Matica je bez peňazí, odísť môže tretina ľudí
Členovia Matice vyčítajú predsedovi finančné prešľapy či vysoký plat. Z matičných peňazí
nakúpil aj svoje knihy pre delegátov snemu.
BRATISLAVA. Z posledného valného zhromaždenia Matice slovenskej v októbri 2013 si asi päť stoviek
delegátov odnieslo darček.
Predseda Marián Tkáč každému venoval svoju knihu Naše dejiny v obrazoch, v ktorej sám namaľoval
rôzne výjavy zo slovenskej histórie do roku 1920.
Knižky pre delegátov, ktoré v normálnom obchode stoja od šesť eur, nakúpili z matičných peňazí.
„Od Vydavateľstva Matice slovenskej sme nakúpili knihy Mariána Tkáča a iných autorov v hodnote
3070 eur,“ potvrdzuje tajomník Peter Cabadaj. „Suma sa stala súčasťou príjmov Vydavateľstva Matice
slovenskej.“

Správca: berie tritisíc eur
Nákup vlastných kníh za tisíce a ďalšie prešľapy Tkáčovi vyčítajú viacerí členovia. Najmä preto, že
Matici chýbajú peniaze. Je medzi nimi aj predsedov bývalý spolupracovník a správca Ján Eštók.
„Nechápem, načo Matica napríklad zamestnávala farára v Londýne, ktorý bral od cirkvi riadny plat,“
vraví Eštók.
O prípade písal aj týždenník Plus 7 dní. Kňaz vraj koordinoval miestne pracovisko Matice.
Niektorým členom prekáža aj to, ako sa predseda dostal ku svojej mzde.
„Predseda má 2680 eur plat plus 480 eur paušálne náhrady,“ tvrdí Eštók. „Mne by to neprekážalo, ale
nikto mu ho neschválil.“
Tkáč na októbrovom sneme Matice sľúbil, že sa svojho platu zriekne. O pár týždňov sľub odvolal a
vzdal sa iba desatiny. „Musím sa starať nielen o Maticu, ale aj o svoju rodinu,“ vysvetľoval.

Budú musieť prepúšťať
V Matici sa od začiatku roka hovorí o finančných problémoch. I keď už od štátu dostala každoročnú
dotáciu vo výške 1,5 milióna eur, chýbajú jej výnosy z tlačiarne Neografia, ktorú vlastní. Rátali so
sumou 400-tisíc eur, no zrejme nebudú mať ani cent.
Inštitúcia dodnes neschválila rozpočet, vedenie chystá škrty. Podľa informácií SME je na stole návrh,
ktorý ráta s prepustením 35 ľudí. To je necelá tretina z asi 115 ľudí, ktorí v Matici pracujú. Okrem nich
zamestnávajú ešte 25 ľudí na digitalizácii archívu.
Matica skúša finančné problémy vykryť úvermi. Vo februári si požičali 76-tisíc eur. Odmietli prezradiť,
od koho. „Chcete aj rodné čísla?“ pýtal sa Tkáč SME.

O pôvode nevedeli nič ani členovia výboru či širšieho vedenia. „Predseda nás informuje málokedy,“
vraví Eva Garajová.
Neskôr sa ukázalo, že časť peňazí pochádzala od Tkáča a ďalších členov Matice. Pôžičky boli bezúročné
a splatili ich z ďalšieho úveru, ktorý tentoraz dostali od Slovenskej sporiteľne.
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