predsedníctiev, snemov, valných zhromaždení.
Pracovná zmluva evidentne nesie znaky finančného tunelovania Matice
slovenskej:
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_091.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_100.pdf
5. zároveň vyzývam prvého podpredsedu MS Jozefa Šimonoviča, aby sa vzdal svojej
funkcie, ako aj členstva vo výbore Matice slovenskej, tak ako to záväzne vyhlásil
na zasadnutí výboru Matice slovenskej, v prípade, že Tkáč sa nevzdá svojej
funkcie a aj po septembri 2014 bude ju naďalej vykonávať. Ak pán Šimonovič
nesplní svoj sľub daný výboru, považujem jeho konanie za osobne zištné
a nečestné, bažiace po kompetenciách predsedu MS. Súčasné zotrvávanie pána
Šimonoviča vo výbore MS je vrcholne neetické a amorálne. Rovnako amorálne
a neetické je aj podvodné konanie predsedu Tkáča, ktorý na valnom zhromaždení
dal takisto sľub, že v prípade zvolenia do funkcie predsedu sa vzdá svojho platu.
Alebo snáď v terajšej Matici platí to známe – vrana k vrane sadá...
Dr. J. Polakovič

