Ako chutí moc

Pán Jozef Šimonovič, I. podpredseda Matice slovenskej,
určitú chvíľu som váhal, či má vôbec zmysel viesť s Vami dialóg o aktuálnych
problémoch týkajúcich sa Matice slovenskej, keďže Vy absolútne nerozumiete Matici
slovenskej. Nikdy predtým ste v Matici nepracovali, a ak ste ju poznali, tak len zvonka, na
základe jej aktivít. Bohužiaľ, toto konštatovanie sa týka celého súčasného vedenia MS. Tvoria
ho ľudia, ktorí okrem svojho členstva v Matici slovenskej (v niektorých prípadoch ani toto
neplatí) sa do svojho hromadného nástupu do funkcií v MS nedokážu prezentovať žiadnou
činnosťou v Matici, ktorá by stála za reč. Preto sa veľmi často stáva, že v Matici objavujú to,
čo už bolo dávno objavené. Vo svojej bohorovnosti a namyslenosti sú presvedčení, že nimi sa
začína akási nová éra Matice slovenskej, nové budovanie Matice na zelenej lúke. Škody, ktoré
doposiaľ napáchali však bude musieť Matica slovenská veľmi dlhú dobu odstraňovať.
Od roku 2010 nejestvuje žiaden významný počin Vášho vedenia MS, ktorým by
oslovilo či už matičnú alebo slovenskú verejnosť. Je totiž nepopierateľným faktom, že okrem
veľkohubých a nesplnených sľubov predsedu Tkáča ste sa v Matici doposiaľ s ničím
nepredstavili. Naviac, svojou neschopnosťou ste paralyzovali jej doterajšiu činnosť. Jediné,
čím sa už takmer päť rokov zviditeľňuje vedenie MS a najmä Vy osobne, pán I. podpredseda,
je len kauza tzv. Národného pokladu. Neuvedomujete si však, že neustálym medializovaním
tejto kauzy traumatizujete matičiarov a predovšetkým poškodzujete meno Matice slovenskej
na verejnosti. Každý matičiar je za to, aby sa táto záležitosť vyšetrila a prípadní vinníci boli
potrestaní. Keďže nie ste schopný predložiť Matici nič iné, tak na tejto kauze, spolu
s predsedom Tkáčom jednoducho parazitujete. Prekrývate ňou svoju neschopnosť a zlyhanie
vo funkcii. O čo Vám ide, vážený pán I. podpredseda, aby ste zničili dobré meno Matice
slovenskej, aké mala doposiaľ v slovenskej spoločnosti?
Ako prvý podpredseda nesiete veľký podiel zodpovednosti za stav členskej základne.
Čo ste urobili doposiaľ v jej prospech? Nemáte ani len zdanie o skutočnom stave členskej
základne. Vo funkcii prvého podpredsedu MS ste úplne zlyhali. Lenže Vy, podobne ako Tkáč,
si to nikdy nepriznáte a vinu budete vždy hľadať u iných, ale nikdy nie u seba. Výsledkom aj
Vašej neschopnosti sú ľudoprázdne zhromaždenia, organizované Maticou, na ktoré nechodia
už ani samotní jej zamestnanci. Práve na tento problém poukazoval vo svojom rozhovore
Tomáš Winkler, keď opodstatnene konštatoval, že v súčasnej Matici nejestvuje personálna
kontinuita. Namiesto toho, aby Vaše vedenie MS sa zamyslelo nad Winklerovými slovami
a pokúsilo sa zvrátiť tento nepriaznivý vývoj, tak radšej odstránilo rozhovor s Winklerom z
matičného webu a ďalej sa tvári, že v Matici je všetko v poriadku. Tento marazmus je aj
Vašou osobnou vizitkou.
Doposiaľ ste matičnej verejnosti nepredložili (takisto ani na výbor MS) žiadnu
analytickú správu o súčasnom stave a perspektívach rozvoja členskej základne Matice
slovenskej. Dňa 7. júna 2014, bola síce na programe výboru „Správa o činnosti prvého
podpredsedu MS“, ale tú ste vôbec nepredložili. Využili ste tento bod programu na kritiku
činnosti predsedu Tkáča, aby ste odviedli pozornosť členov výboru od svojej vlastnej
nečinnosti, od svojho totálneho zlyhania vo funkcii. S odstupom času môžem konštatovať, že
zámerom Vašej kritiky vôbec nebola snaha riešiť krízovú situáciu okolo predsedu Tkáča, ale
predovšetkým donútiť ho, aby sa vzdal časti svojich kompetencií, na ktoré ste ašpirovali. Čo

sa Vám nakoniec aj podarilo! Že je to v zásadnom rozpore so zákonom NR SR o Matici, ako
aj s platnými stanovami, to Vás vôbec nezaujíma?
V súvislosti s Vašim vystúpením vo výbore MS, 7. júna 2014, mi oponujete, že vraj
ste predsedovi MS nedali podmienku, že ak zotrvá vo funkcii aj po septembri 2014, tak
odídete z Matice slovenskej. To je pravda. Polovičná lož je však horšia, než úplná lož. Vy ste
totiž nevyhlásili na výbore, že odídete z Matice slovenskej, ako sa to snažíte prekrútiť, ale ste
záväzne vyhlásili, že sa vzdáte členstva vo Výbore MS (!) a spolu s Vami možno aj ďalší
členovia. Takže, nezavádzajte! Z lži Vás usvedčuje aj zápisnica z výboru MS zo 7. 6. 2014.
Podľa mojich martinských priateľov ste na adresu predsedu Tkáča vyslovili podľa
všetkého tieto slová:
„Na základe toho, čo som povedal, nie som ochotný a nebudem sa spolupodieľať na
páde Matice slovenskej. Svoju prácu nezvládaš a v záujme Matice slovenskej ťa
vyzývam, alebo zmeníš systém svojej práce, ale podľa psychológa nie si toho schopný,
teda, vzdaj sa dobrovoľne funkcie. Ak to do septembra neurobíš, odchádzam z výboru
Matice slovenskej a po konzultáciách s ostatnými tak urobia aj ďalší a zostaneš sám...“
Presne takto chápu matičiari Vaše slová http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_nc_040.pdf
Pán I. podpredseda MS, ak ste čestný človek a máte v sebe aspoň trocha cti a sebaúcty,
tak splňte svoj sľub, ktorý ste dali členom výboru a odstúpte z funkcie člena výboru Matice
slovenskej. V opačnom prípade ste morálne úplne zlyhali. Alebo Vám snáď tá matičná
stolička (funkcia), podobne ako aj Tkáčovi, až tak silno prirástla k určitej časti tela, že Vás od
nej už neodtrhne ani pár koní? Akosi Vám veľmi zachutila moc. Každý slušný človek by sa
na Vašom mieste ospravedlnil matičiarom a odstúpil by z funkcie člena výboru Matice
slovenskej. Vy si vôbec neuvedomujete, že morálne kompromitujete Maticu slovenskú?
Vaše nečestné konanie je o to závažnejšie, že v Martine a v matičnom hnutí sa začína
povrávať o Vašich osobných ambíciách nahradiť skompromitovaného Tkáča vo funkcii
predsedu Matice slovenskej. Už si údajne robíte v tichosti akúsi volebnú kampaň. Verejne sa
štylizujete do pozície človeka, ktorý je vraj celou svojou dušou zapálený pre Maticu
slovenskú, pre ktorú vraj pracuje nezištne a bez akéhokoľvek nároku na finančnú odmenu.
Tento svoj falošný obraz veľmi rád prezentujete pri každej príležitosti. Samozrejme, že to je
len Vaša osobná fikcia, Vaša sebaštylizácia, v snahe dostať sa na post predsedu MS. Anka
Piláriková Vám strhla Vašu pokryteckú masku. Ako uvádza vo svojom otvorenom liste,
nielenže Vám členovia miestneho odboru MS zaplatili cestovné a pohostili Vás, ale boli
nútení Vám vyplatiť aj honorár. Toto je tá Vaša nezištná obetavosť? Môžete sa hanbiť, pán I.
podpredseda Matice slovenskej!
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_126.pdf
Protestujete, že Vás obviňujem z toho, že neviete, čo je Matica slovenská. Z titulu
svojej funkcie prvého podpredsedu ste sa doposiaľ ničím neprezentovali, čo by stálo za reč.
Preto je veľmi ťažké hodnotiť Vašu prácu. Vaše osobné vyjadrenia na adresu Matice
slovenskej však v dostatočnej miere svedčia nielen o Vašej neprofesionálnosti, ale aj o Vašej
hlbokej neznalosti nielen nedávneho vývoja, ale aj matičných dejín. Nechcem sa vracať do
minulosti, nepovažujem to ani za zmysluplné. Vo svojom poslednom publikovanom
rozhovore na stránkach Slovenských národných novín autoritatívne tvrdíte, že vraj
„prvoradým pilierom MS je členská základňa“, bez ktorej by Matica nebola http://snn.sk/
A bez inštitučnej zložky by Matica bola? Veď práve o toto sa knižničným zákonom usiloval
dosiahnuť Váš herecký kolega Kňažko z postu ministra kultúry. Pretvoriť Maticu na spolok,

na akési občianske združenie. To, čo tvrdíte, môže tvrdiť len človek, ktorý nevie, čo je Matica
slovenská. A Vy o tom skutočne nemáte ani len šajnu.
Matica slovenská vždy stála a dúfam, že to bude tak aj naďalej, na dvoch hlavných
pilieroch: na inštitučnej zložke (ústavy, odborné a servisné pracoviská) a na členskej základni.
Ten, kto chcel v minulosti škodiť Matici, vždy jeden z týchto pilierov zlikvidoval a tým ju
úplne ochromil. Pán I. podpredseda, prestaňte škodiť Matici slovenskej. Prv než niečo poviete
na adresu Matice, oboznámte sa najprv s problémom a nerozprávajte do vetra, čo Vám
napadne. Majte aspoň úctu k funkcii, ktorú zastávate. Neviem, či si to dostatočne
uvedomujete, ale je zásadný rozdiel hrať v divadle rolu prvého podpredsedu MS a na druhej
strane reálne vykonávať funkciu prvého podpredsedu.
V snahe prezentovať svoju charizmatickú veľkodušnosť mi teatrálne ponúkate svoju
funkciu. Blahosklonne ma vyzývate, nech si to skúsim, nech ukážem, čo viem. Vážený pán
Šimonovič, z Vašej strany je to len prázdne teatrálne gesto. Veľmi dobre viete, že nie som
voleným funkcionárom výboru, takže nemôžem Vašu ponuku prijať. Ale keď ste už taký
veľkodušný, že Vám na funkcii vôbec nezáleží, ako to tvrdíte, prečo nechcete splniť svoj sľub
a nevzdáte sa členstva vo výbore? Svoje členstvo vo výbore môžete predsa ponúknuť
náhradníkovi. Lenže čo by ste boli potom bez funkcie I. podpredsedu, však áno? Vám ide
predovšetkým o vonkajší efekt, o divadlo. Tak, ako ste ho zahrali 7. júna 2014 na výbore
Matice slovenskej.
Vážený pán I. podpredseda Jozef Šimonovič,
opätovne Vás vyzývam splňte svoj sľub, ktorý ste dali členom výboru a odstúpte
z členstva vo výbore Matice slovenskej! Postavte sa čestne k svojmu záväznému sľubu.
Snáď nie ste taký istý luhár a podvodník, akým je predseda Tkáč? Alebo sa snáď mýlim?
Dr. J. Polakovič

