Reakcia na výzvu "Pomôžme si sami"
Nedávno som si povedal, že nebudem reagovať na predstaviteľov MS na tomto blogu.
Vznikol pravdepodobne preto, aby sa polemické názory prezentovali iba tu, na tejto ploche, o
ktorej väčšina radových matičiarov ani nevie. Považujem blog za akúsi alternatívu printovej
podoby Slovenských národných novín, ktorá má vzbudiť pocit, že pluralita názorov
v matičnej tlači existuje. Iba čas potvrdí zmysluplnosť tohto počinu.
Nedá mi však nereagovať na výzvu podpredsedu MS „Pomôžme si sami“. Výzva na
poskytnutie finančného daru MS iba podčiarkuje stav, ktorý panuje v MS. Nie je
principiálnym a systémovým opatrením, ktoré treba urobiť a aké by som od najvyšších
činovníkov MS očakával. Vôbec neupieram tomuto nápadu prvotnú kreativitu a invenciu,
výzva však nerieši súčasný stav a nepomenúva problém, prečo nemajú miestne odbory MS
finančnú podporu z centra, prečo sa čoraz hlasnejšie volá po zmene. Zbierka nás, okrem toho,
bude v podstate stále rozdeľovať. Na tých, ktorí prispeli a neprispeli, na tých, ktorí z nej majú
a nemajú úžitok, na tých My tu dolu Oni tam hore, na tých štedrých a na tých zlých, ktorí
neprispejú. Možno mi bude niekto protirečiť, že sa urobí aspoň niečo, ale podľa môjho
názoru, finančnú situáciu MS to nevylepší.
Okrem toho, navrhovaná finančná zbierka nemá patričný právny rozmer, aj keď sa
dômyselne nazýva výzvou na finančný dar, nie je v súlade so zákonmi tohto štátu. Okrem
iného sa uvádza číslo privátneho účtu, čo nemusí vzbudiť veľkú dôveru. Osobne považujem
v tejto veci p. podpredsedu za čestného muža, ale MS je verejnoprávna inštitúcia a chýbajú mi
pravidlá a zásady prerozdelenia prípadných zdrojov, akýsi inštitucionálny rámec a garancie.
V texte sa konštatuje: „Aj my sme sa dostali do situácie, do ktorej nás voviedli iní, do
situácie, za ktorú my nemôžeme...“. Kto sú to tí iní? Do tejto situácie nás predsa nedostal
nikto zvonku, ale svojvoľné rozhodovanie vedenia MS o majetku, financiách, porušovanie
zákonov a personálna politika od r. 2011 do polovice r.2014!
A nemusí sa robiť „všetko preto, aby sa odhalili všetci tí, ktorí Maticu slovenskú do
tejto situácie priviedli“, takmer všetci to už vedia a neboja sa to nahlas povedať. Som
presvedčený, že principiálne jediný zodpovedný za súčasný nelichotivý stav je M. Tkáč.
Podarilo sa mu zásadne rozdeliť matičiarov na dobrých a zlých, zamestnancov na lojálnych,
závislých a nepohodlných. Zdevastoval ekonomiku MS a dostal ju do záporných čísiel,
doviedol ju do úverovej zadlženosti, k poklesu hodnoty majetku, zlikvidoval niektoré
pracoviská. Prezentoval mediálne sám seba ako Mesiáša, ktorý spasí MS po Markušovom
období, ale naopak, dostal ju do súčasnej katastrofálnej situácie.
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