Výzva
podpredsedovi Matice slovenskej Mariánovi Gešperovi na vrátenie finančných
prostriedkov Matici slovenskej a vzdanie sa členstva vo výbore MS

Vážený pán podpredseda Matice slovenskej,
ako právnik si určite uvedomujete, že zmluva o poskytovaní právnych služieb Matici
slovenskej (http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_091.pdf), ktorú ste v mene českej
Advokátskej kancelárie Mgr. Luděk Voigt, uzavreli sám so sebou(!) a s predsedom Matice
slovenskej Tkáčom dňa 28. marca 2012 je nielenže nezvyčajná, ale z právneho hľadiska
neplatná. Keďže zmluva nebola uverejnená na webovej stránke Centrálneho registra zmlúv,
tak ako to Matici slovenskej, ako verejno‐právnej inštitúcii, ukladá zákon, zmluva nikdy
nenadobudla svoju platnosť. (http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_nc_028.pdf). Ako
právnik budete s nami určite súhlasiť, že peniaze, ktoré vám na základe neplatnej zmluvy
vyplácala Matica slovenská, ste nadobudli v rozpore so zákonom, teda neoprávnene.
Na základe neplatnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb Matici slovenskej vám od apríla
2012 Matica slovenská vyplácala mesačne 1 280 eur, čo za uplynulých 26 mesiacov činí
33 280 eur.

Vážený pán podpredseda Matice slovenskej,
keďže uvedené finančné prostriedky ste nadobudli v rozpore so zákonom, na základe
neplatnej zmluvy, verejne vás vyzývame, aby ste ich bezodkladne a v plnej výške (33 280
eur) vrátili Matici slovenskej. Alebo snáď chcete klesnúť na úroveň Tkáča, ktorý svoj sľub,
daný na valnom zhromaždení MS o bezplatnom výkone funkcie, odvolal ešte v ten istý deň,
ako bol (aj s vašim veľkým pričinením) zvolený do funkcie predsedu MS? Aj vďaka vám, pán
Gešper, sa človek už dnes hanbí priznať na verejnosti, že pracuje v Matici slovenskej.
Pán Gešper, ak vám skutočne záleží na Matici slovenskej, tak určite nebudete váhať
s vrátením neoprávnene nadobudnutých peňazí Matici slovenskej a verejne sa ospravedlníte
pracovníkom Matice slovenskej, ktorí, na rozdiel od vás, desaťročia poctivo pracujú v tejto
našej národnej ustanovizni a pritom dostávajú taký mizerne nízky plat, ktorý sa ani zďaleka
nevyrovná tomu vášmu. Okrem toho, že ste v Matici slovenskej dostávali pravidelný príjem
1 280 eur, naďalej ste boli zamestnaný v Advokátskej kancelárii Mgr. L. Voigta
(http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_095.pdf), ktorú vedie bývalý dôstojník Štátnej
bezpečnosti a ktorého podnikateľské aktivity sú v Česku spájané s rôznymi kriminálnymi
aférami. Samozrejme, je výlučne vašou osobnou vecou, kde pracujete, ale ako jeden
z najvyšších funkcionárov MS kompromitujete prostredníctvom svojho zamestnávateľa

Maticu slovenskú. Na druhej strane, váš úporný zápas pred a najmä počas valného
zhromaždenia, aby do výboru MS mohli kandidovať a mohli byť volení aj bývalí agenti ŠtB, je
oveľa zrozumiteľnejší, keďže vašim zamestnávateľom je bývalý dôstojník ŠtB. Žiadame vás
však, nezaťahujte Maticu slovenskú do tohto vášho eštébáckeho bahna.
Pán Gešper, vaše profesionálne a morálne zlyhanie je o to väčšie, že ste nielen čelným
funkcionárom Matice slovenskej, ale aj predsedom Mladej Matice. Keďže ste aj právnik,
vaše konanie je o to viac odsúdeniahodné. V tomto nás utvrdzuje nielen zmluva, ale najmä
Príloha č. 1 k zmluve o právnej pomoci medzi Advokátskou kanceláriou Mgr. Luděk Voigt
a Maticou zo dňa 28. marca 2012. (http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_100.pdf).
Bohužiaľ, výbor Matice slovenskej a ani Dozorný výbor MS neboli doposiaľ schopní a ani
ochotní riešiť vašu kauzu neoprávneného prisvojenia si finančných prostriedkov Matice
slovenskej.

Vážený pán podpredseda Matice slovenskej Gešper,
Ako vysoký funkcionár Matice slovenskej ste svojim konaním poškodili dobré meno Matice
slovenskej.
Vyzývame vás, aby ste sa vzdali členstva vo výbore Matice slovenskej a umožnili Matici
slovenskej, aby sa očistila od ľudí, ktorí morálne a profesionálne zlyhali.
Vyzývame aj členov výboru Mladej Matice, aby zvážili, či z morálneho hľadiska je únosné,
aby ju pán Gešper reprezentoval.

Vážený pán podpredseda Matice slovenskej,
znepokojili nás už vaše spôsoby manipulácie s delegátmi na predchádzajúcom valnom
zhromaždení, a naďalej nás znepokojujú aj terajšie vaše manipulácie s pracovníkmi Matice
slovenskej. Je to predovšetkým vaša osobná „zásluha“, že po poslednom valnom
zhromaždení sa doposiaľ nepredstaviteľným spôsobom zmenilo personálne zloženie výboru,
v ktorom dominujú zamestnanci Matice slovenskej a nie dobrovoľní aktivisti z miestnych
odborov a osobnosti slovenskej kultúry a vedy. Takéto personálne zloženie výboru v Matici
slovenskej ešte nikdy nebolo, ani v časoch komunizmu. Zo samosprávneho orgánu, akým bol
vždy výbor Matice slovenskej, ste urobili zamestnaneckú radu, ktorá otrocky plní
predovšetkým vaše príkazy.
Do výboru a na kľúčové posty v Matici slovenskej (správca, riaditeľ Členského ústredia,
tajomník MS) cieľavedome dosadzujete svojich ľudí, ktorí vás majú podporovať na najbližšom
valnom zhromaždení, kde chcete údajne ašpirovať na funkciu predsedu Matice slovenskej.
Ako sa povráva v Martine, v súčasnosti ste to vy a nie predseda Tkáč, kto prostredníctvom

svojich nominantov (väčšina z nich je v pracovnom pomere v Matici slovenskej), ovláda
výbor. Konkrétnym dôkazom toho je aj tá skutočnosť, že váš osobný nominant – Maroš
Smolec a nie nominant predsedu Tkáča – Peter Cabadaj bol výborom „zvolený“ do funkcie
správcu Matice slovenskej. Čo na tom, že pán Smolec, ktorý zároveň vykonáva aj funkciu
šéfredaktora Slovenských národných novín, nepozná Maticu slovenskú a nemá nielen
príslušné vzdelanie na výkon takejto funkcie, ale ani skúsenosti z vedenia takej zložitej
organizácie, akou je Matica slovenská, ktorá naviac sa v súčasnosti nachádza v hlbokej
ekonomickej kríze. Hlavné však je, že Smolec vás bude vždy a všade otrocky podporovať,
však pán Gešper. Myslíme si, že odpoveď na otázku – komu vyhovuje taký správca, ktorý
väčšinu času bude tráviť v Bratislave a občas sa ukáže v Martine, je veľmi jednoduchá, však
pán Gešper.
Už aj vrabce v Martine čvirikajú, že takzvaný reálny reštart Matice slovenskej, ohlasovaný
novozvoleným správcom Smolcom, sleduje predovšetkým hlavný cieľ – zbaviť sa
skompromitovaného a neschopného Tkáča a na valnom zhromaždení, tak ako sa vám to
„podarilo“ v prípade Tkáča, dosadiť teraz vás do funkcie predsedu Matice slovenskej.
„Reálny reštart“ Matice slovenskej, bol bombasticky ohlasovaný už Tkáčom v roku 2010,
priviedol však Maticu do totálneho finančného krachu a k úplnej strate dôvery verejnosti. Na
tomto zlyhaní nesiete aj vy svoj podiel. Aby ste si so svojimi kumpánmi udržali v Matici
slovenskej svoje korytá, korýtka, misky a mištičky, potrebujete sa už dnes zbaviť
skompromitovaného Tkáča, ktorý svojim avanturizmom a neschopnosťou ohrozuje pozície
vášho východoslovenského klanu. Pán Gešper, priznajte si, že „reálny reštart“ Matice
slovenskej na čele s eštébákmi vám po poslednom valnom zhromaždení absolútne zlyhal
a preto horúčkovito hľadáte za Tkáča náhradu. Toto je však cesta do pekla. V súčasnosti je
prioritnou každého poctivého matičiara zastaviť hrobárov Matice slovenskej, pokiaľ sa to
ešte dá a pokiaľ je ešte čas. Dosť už bolo rôznych tkáčovsko‐eštokovských, ako aj tkáčovsko‐
gešperovských reštartov!
Keďže v Matici slovenskej nie je demokracia, nič iné nám nezostáva, než dúfať, že členovia
výboru sú po skúsenostiach so štvorročným bašovaním Tkáča v Matici slovenskej natoľko
súdni, že už nepripustia žiadne ďalšie „reálne reštarty“. Pritom treba len tak málo – dôsledne
dodržiavať zákon o Matici slovenskej, Stanovy Matice slovenskej a predovšetkým prinavrátiť
Matici slovenskej jej demokratický a samosprávny charakter. Toto je skutočný reštart, po
ktorom sa čoraz intenzívnejšie volá v Matici slovenskej, ktorý bude znamenať aj skutočný
návrat k jej tradičným hodnotám a k historickému poslaniu. Len touto cestou môže Matica
slovenská opäť získať to miesto v slovenskej spoločnosti, ktoré stratila po takzvaných
reálnych reštartoch rôznych nedoukov a suplikantov, ktorí predtým nemali nič spoločného
s Maticou slovenskou.
V Matici slovenskej nás mimoriadne znepokojuje a priamo sa nás dotýka pripravované
hromadné prepúšťanie zamestnancov, ako dôsledok finančného kolapsu Matice slovenskej,
za ktorý aj vy, pán Gešper, nesiete svoj diel zodpovednosti. Ako to my pozorujeme, tak to

vaše vedenie Matice, ktoré sa utvorilo po valnom zhromaždení v roku 2013, je už pripravené
začať s hromadným prepúšťaním. Prepúšťanie zo zamestnania sa však vôbec netýka
neschopného manažmentu, ktorý priviedol Maticu do krízového stavu. (Obetným
baránkom je len bývalá riaditeľka Pacnerová, na ktorú sa dnes hádže všetko, najmä to, čo
v Matici napáchal predseda Tkáč.) V obmedzenej miere sa prepúšťanie dotkne nadmieru
vysokého počtu úradníkov na sekretariáte predsedu a správcu MS v Martine a v Bratislave.
Vôbec sa však nedotkne početných tajomníkov so skutočne humornými pracovnými
náplňami a ani riaditeľov vedeckých a odborných pracovísk, ktorí, po zredukovaní počtu
zamestnancov, majú okrem seba samého „riadiť“ ešte jedného pracovníka, aby si mohli
nárokovať na svoj „riaditeľský plat“. Hromadné prepúšťanie v Matici slovenskej sa týka
predovšetkým kmeňových pracovníkov, ktorí, na rozdiel od tkáčovcov a gešperovcov, dlhé
roku pracujú v Matici a časť z nich má len pár rokov do zaslúženého dôchodku. Títo však, na
rozdiel od vás pán Gešper, nespôsobili finančný kolaps Matice, ani úplnú stratu jej prestíže
vo verejnosti.
Za pozornosť tiež stojí, že preslávený príbuzný predsedu Tkáča, riaditeľ Slovenského
historického ústavu v Martine P. Mačala, si najmä s pomocou gešperovcov vo výbore MS
dokázal jednostranne presadiť, že z historického ústavu, na rozdiel od iných pracovísk Matice
slovenskej, nebude prepustený ani jeden – jediný pracovník. Čo je toto za privilégium? Je
totiž evidentné, že v Matici pracujú ľudia rôznych kategórií, podľa toho, do akého klanu
patria. Podobnú „výnimku“, akú má Mačala, majú aj ďalší zamestnanci Matice slovenskej –
najmä členovia výboru a to bez ohľadu na to, či už dosiahli napríklad dôchodkový vek. Ich sa
prepúšťanie zo zamestnania netýka. Gešperovci ich totiž nevyhnutne potrebujú v zápase
o ovládnutie Matice slovenskej.

Vážený pán podpredseda Matice slovenskej,
keďže v Matici slovenskej nie sú demokratické podmienky, aby sme mohli verejne vysloviť
svoje názory, bez obáv zo šikanovania a straty zamestnania, sme nútení naše názory a
požiadavky tlmočiť vám anonymne. Ospravedlňujeme sa týmto matičnej, ako aj slovenskej
verejnosti a dúfame, že nás dokážu pochopiť.

V Martine, 18. júna 2014

Zamestnanci Matice slovenskej

