
 

Vážený pán Jozef Šimonovič, 

 

 

na základe svojho vlastného a slobodného rozhodnutia ste odstúpili z funkcie prvého 

podpredsedu Matice slovenskej. Napriek Vášmu slobodnému rozhodnutiu, mnohých z nás 

Vaše odstúpenie z funkcie prvého podpredsedu Matice slovenskej prekvapilo.  

 

Vždy sme si vážili Vaše nekompromisné postoje, ktoré nemohol nikto obísť, vždy sme si 

vážili pravdivosť Vašich slov a statočnosť i osobnú odvahu, ktorou ste tieto myšlienky 

presadzovali  v nie ľahkom ani jednoduchom období aktivizácie matičného života a to najmä 

pri hľadaní východísk a ciest prinavrátiť Matici slovenskej adekvátne miesto v súčasnej 

slovenskej spoločnosti. Robili  ste to nezištne, s plným nasadením, na úkor svojho voľného 

času, zdravia, ba i svojich povinností voči rodine. S plným vedomím ste boli skutočne 

matičiarom, vzorom pre generáciu, čo prichádzala do Matice, ktorou sa táto ustanovizeň 

mohla doslova pochváliť. Verejnosť, a nielen tá matičná, si vážila Vašu prácu a uznanlivo sa 

o nej vyjadrovala. Blízki spolupracovníci okolo Vás vyjadrovali nádej i presvedčenie, že by 

ste mohli v tejto organizácii zastávať najvyšší post, i keď vieme, že celý Váš doterajší život 

patril a patrí herectvu a prednesu umeleckého slova v jeho premnohých premenách. Vy ste 

však pre svoj život potrebovali aj Maticu slovenskú, aby ste  sa mohli  prejaviť ako Slovák.  

  

Vieme dobre, že na každom zasadnutí orgánov, matičných podujatiach, či už išlo o 

folklórne podujatia, besedy alebo Národné matičné slávnosti na Devíne, alebo mnoho iných 

podujatí znel Váš hlas, vždy presvedčivo a múdro, že slovo vo Vašom podaní malo svoju váhu, 

vážnosť i dôstojnosť. Ale to slovo nebolo len kulisou, len zvukom, zvestovalo postoj, 

myšlienku, ideu a presvedčenie.  

 

Uvedomujeme si, že sa nerozchádzame, vieme, že pri našej práci sa budeme ešte 

stretávať, ba dokonca, že Vaším odchodom z funkcie sa nič nezmenilo, pretože, symbolicky 

povedané, zostávate ako matičiar v jej lone a budete vplývať na to, aby Matica slovenská 

úspešne napredovala vpred. 

 



Vážený pán Jozef Šimonovič, za Vašu doterajšiu prácu Vám vyjadrujeme menom 

našich členov veľké a úprimné poďakovanie. Vo vašej ďalšej  práci i v osobnom živote Vám 

želáme pevné a trvalé zdravie, veľa šťastia a životného elánu.  

 

S úctou k Vašej  práci  

 

 

Ing. Marián Tkáč PhD. v. r.                                         Mgr. Maroš Smolec v. r.  

predseda Matice slovenskej                                         správca Matice slovenskej 

 

JUDr. Štefan Martinkovič v. r.                                     JUDr. Marián Gešper v. r. 

predseda DV Matice slovenskej                                           podpredseda Matice slovenskej  

Ing. Viliam Oberhauser, CSc.  v.r.                                      Mgr. Marek Hanuska v.r. 

člen Predsedníctva Matice slovenskej                                 člen Predsedníctva Matice slovenskej 

 

Ing. Zlatica Halková  v.r. 

členka Predsedníctva Matice slovenskej 

 

  

 

Ing. Jozef Bača v. r.                                                             Ján Brloš v. r. 

predseda KR MS Bratislavského  kraja                             predseda KR MS Banskobystrického kraja 

 

 

PaedDr. Martin Vaszarab  v. r.                                           PhDr. Libuša Klučková  v. r. 

predseda  KR MS   Trenčianskeho kraja                            predsedníčka KR MS Trnavského kraja 

 

Ing. Zlatica Halková  v. r.                                                   JUDr. Marián Gešper  v. r. 

predsedníčka KR MS Košického kraja                              predseda KR MS Prešovského kraja 

 

 

Milan Stromko v. r.                                                           Mgr. Ľubomír Kleštinec v.r. 

predseda KR MS Žilinského kraja                                 predseda KR MS Nitrianskeho kraja 

 

 

 

V Bratislave 12. septembra 2016 

http://matica.sk/organy/vybor/ing-viliam-oberhauser-csc/

