Vážení členovia výboru Matice slovenskej,
obraciam sa na vás, ako na členov najvyššieho voleného orgánu Matice slovenskej, s
prosbou o pomoc pri riešení otázky odcudzených kníh a dokumentácie a ich svojvoľného
zadržiavania v Matici slovenskej v Martine. Svoje stanovisko k tejto bezprecedentnej záležitosti
uvádzam v prílohe a zároveň pripájam aj čiastočný zoznam odcudzených kníh. Formou
svedeckých výpovedí som schopný vierohodne dokázať, že svoju osobnú knižnicu v Matici
slovenskej som mal od roku 1988, že určitú dobu (po presťahovaní Matice slovenskej v
Bratislave z Františkánskej ulici) bola moja knižnica, so súhlasom riaditeľa, umiestnená v Dome
zahraničných Slovákov na Štefánikovej ul. v Bratislave. Neskôr, so súhlasom bývalého predsedu
MS, som svoju knižnicu presťahoval na Grosslingovu ul. Takisto viem prostredníctvom
hodnoverných svedkov (pracovníci a spolupracovníci Matice slovenskej) dokázať aj svoje
vlastníctvo odcudzených kníh.
Na druhej strane súčasný riaditeľSlovenského historického ústavu v Martine, Pavol
Mačala, ktorý krádež mojich kníh a dokumentácie v Bratislave zorganizoval, nie je schopný
preukázať svoj osobný vlastnícky vzťah k odcudzeným knihám a to je aj hlavný dôvod, prečo
zneužil funkciu riaditeľa ústavu, ukryl sa za Maticu slovenskú, ktorú zavliekol do tejto
kriminálnej záležitosti. Mačala týmto svojim konaním poškodil meno Matice slovenskej a
hrubým spôsobom porušil jej stanovy, čo je v princípe nezlučiteľné s členstvom v Matici
slovenskej. Nie je však žiadnym prekvapením, že tohto ZLODEJA a PODVODNÍKA, ktorý na
verejnosti hrubým spôsobom poškodil meno Matice slovenskej, údajne chce Tkáč ustanoviť v
Matici slovenskej za „riaditeľa pre vedu“.
Celú kauzu krádeže mojej knižnice a dokumentácie vnímam voči svojej osobe ako
primitívnu pomstu dosadeného riaditeľa SHÚ P. Mačalu, podporovaného predsedom MS M.
Tkáčom a bývalým správcom MS J. Eštokom, keďže som otvorene kritizoval zmanipulované
výberové konanie na post riaditeľa Slovenského historického ústavu a následnú likvidáciu
vedeckých pracovísk MS a redakcie Historického zborníka v Bratislave. V tejto súvislosti dávam
členom výboru MS do pozornosti Správu o činnosti Dozorného výboru MS, predloženú valnému
zhromaždeniu, v ktorej sa v tejto súvislosti konštatuje: „všetky výberové konania v Matici
slovenskej, ktoré sa konali po valnom zhromaždení MS v novembri 2010 do 1. júla 2011 ... sa
konali v rozpore s článkom IV. platných zásad výberového konania v MS na obsadzovanie
vedúcich funkcií v organizáciách zo dňa 1. marca 1999.“ Správa Dozorného výboru MS,
predložená valnému zhromaždeniu, je tak závažným dokumentom, že každý člen výboru MS by
sa mal s ním oboznámiť a novozvolený výbor MS by mal k správe prijať zásadné uznesenia s
cieľom odstrániť nezdravé pomery v Matici slovenskej spôsobené nerešpektovaním a
porušovaním stanov MS a demokratických zásad zo strany predsedu MS M. Tkáča.
V citovanej správe Dozorného výboru MS sa konkrétne uvádza aj výberové konanie na
post riaditeľa Slovenského historického ústavu so sídlom v Martine, kde v zmanipulovanom
výberovom konaní predseda MS M. Tkáč dosadil do funkcie riaditeľa ústavu svojho bratranca P.
Mačalu. A práve táto skutočnosť tvorí celé pozadie krádeže mojej osobnej knižnice a
dokumentácie v Bratislave, zorganizovanej Mačalom a jej súčasné nelegitímne zadržiavanie v
Martine. Keďže predseda MS, ako aj dosadený riaditeľ SHÚ Mačala, absolútne odmietali so
mnou komunikovať (nereagovali na moje e-mailové správy, čo môžem v dostatočnej miere
preukázať z archívu mojich e-mailových správ), bol som nútený podaťv tejto kriminálnej

záležitosti trestné oznámenie. Moje trestné oznámenie bolo prijaté a v súčasnosti je uvedená
krádež predmetom skúmania na prokuratúre.
Osobne nemám záujem viesť súdny spor s Maticou slovenskou, ktorá bola Mačalom
hrubým spôsobom zneužitá. V tejto súvislosti vám, ako členom výboru MS, ako aj predsedovi
Dozorného výboru MS JUDr. Martinkovičovi kladiem otázku: na akom základe je v Matici
slovenskej zadržiavaný môj osobný majetok, ku ktorému Mačala a ani Matica slovenská nie je
schopná preukázať žiaden vlastnícky vzťah? Knižnicu a dokumentáciu som si cieľavedome
budoval viac ako 30 rokov, stáli ma nemalé finančné prostriedky a v súčasnosti ich nevyhnutne
potrebujem k svojej vedecko-výskumnej práci.
Vážení členovia výboru MS,
prosím vás, aby ste zvážili tieto moje argumenty a pomohli mi navrátiť odcudzené knihy a
dokumentáciu. S Maticou slovenskou (s Odborom pre zahraničných Slovákov v Bratislave)
spolupracujem od konca 70. rokov, teda viac ako 30 rokov. V rokoch 1988 – 2012 (takmer 25
rokov) bol som kmeňovým pracovníkom MS. Po r. 1989 bol som vedúcim Odboru pre
zahraničných Slovákov, riaditeľom Ústavu pre zahraničných Slovákov a riaditeľom Slovenského
historického ústavu v Bratislave. Výsledky, s ktorými sa pod mojím vedením prezentoval
Slovenský historický ústav v Bratislave sa doposiaľneprezentovalo žiadne pracovisko MS. Z
mojej iniciatívy začal od r. 1996 vychádzaťHistorický zborník a až donedávna som bol aj jeho
zostavovateľom. Stál som pri počiatkoch vydávania Národného kalendára, ktorého 10 ročníkov
som zostavoval samostatne, alebo v spolupráci s inými.
Z poverenia predsedu Matice slovenskej Vladimíra Mináča som sa od r. 1988 aktívne
zapojil do obnovovania miestnych odborov MS v Bratislave a okolí. Z mojej osobnej iniciatívy
vznikol v r. 1988/1989 Miestny odbor MS v Bratislave I. a stal som sa jeho prvým predsedom. V
r. 1990 – 2001 bol som členom výboru MS. Aktívne som sa angažoval v zápasoch za uzákonenie
slovenčiny ako štátneho jazyka v SR; som autorom známeho Šurianskeho memoranda
(definitívnu redakciu memoranda sme urobili spolu s Dr. A. Hrnkom), v ktorom bola po r. 1968
prvýkrát verejne nastolená požiadavka prijatia deklarácie zvrchovanosti SR. Takisto som sa
aktívne angažoval aj v zápasoch za štátnu samostatnosť SR. V súčasnosti som členom výboru
Historického odboru MS a predsedom MO MS Bratislava IV.– Karlova Ves. Uvedené fakty
píšem nie z toho dôvodu, aby som sa vychvaľoval a vystavoval na obdiv, ale preto, že niektorí
rýchlo vykvasení „matičiari“v Tkáčovskej Matici, majú nielen veľmi krátku, ale najmä veľmi
selektívnu pamäť a radi si prisvojujú prácu iných.
V Bratislave, 13. novembra 2013 PhDr. Ján Bobák, CSc.

