Predseda Matice slovenskej spôsobuje problémy
Matica slovenská sa topí v dlhoch a jej šéf Marián Tkáč čelí kritike aj z
vlastných radov. Situácia sa vyostruje aj pre neúspešnú digitalizáciu
archívu.

BRATISLAVA. Inštitúcia dotovaná štátom musí ministerstvu kultúry vrátiť takmer 150tisíc eur. Vnútorné rozpory v Matici slovenskej sa tak pre neúspešné verejné
obstarávanie na projekt digitalizácie archívu ešte viac prehĺbili. Viacerým matičiarom
prekáža aj šafárenie predsedu Mariána Tkáča.
Tkáč zodpovednosť za digitalizačný neúspech odmieta a snaží sa ju prehodiť na dve
bývalé zamestnankyne.
„Matica musí podľa dohodnutého splátkového kalendára vrátiť ministerstvu vyše 147-tisíc
eur. Poslednú splátku musí uhradiť do 10. októbra 2015,“ odkázal hovorca ministerstva
kultúry Jozef Bednár. Tkáč pre SME povedal, že sumu splatia čiastočne z dotácie a
čiastočne z vlastných zdrojov.

Podá trestné oznámenie
Matica získala na projekt digitalizácie v roku 2013 z ministerstva kultúry vyše štyri
milióny eur. Išlo o peniaze z eurofondov.
Úrad pre verejné obstarávanie však dve verejné súťaže na digitalizačné techniky zrušil
pre porušenie zákona. Vypísanie tretej súťaže už nebolo možné, pretože v marci vypršal
termín na čerpanie nenávratnej dotácie.
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zodpovednosť dvom bývalým pracovníčkam. Ide o finančnú riaditeľku Matice Katarínu
Pacnerovú a bývalú riaditeľku archívu Vlastu Bellovú.
Pacnerová koncom mája napísala členom matičného aj dozorného výboru. Tkáč ako
štatutár Matice a predseda komisie na vyhodnotenie ponúk podľa nej plne zodpovedal za
verejné obstarávanie.
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Tkáč však trvá na svojom. „Zodpovednou za výberové konanie bola vtedajšia riaditeľka
finančného útvaru Matice,“ reagoval.

Matica ako verejnoprávna inštitúcia dostáva z ministerstva kultúry každoročne dotáciu
okolo 1,5 milióna eur. Bednár povedal, že jej využitie kontrolujú.

Výška dlhov neznáma
Matica si vlani požičala 226-tisíc eur a pre zlú finančnú situáciu začala prepúšťať a
predávať majetok.
O výške matičného dlhu za minulý rok nemajú informácie ani členovia výboru. Na jeho
minulotýždňovom zasadaní mala byť na programe aj správa o hospodárení za rok 2014,
vedenie Matice však materiál z rokovania stiahlo.
Zdroj z prostredia Matice denníku SME povedal, že inštitúcia požiadala daňový úrad o
odklad podania daňového priznania za vlaňajšok do konca júna tohto roka.
Hospodárenie Matice vlani preverovali aj poslanci parlamentného kultúrneho výboru, tí
však len konštatovali, že inštitúcia je v neutešenom stave.
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