Matica nemala na platy. Tají, od koho si požičala
Matica sa dostala do finančných ťažkostí a zamestnanci nedostanú výplaty v obvyklom
termíne. Vedenie si už aj požičalo, ale ani matičný výbor nevie od koho.
BRATISLAVA. Matica slovenská si musela požičať. Desiatky tisíc eur nepochádzajú z bankových
zdrojov a vedenie tají, kto im požičal.
V polovici januára oznámili zamestnancom, že decembrovú výplatu nedostanú v obvyklom termíne.
Zdôvodnili to problémami „s časovým preklenutím medzi príjmovou a výdavkovou časťou
rozpočtu“. V matičnej tlačiarni Neografia prepúšťajú.

Tisíce eur z pôžičky
Predseda Marián Tkáč hovorí o niekoľkých tisícoch eur, ktoré si museli požičať. Na otázku, koľko je
„niekoľko tisíc“, nereagoval. Povedal len, že pôžička nie je od finančnej inštitúcie.
Zdroje z Matice hovoria o bezúročnej pôžičke 40-tisíc eur. Od koho, sa nedozvedeli ani ľudia z
orgánov Matice s tým, že je to obchodné tajomstvo.
Činnosť Matice financuje aj štát. Ročne je to takmer jeden a pol milióna eur. Pýtali sme sa preto
Tkáča, od koho si Matica požičala.
„Vyzbierali sme sa v Matici,“ povedal predseda. Na otázku, kto sa vyzbieral, povedal, že
zamestnanci. „Chcete aj rodné čísla?“ zareagoval.

Peniaze aj od súkromnej osoby
Podľa našich informácií časť 40-tisícovej pôžičky na výplaty pochádza od matičného vydavateľstva a
časť od neznámej súkromnej osoby.
Predseda Matice v utorok dopoludnia ešte nevedel, kedy ministerstvo kultúry podpíše zmluvu o
ročnom príspevku 1 494 000 eur.
„Čakáme, že sa podpíše. Hovorím to, kade chodím a poviem to aj teraz. Televízny program Nikto
nie je dokonalý dostal od štátu o šesťtisíc eur viac ako Matica.“ Ministerstvo kultúry v stredu
oznámilo, že zmluvu o príspevku už podpísali.
Člen výboru tvrdí, že Tkáč na rokovaní výboru pripustil, že možno bude nutné zobrať si ďalšiu
pôžičku. Predseda ju mal odhadnúť na 150-tisíc eur.

Zdroj z Matice predpokladá, že by mohlo ísť o pôžičku od matičnej Neografie.
Hospodárenie Matice preverujú aj kontrolóri z Najvyššieho kontrolného úradu. Kontrola je súčasťou
Plánu kontrolnej činnosti na rok 2014. Výsledky odhadla na koniec marca tohto roku.
SME, 12. 2. 2014 | Daniel Vražda

Čaká matičnú Neografiu v Martine podobný osud aký postihol Dom novinárov v Bratislave? Toto je v súčasnosti
hlavná otázka, ktorú si kladú viacerí členovia Matice slovenskej. Predseda Matice slovenskej, pod zámienkou,
že Matica slovenská nemá peniaze na vyplatenie miezd svojich zamestnancov, svojvoľne prijal vysoký úver bez
toho, že by o tomto svojom zámere informoval výbor Matice slovenskej, ktorý je najvyšším orgánom Matice
slovenskej medzi valnými zhromaždeniami. Bezprecedentné na tejto najnovšej afére predsedu Tkáča je tá
skutočnosť, že zásadne odmietol členom výboru poskytnúť základnú informáciu: aký vysoký úver uvalil na
bedrá Matice, od koho a najmä za akých podmienok úver prijal. Členovia výboru MS doposiaľ nevedia, či vôbec
bola uzavretá nejaká zmluva o poskytnutí úveru a na základe čieho poverenia ju podpísal „zástupca Matice
slovenskej“? Ide o tzv. igelitkové peniaze? Má byť Matica pre niekoho práčkou špinavých peňazí? Pripomíname,
že Matica slovenská je zo zákona verejno-právnou inštitúciou. Veľkou neznámou je predovšetkým tá
skutočnosť, z akých zdrojov bude finančne zruinovaná Matica splácať vysoký úver a najmä komu ho bude
splácať? Bude sa rozpredávať jej majetkový podiel v Neografii a. s., aby Matica mohla splatiť neznámemu
„dobrodincovi“ netransparentný a utajený úver? Podľa nášho názoru predseda Matice Tkáč hrubým spôsobom
porušil Stanovy Matice slovenskej, prekročil svoje kompetencie a kontrolné orgány, respektíve orgány činné
v trestnom konaní, by mali upriamiť svoju pozornosť na šafárenie s finančnými prostriedkami a majetkom
Matice slovenskej. Nevieme si totiž vôbec predstaviť, že by napríklad riaditeľ verejnoprávneho Rozhlasu
a televízie Slovenska takýmto svojvoľným spôsobom nakladal s jeho financiami a majetkom. V Matici slovenskej
však nie je nezvyčajné, keď podnikateľská loby v jej vedení založí napríklad v banke matičný majetok, so
zámerom získať vysoký úver na svoje súkromné podnikanie, ako sa to už stalo, a predseda Tkáč zamietol celú
aféru pod koberec.

Dom novinárov v Bratislave založili firme blízkej
podsvetiu
Syndikát novinárov má pôžičku od firmy, ktorá je previazaná s podsvetím. Ak dlh
nesplatí, môže dostať dom syndikátu.

BRATISLAVA. Dom novinárov v lukratívnej časti Bratislavy na Župnom námestí môže získať firma,
ktorá má blízko k podsvetiu.
Slovenský syndikát novinárov, ktorému chýbajú peniaze na fungovanie, založil v marci budovu v
prospech firmy Squam Trade SE za pôžičku 200-tisíc eur.
Šéfom jej predstavenstva je Mario Šturdík, ktorý podnikal v podsvetí vplyvnej skupine takáčovcov.
V minulosti bol vo firme Eridanus s Jozefom Surovčíkom, ktorého v roku 2003 zastrelili. Do roku
2008 so Šturdíkom figuroval v tejto spoločnosti Surovčíkov syn Tomáš.
Šturdík bol so Surovčíkovcami aj vo firme Tulies, kde je dodnes konateľom. Do mája 2008 ju
spoluvlastnil aj s Ivom Ružičom.
Jeho meno je medzi takáčovcami na mafiánskych zoznamoch, ktoré pred rokmi unikli z polície.

Ako firmu objavila, tají
Šturdíka a Ružiča podľa informácií z polície v minulosti vyšetrovali pre nedovolené ozbrojovanie,
Tomáš Surovčík čelil obvineniu pre neodvedenie daní a poistného.
Predsedníčka syndikátu Tamara Valková nevysvetlila, prečo si syndikát požičal práve od firmy
Squam. Pôžičky oficiálne neposkytuje, podľa obchodného registra sa zaoberá predajom tovaru,
poradenstvom či reklamou.
„Pôžičku sme zobrali od toho, kto mal peniaze a bol ochotný požičať s tým, že peniaze vrátime,“
odpísala.
Tvrdí, že Šturdíka nepozná a peniaze si požičali v čase, keď syndikátu hrozil bankrot, nemal ani na
výplaty, odvody či elektrinu.
Prečo si nevzali úver od banky?
„Pôžičku banky nedali a už vôbec nie v časovom strese, lebo sme nespĺňali základné predpoklady.
Od roku 2000 bol syndikát v strate.“ Ktoré banky oslovila, nespresnila.

Schránka plná firiem
Odmietla zverejniť aj úrok, za aký si pôžičku vzali.
„Nebudem zverejňovať zmluvy, ktoré syndikát má. Nemáme žiadne financie zo štátneho rozpočtu.“
Squam má sídlo na Mickiewiczovej ulici v Bratislave. Názov spoločností visí na schránke s
desiatkami ďalších. Šturdík k zmluve so syndikátom nič nepovie.
„Nevidím dôvod vyjadrovať sa tretím osobám k otázkam poskytnutej pôžičky,“ odpísal v e–maile.
Neprezradil ani, či s ňou majú niečo spoločné Surovčík s Ružičom.
Šéfka kontrolnej rady syndikátu Jana Miklovičová pre Nový čas uviedla, že pôžička je splatná ku
koncu februára, no syndikát na ňu zatiaľ nemá.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/7015492/dom‐novinarov‐v‐bratislave‐zalozili‐firme‐blizkej‐
podsvetiu.html#ixzz2tDrGmZvg

