Ad: Anna SEMKOVÁ − Kam až môže viesť nekompetentnosť a nehospodárnosť?
Reakcia správcu Matice slovenskej na zavádzanie neznámej Semkovej
Portál www.obrodenamatica.sk uverejnil príspevok neznámej Anny Semkovej s názvom Kam až môže
viesť nekompetentnosť a nehospodárnosť?, ktorý je napísaný z poloprávd, zo zavádzania a z
nezmyselnej kritiky. Rozmýšľal som, že na spomínaný portál a tzv. autorov nebudem reagovať, ale
uvedomil som si, že aj niektorí úprimní matičiari si môžu buď zo zvedavosti, ale aj zo záujmu prečítať
príspevky na tomto portáli. A dočítajú sa len o bezargumentačných útokoch na súčasné vedenie
Matice slovenskej, ktoré posledný rok tvrdo presadzuje skutočné obrodenie v Matici nielen po
ekonomickej, ale aj po profesionálnej, vedeckej, spolkovej a ľudskej stránke. Autori týchto vulgárnych
výpadov sú stále tí istí: Ján Bobák, Ján Dudáš, Lýdia Benčová a najnovšie dvaja neznámi vraj matičiari
Polakovič a Semková. Je na škodu, ak portál namiesto opodstatnenej, pragmatickej kritiky publikuje
výkriky neznámych ľudí, ktorí sú len menami na papieri a svoju skutočnú identitu neprezradia.
Neznáma autorka Semková vedeniu MS vyčíta, že prevzalo riadiace kompetencie od predsedu MS M.
Tkáča. Vraj Gepšer, Šimonovič a Smolec sú nekompetentní a ich dohoda so štatutárom inštitúcie je
v rozpore so zákonom. Je to lož. Vnútromatičná dohoda nie je v rozpore ani so zákonom o Matici
slovenskej a dokonca ani so stanovami MS. Štatutárom zo zákona je stále M. Tkáč. Dohodli sme sa s
ním, že všetky rozhodnutia na úrovni Matice z akejkoľvek oblasti budeme vzájomne konzultovať.
Vytvoril sa teda systém vzájomnej kontroly nielen zo strany tzv. „trojlístka Gepšer, Šimonovič
a Smolec“, ako si dovoľuje písať Semková, ale aj navzájom medzi správcom, predsedom a oboma
podpredsedami. Úprimne uvádzam, že niektoré rozhodnutia neboli jednoduché a museli sme ich
navzájom konzultovať a prijať konsenzuálne rozhodnutie. Teda rozdelenie kompetencií – nie moci,
ako nesprávne uvádza autorka – je pre Maticu prínosom. Neznámej Semkovej a mnohým
prispievateľom na tento portál by najskôr vyhovovali časy z obdobia J. Markuša, keď rozhodoval sám
bez výboru MS a sám sebe podpisoval presuny nemalých finančných čiastok, začo je aj v súčasnosti
trestne stíhaný v kauze defraudácie dvestotisíc eur v prospech skrachovanej spoločnosti Matičný
fond, a. s.
Vedenie je vraj brzdou rozvoja Matice. Silné tvrdenie od človeka, ktorý pre Maticu nepohol ani
prstom. Nepýtaj sa, čo Matica slovenská môže urobiť pre teba, ale čo ty pre Maticu? A v tejto otázke
mám osobne čisté svedomie a som hrdý na to, čo sa nám za ostatný rok podarilo v MS vykonať.
Odporúčam neznámej Semkovej, aby sa opýtala na moju prácu napríklad E. Garajovej, členky výboru
MS, ktorá ma pri mojej voľbe nepodporila do funkcie správcu MS, teda isto mi nie je naklonená.
K otázke snemu MS by som uviedol, že v roku 2014 nemohol byť zorganizovaný z čisto finančných
dôvodov – Matica jednoducho nemala vlastné neštátne zdroje. A keď sme ich získali zrušením tzv.
zámennej zmluvy, museli sme platiť dlhy aj z roku 2013, ktoré neplatilo – neviem prečo – bývalé
vedenie finančného útvaru. Ak sa výbor MS zjednotí na termíne snemu MS na jeseň 2015, budeme
musieť nájsť zdroje na jeho organizáciu. Samozrejme, od delegátov budeme žiadať, aby si cestovné
náklady uhradili vo vlastnej réžii.
Tvrdenie o zneužívaní faktu, že účtovnú závierku nemusí kontrolovať audítor a tým mne ako
správcovi sa vytvára priestor na manipuláciu s účtovníctvom, považujem za hrubé ohováranie
hraničiace s právnym konaním. S účtovníctvom nemanipulujeme (!!!) – presne naopak snažíme sa ho
opraviť ešte od roku 2012. Aktuálne sme podali opravné daňové priznanie za roky 2012 a 2013.
Účtovníctvo za rok 2014 dokončujeme v týchto dňoch, lebo výbor MS až 30. 5. 2015 rozhodol

o vyrovnaní hospodárskeho výsledku za rok 2014, ktorý bol stratový, a rezervný fond sme použili na
vykrytie straty. Tým dokážeme ukončiť rok 2014 a podať daňové priznanie do 30. 6. 2015.
Účtovníctvo nám pripravuje expertná účtovníčka, ktorú nepoznám a ani som ju osobne nevidel.
Výber realizoval priamo finančný útvar bez akéhokoľvek vplyvu. Sám som sa stretol s audítorom
a požiadal ho o preskúmanie financovania kritických rokov 2012 až 2014. Auditovať by u nás mali
začať v septembri. Moja vízia zmeny v Matici je postavená na otvorenosti. Musíme sa otvoriť
dovnútra ustanovizne, i navonok. Preto aj všetky finančné správy a informácie budeme zverejňovať
na novej webovej stránke Matice, ktorú spúšťame v týchto dňoch. Všetky finančné správy, faktúry,
objednávky, zmluvy a iné dokumenty sa budú uverejňovať. Najnovšie som požiadal Informačné
ústredie MS, aby na stránku zverejnili nielen správy o hospodárení, ale aj schválené rozpočty. Na
záver vyhlasujem, že nijaký majetok MS nie je založený, ako sa snaží lživo podsúvať neznáma
Semková.
Neznáma autorka Semková je natoľko vzdialená od podstaty problému ukončeného projektu
Digitalizácie Archívu MS, že asi vo svojej „rozhľadenosti“ nepochopí jednoduchý argument, ktorý sme
niekoľkokrát zverejnili. Digitalizáciu sme ukončili po konzultáciách s expertmi Ministerstva kultúry SR,
riadiaceho orgánu projektu, pretože by sme náročný archív nedokázali do konca októbra 2015
zdigitalizovať a Matici by hrozilo vrátenie všetkých vyčerpaných zdrojov na úrovni niekoľkých
miliónov eur, čo by nás zlikvidovalo. Zavádzajúce informácie zo strany bývalej riaditeľky FUMS K.
Pacnerovej a bývalej riaditeľky Archívu MS M. Bellovej, že digitalizácia sa dá stihnúť, boli viac ako
nebezpečné. Maticu slovenskú stála digitalizácia do 147 tisíc eur. Penzum práce na poli reštaurácie
dokumentov sa však počas ostatných pätnástich mesiacov do ukončenia projektu vykonalo a
ministerstvo kultúry nám poskytlo dotáciu na digitalizáciu vo výške 70 tisíc eur ešte v roku 2014.
Na záver si dovoľujem neznámu Semkovú pozvať na konzultáciu a vyjasnenie si stanovísk do Martina.
Termín si môže dohodnúť priamo na sekretariáte správcu Matice. Rovnako ako pozval prvý
podpredseda J. Šimonovič kritika J. Polakoviča, ktorý sa, čuduj sa svete, neozval a pozvanie neprijal.
Asi nie je reálnym Polakovičom....

Maroš SMOLEC,
správca Matice slovenskej, 2. 6. 2015

