Stanislav Bajaník, člen Výboru Matice slovenskej,
900 42Dunajská Lužná, Brezová 714/2
P.T.
Členovia Výboru Matice slovenskej
a
Dozorného výboru MS
PROTEST
proti „zábezpeke úveru“ Matice slovenskej nehnuteľnosťou býv. Slovenskej ligy, t.č. Matice
slovenskej , Grosslingova 23, a Dunajská ul. Bratislava, vyplývajúceho zo záverov Predsedníctva MS (P
MS) z rokovania 10.6.2014 v Martine, č. 7/3 –P
Zo zápisnice z rokovania P MS z 10.6.2014 sa dozvedáme o závere P MS ‐ pôžičky MS poistiť
aj založením nehnuteľnosti bývalej Slovenskej Ligy z 20. rokov min. storočia, od 90.‐r. min. stor. v
majetku Matice slovenskej, Grosslingova ul. 23 a Dunajská ul. Bratislava. K tomu znášam verejný
protest z nasledovných dôvodov:
1/ Lukratívna nehnuteľnosť v Starom meste Bratislavy je dielom zbierok, finančnej pomoci Slovenskej
ligy v Amerike, bývalého Česko‐Slovenského štátu, od 90. rokov min. stor. Matice slovenskej, Fondu
Jozefíny Dolanovej z USA, t.č. je to majetok Matice slovenskej so súhlasom vlády SR, mesta Bratislavy
a Slovenskej ligy v Amerike,
2/ Vďaka matičným investíciám, Fondu Jozefíny Dolanovej z USA, sa tu vytvorili vedecko‐odborné
pracoviská MS: Slovenský historický ústav MS, Krajanské múzeum MS s Jozefínskou knižnicou
z Fondu J. Dolanovej z USA a i., ale pred niekoľkými rokmi boli prenesené nekvalifikovaným
a vzhľadom na charakter Matice slovenskej hanebným spôsobom do Martina, okrem Jozefínskej
knižnice, t.č. sídla MS.
3/ V r. 1948, keď komunisticko‐eštébacky režim likvidoval Slovenskú ligu na Slovensku, došlo
k meritórnej dohode medzi predstaviteľmi Slovenskej ligy a Matice slovenskej, že matičná disciplína‐
slovenské zahraničie ‐ zotrvá v hlavnom meste Slovenska, vzhľadom na jeho strategické, taktické a
politické poslanie. Sú tam sústredené štátne orgány a to vnímajú aj Slováci z celého sveta ako
centrálny priestor pre svoje stretnutia a aktivity, pričom rešpektujú Martin ako sídlo MS. Štát to
zabezpečil v spolupráci s MS po r. 1968.
4/ Nové vedenie MS na čele s aktuálnym predsedom MS Mariánom Tkáčom sa nielenže nenechalo
o týchto skutočnostiach informovať, ale spolu s bývalým správcom MS Jánom Eštokom a bývalým
vedeckým tajomníkom MS Imrichom Sedlákom menované odborné pracoviská (Historický ústav MS
a Krajanské múzeum MS) z titulu svojej kompetencie presunuli do Martina.
5/ Výbor Matice slovenskej po Valnom zhromaždení 2010 zanechal v rezerve MS cca 1 mil. € na
prekonanie prípadných krízových finančných ťažkostí, do ktorých by sa MS mohla dostať, čo sa, žiaľ,
stalo po r. 2010 a hlavne po Valnom zhromaždení 2013.
6/ Vedenie Matice slovenskej na čele s M. Tkáčom túto rezervu k dnešným časom minulo a MS sa
ocitá vo finančnom deficite a v kríze. Na riziko viacerí bývalí členovia MS upozorňovali predsedu M.
Tkáča, žiadali dodržiavanie Stanov MS, rešpektovanie kompetencí výboru MS, ako najvyššieho orgánu
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MS, ktorý sledoval nešetrné zaobchádzanie s rezervou, nastoľoval možné riziká, upozorňoval na
nekalé praktiky, čo sa zo strany vedenia nerešpektovalo a spôsobilo dnešný vážny historický finančný
deficit Matice slovenskej.
7/ Za pôžičky, ktoré vedenie MS t.č. rieši na prevádzku MS, aby prekrylo svoju bývalú a terajšiu
zodpovednosť za deficit a manažérske zlyhanie, chce ručiť o.i. nehnuteľnosťami MS ,paradoxne
jedným z najlukratívnejších majetkov MS na Grosslingovej ul. 23 v Bratislave, morálne o.i. aj
majetkom Slovenskej ligy v Amerike a Slovákov celého sveta, ktorí tu majú via facti svoj domovský
azyl, keďže bývalá Slovenská liga a všetky zbierky na jej existenciu sledovali pomoc Slovákom žijúcim
v zahraničí, čo prevzala najmä Matica slovenská
8/ Aktuálne vedenie a manažment MS ani Výbor MS nemá t.č. jasné vízie a predstavu, ako sa
s týmito deficitmi, pôžičkami v r. 2015 vysporiada a vráti svojim dlžníkom (banky, sponzori atď).
9/ Kým matičnú finančnú krízu v r. 1999‐2000 spôsobilo rozhodnutie Ministerstva kultúry SR
(minister MK SR M. Kňažko), čo spôsobilo odtrhnutie Slovenskej národnej knižnice v Martine od MS,
Pamätníka národnej kultúry MS zo štruktúr MS, SNK sa zmocnila v značnej časti zbierok
a nehnuteľného majetku MS, z veľkej časti výlučne darovaného zo Slovenska i slovenského zahraničia
Matici slovenskej, táto dnešná kríza ide jednoznačne na vrub aktuálneho vedenia a manažmentu MS
po Valnom zhromaždení MS v r. 2010 a VZ MS v r. 2013.
Moja osobná výzva:
Vzhľadom na uvedené skutočnosti protestujem proti rozhodnutiu Predsedníctva Matice slovenskej
z 10.6.2014 o založení nehnuteľností MS, Grosslingova 23 a Dunajská ul., Bratislava ako zábezpeky
úveru, pretože hrozí riziko, že MS môže stratiť túto nehnuteľnosť v prospech toho, kto pôžičku
poskytol, resp. poskytne, čo by bola historická sprenevera voči Slovenskej lige na Slovensku,
Slovenskej lige v Amerike, Slovákom žijúcim v slovenskom zahraničí. Matica slovenská v Bratislave,
v hlavnom meste SR, kde sa rieši národná, medzinárodná, slovensko‐slovenská i slovensko‐svetová,
matičná, štátna stratégia a politika môže definitívne, na jej škodu a škodu slovenského zahraničia,
ktoré je, žiaľ, zo strany aktuálneho vedenia MS nepodporované, skončiť. Žiadam preto členov
Výboru MS, aby uvedené rozhodnutie P MS rázne odmietli a nesúhlasili s takýmto postupom P MS zo
dňa 10.6.2014 a aby sme sa na najbližšom možnom rokovaní MS vrátili k rehabilitácii bratislavského
matičného centra v spolupráci s Martinom (Krajanské múzeum MS a i.) pre pomoc a spoluprácu
smerom k slovenskému zahraničiu en bloc.
Bratislava 3.7.2014
Stanislav B a j a n í k, v.r.
člen Výboru MS
Na vedomie
Slovenská liga v Amerike, Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Matica slovenská v Srbsku, Zväz
Slovákov v Chorvátsku‐ Matica slovenská v Chorvátsku, Matica slovenská na Ukrajine.
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