SKUTOČNE MÁ MATICA SLOVENSKÁ FINANČNÉ PROBLÉMY?
(O čo v skutočnosti ide v Matici slovenskej)

Riaditeľka Finančno‐ekonomického útvaru, Katarína Pacnerová, informovala zamestnancov
Matice slovenskej listom zo dňa 15. januára 2014, že „vzhľadom na problémy s časovým
preklenutím rozdielov medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu Matice slovenskej“ im
nebude v obvyklom termíne (k 15. 1. 2014) uhradená mzda za mesiac december 2013.
Príznačné na tejto najnovšej kauze je najmä tá skutočnosť, že krízovú situáciu v Matici
slovenskej spôsobilo jej vedenie na čele s predsedom M. Tkáčom, ktorý ešte stále vykonáva
aj funkciu správcu. Tkáč pritom v sebe nemá odvahu, aby otvorene priznal a vysvetlil
zamestnancom príčiny deficitu v rozpočte Matice slovenskej, ktorý zrejme spôsobil, že
nedostali svoju zaslúženú mzdu. Ako je to u Tkáča typické, ukryl sa za riaditeľku finančného
útvaru a tvári sa, akoby on – predseda a správca v jednej osobe – nemal nič spoločné
s finančnou krízou v Matici slovenskej, za vznik ktorej nesie v rozhodujúcej miere osobnú
zodpovednosť.
Opäť sa potvrdilo, že M. Tkáč zlyhal. Tak, ako nebol schopný viesť Národnú banku
Slovenska, nie je schopný viesť ani Maticu slovenskú. Nielenže neinformoval členov
predchádzajúceho, ale ani súčasného výboru MS o hroziacej finančnej kríze v Matici
slovenskej, ale v roku 2013 nepripravil a nepredložil na schválenie výboru MS ani
kvalifikovaný rozpočet na rok 2014. Takisto neinformoval ani delegátov minuloročného
novembrového valného zhromaždenia o krízovej situácii v Matici. Ak by totiž bol priznal, do
akého finančného marazmu dostal svojou neschopnosťou Maticu slovenskú, je možné, že
delegáti by ho nezvolili do funkcie predsedu.
Zdá sa, že po valnom zhromaždení Tkáč sa spolieha predovšetkým na novozvolený
výbor, v ktorom, prostredníctvom nanominovaných zamestnancov, má absolútnu väčšinu.
A táto zamestnanecká rada, ako už naznačujú jej prvé kroky pri hlasovaní per rollam, mu
bude nielen tolerovať, ale aj bezhlavo schvaľovať jeho hazardovanie s Maticou slovenskou.
Doposiaľ nikto v Matici slovenskej (okrem predsedu a správcu Tkáča a riaditeľky Pacnerovej)
ani len netuší, ako mohol z ničoho nič vzniknúť taký deficit medzi príjmovou a výdavkovou
časťou rozpočtu MS, že dokázal reálne ohrozil vyplácanie miezd. Zamestnanci Matice
slovenskej by mali vo vlastnom záujme upozorniť príslušné kontrolné orgány, aby preverili
nakladanie s finančnými prostriedkami v Matici slovenskej, ktorých časť tvorí aj štátny
príspevok a v prípade porušenia zákonov podali podnet orgánom činným v trestnom konaní.

O čo ide predsedovi Tkáčovi?
Zdá sa, že finančná kríza v Matici slovenskej má byť dôvodom:

1. na zavŕšenie personálnych čistiek v Matici slovenskej, prebiehajúcich od roku 2010. Je
viac ako isté, že Tkáč, odvolávajúci sa na akútny nedostatok mzdových prostriedkov,
bude prepúšťať z pracovného pomeru predovšetkým svojich kritikov, a to, či už
skutočných, potenciálnych, alebo domnelých. Nemlčme a bráňme sa. Ak vedenie
odborovej organizácie už Tkáč ovládol a skorumpoval, tak jedine vzájomná solidarita
všetkých zamestnancov ho dokáže zastaviť.
2. príprava na tunelovanie Matice slovenskej. Je pravdepodobné, že Tkáč bude
demagogicky zdôvodňovať nevyhnutnú potrebu prijatia vysokého úveru Maticou
slovenskou (v záujme zamestnancov, aby dostali svoje mzdy!), prostredníctvom
ktorého môže, ako je to osvedčenou metódou rýchlozbohatlíkov na Slovensku, prejsť
majetok Matice slovenskej do súkromných rúk. Jeho najlukratívnejšiu časť tvorí
najmä Neografia a. s. Tkáč so svojim bývalým švagrom Černákom, podnikajúcim aj
v Martine, veľmi dobre vedia, ako sa dostať k majetku.
Tieto otázniky vyvoláva aj tá skutočnosť, že Tkáč ponechal v orgánoch Neografie a. s.
bývalého správcu, kontroverzného podnikateľa Jána Eštoka, ako svojho osvedčeného
ekonomického poradcu. Takisto ponechal vo funkcii riaditeľky Finančno‐ekonomického
útvaru aj Eštokovu blízku priateľku, Katarínu Pacnerovú. Títo „nenahraditeľní experti“, sú
v rozhodujúcej miere spoluzodpovední za škandalizované hospodárenie v Matici
slovenskej v časoch bývalého predsedu J. Markuša, ako aj M. Tkáča. Podnikateľ Tkáč si
však už všetko veľmi dobre zrátal a nie je tajomstvom, prečo sa oboch drží zubami‐
nechtami a nechce voči nim vyvodiť žiadne dôsledky za ich predchádzajúce
„hospodárenie“ v Matici slovenskej. Doposiaľ ani na jedného z nich nepodal žiaden
podnet orgánom činným v trestnom konaní, ale práve naopak vehementne ich bráni,
podobne ako ich vehementne bránil a ochraňoval aj J. Markuš. PREČO ASI MARKUŠ A
TKÁČ BRÁNILI A BRÁNIA EŠTOKA A PACNEROVÚ? Odpoveď, ako sa zdá, je až veľmi
jednoduchá.
Aj vzhľadom na údajnú krízovú situáciu v Matici slovenskej, za ktorú je osobne
zodpovedný predovšetkým predseda a správca M. Tkáč, je morálnym imperatívom, aby
dodržal svoj verejný sľub, ktorý verejne dal delegátom valného zhromaždenia, že
v prípade svojho zvolenia za predsedu bude funkciu vykonávať bez nároku na plat. Pre
Tkáča sú však morálka a česť len prázdne slová.
S ohľadom predovšetkým na radových zamestnancov je takisto neúnosné, aby
v Matici slovenskej jestvoval systém takzvaných trafík. Členovia predsedníctva by sa mali
zriecť svojich príjmov z Matice slovenskej, napr. za formálny výkon funkcie podpredsedov
MS. Výkon funkcií v Matici slovenskej bol tradične založený na dobrovoľnej a bezplatnej
práci a práve vtedy Matica slovenská dosahovala aj svoje najväčšie úspechy. Lenže
pracovať zadarmo našim eštébákom a rýchlo vykvaseným „matičiarom“ vôbec nevonia,
i keď majú plné ústa národa a Matice slovenskej.

Z morálneho hľadiska je takisto neakceptovateľné, aby sa finančná kríza riešila na
úkor radových zamestnancov, ktorí tento stav vôbec nespôsobili a nenesú zaň žiadnu
osobnú zodpovednosť. Odborová organizácia by mala v Matici slovenskej rázne zasiahnuť
v prospech zamestnancov a zabrániť , ak by ich Tkáč pod hrozbou prepustenia z práce
nútil zmeniť pracovné zmluvy s tým, aby prešli na formu dohôd o vykonaní práce (tzv.
samostatná zárobková činnosť). A to všetko, zdá sa, len preto, aby si Tkáč so svojimi
kumpánmi mohol v Matici slovenskej udržať svoje mimoriadne tučné príjmy, ktorých sa
nechcú vzdať. Keďže Tkáč nesie svoj podiel viny na krízovej situácii v Matici slovenskej,
v prvom rade by mal splniť svoj verejný sľub, že funkciu predsedu bude vykonávať bez
nároku na plat. Týmto by sa ušetrilo značné množstvo mzdových prostriedkov.
Z hľadiska demokratickej kontroly a transparentného nakladania s finančnými
prostriedkami je nevyhnutné, aby dobrovoľní činovníci a radoví zamestnanci poznali
nielen mzdu predsedu, správcu, početných tajomníkov, rôznych poradcov
predsedu, riaditeľov a vedúcich pracovísk, ale aj mená a príjmy nominantov Matice
slovenskej do rôznych správnych rád a iných orgánov v subjektoch s kapitálovou účasťou
MS , o ktorých radoví matičiari nemajú ani zdanie. Je absolútne neakceptovateľné, aby
predseda MS mal utajený plat (údajne na úrovni predsedu NR SR a navyše ešte z Matice
poberal rôzne pôžitky a ďalšie príjmy z Neografie a.s.),
Vážení matičiari a priaznivci Matice slovenskej,
ak chceme, aby sa v Matici slovenskej čím skôr a definitívne skončila HANEBNÁ ÉRA
bývalých agentov ŠtB a ich pomáhačov, je predovšetkým potrebné, aby sme nemlčali
a nerezignovali. Práve toto sa od nás očakáva. Veľmi dobre si uvedomujeme, že v Matici
slovenskej panuje nedýchateľná, dusná atmosféra a že už štvrtý rok funguje tuhá cenzúra
najmä v Slovenských národných novinách a na webovej stránke Matice slovenskej. Veľa
zamestnancov je zastrašených a zneistených na svojich pracoviskách.
Obrodená Matica slovenská dáva k dispozícii všetkým členom a priaznivcom Matice
slovenskej svoju webovú stránku www.obrodenamatica.com, aby mohli bez obáv a
slobodne prezentovať svoje názory na dianie v tejto našej najstaršej národnej
ustanovizni. V prípade želania prispievateľov garantujeme anonymitu, keďže veľmi dobre
vieme, čoho je schopný bývalý agent ŠtB M. Tkáč.
V žiadnom prípade NEUPADAJME DO PASIVITY. Tkáč kalkuluje s našou rezignáciou a
intenzívne pracuje na „novelizácii“ Stanov MS a zákona NR SR o Matici slovenskej, ktoré
majú ešte viac rozšíriť jeho rozsiahle právomoci a predovšetkým umožniť mu definitívne
sa zabetónovať v Matici slovenskej.
Vážení matičiari,
ak nám skutočne záleží na Matici slovenskej, OTVORENE PRANIERUJME všetky
prešľapy a porušovania zákonov, stanov MS a demokratických princípov matičnými

eštébákmi a ich pomáhačmi. Len keď nebudeme mlčať, dokážeme ich zastaviť a ubrániť
demokraciu na matičnej pôde a Matica slovenská opäť získa svoju stratenú dôveru
a uznanie, tak doma, ako aj v slovenskom zahraničí, na ktoré bola vždy hrdá.

Poznámka: Na základe ustanovení tlačového zákona o redakčnom tajomstve meno
autora neuvádzame, keďže je pracovníkom MS, poznáme však jeho identitu a informácie
uvedené v článku si redakcia overila z nezávislých zdrojov.

