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Vážení, 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že je Matici slovenskej v Srbsku dočasne pozastavené právo na 

vydávanie Písomného svedectva o slovenskej národnosti, alebo slovenskom etnickom pôvode 

a slovenskom kultúrno-jazykovom povedomí, ktoré vydávala od svojho obnovenia, Matica 

slovenská v Srbsku sa dištancuje od všetkých Písomných svedectiev, ktoré neboli vydané 

Maticou slovenskou v Srbsku a podpísané aktuálnym predsedom, ktorý jediný má právo túto 

inštitúciu zastupovať.  

Na základe údajov a informácií, ktorými disponuje Matica slovenská v Srbsku, a ktoré 

získala od oprávnených osôb na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matica slovenská 

v Srbsku odsudzuje samovoľné  a bezprávne vydávanie takýchto Písomných svedectiev osobám, 

ktoré nespĺňali podmienky na isté. Tieto Písomné svedectvá spôsobili nemerateľnú a ťažko 

nahraditeľnú škodu menu Matice slovenskej v Srbsku, ktoré sa získavalo mravčou prácou od jej 

obnovenia až dodnes. 

Skutočnosťou je, že je na drvivej väčšine podozrivých písomných svedectiev podpísaná 

rovnaká osoba. Menovaný sa od týchto písomných svedectiev ohradil a podal trestné oznámenie 

za zneužívanie jeho podpisu na Ministerstvo vnútra – riaditeľstvo polície, policajnú správu 

v Pančeve, policajnú stanicu Kovačica dňa 21. mája 2021, za čo máme potvrdenie vydané 

náčelníkom policajnej stanice pod číslom 230-31561/21 zo dňa 23.08.2021. Kópiu tohto dopisu 

obdržal aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Okrem inštitúcií v Srbsku sa touto problematikou zaoberá aj prokuratúra Slovenskej 

republiky. Matica slovenská v Srbsku môže spokojne konštatovať, že sa venuje tejto veci, na 

ktorú rokmi upozorňovala.  

Matica slovenská v Srbsku žiadala a žiada od svojich členov, aby svoju prácu na roli 

národa dedičnej vykonávali na základe kresťanskej etiky a matičných ideálov, tiež na základe 

doteraz schválených Stanov a uznesení Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku. 

S úctou. 

  

 

                                                                               Predseda Matice slovenskej v Srbsku 

       PhDr.Mgr. Branislav Kulík  

 

 

 


