Prečítala som si informácie o „procese“ s bývalým predsedom MS Jozefom Markušom v rôznych
novinách a nedá mi, aby som nenapísala k tomu zopár postrehov:
Na Jozefa Markuša podal trestné oznámenie za porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku
terajší predseda Marián Tkáč krátko po svojom nástupe do funkcie. MS prišla o sumu cca 200 tisíc a
podľa informácií to bolo z mimoriadnych, na to určených dividend z matičnej Neografie. Je to síce
škoda, ale Markuš po svojom odchode z funkcie nechal na účte MS takmer 1 milión €! Tkáč dnes
hovorí: „ Odišli peniaze z MS bez súhlasu kolektívneho orgánu ,a tie peniaze sa dali použiť inak...,
nehovorím, že to Markuš urobil v zlom úmysle, možno naletel zlému poradcovi“.
Nebol to náhodou ten istý poradca, ktorý poradil Tkáčovi krátko po nástupe do funkcie minúť zo
zanechaného milióna € na účte MS takmer 600 tisíc € bez súhlasu kolektívneho orgánu??? Výbor
MS totiž nikdy použitie uvedenej sumy neschválil! A tento raz sa to dá ľahko dokázať, keďže zatiaľ,
chvalabohu, zápisnice z tohto obdobia na MS nezhoreli...Ja netvrdím, že peniaze niekto ukradol, len
by ma, ako členku Výboru MS zaujímalo, prečo o použití finančných prostriedkov nerozhodol aj
v tomto prípade kolektívny orgán, teda výbor MS? Ak si teraz niekto myslí, že som sa mala opýtať
kompetentných, odpoviem, pýtala som sa nespočetnekrát, ale odpoveď som nedostala, všetci kauzu
zametajú pod koberec...Nuž, ale aj v tomto prípade platí, že božie mlyny melú pomaly ale iste...
Pousmiala som sa aj nad tvrdením p. predsedu Tkáča, citujem: „Matica slovenská by sa mala stať
vzorom konania pre štátne inštitúcie!“ Nuž, p. predseda asi zabudol, že pri poslednej kontrole NKÚ
mu kontrolóri prišli na niekoľko porušení zákonov...
A na záver poznámka na adresu redaktorky Sone Pacherovej, ktorá v Pravde 9. apríla t.r. napísala
o kauze Národný poklad: „ z tunelovaného pokladu sa postupne „utopilo“ 760 tisíc, ale aj vzácne
obrazy či šperky, ktoré zmizli nevedno kam“. Ale, kto chce, ten sa dozvie ,vážená p. redaktorka, veď
už niekoľkokrát zverejnilo súčasné vedenie MS vo svojich vyjadreniach v rôznych médiách, že nezmizli
žiadne obrazy, ani šperky z pokladu, všetko hnuteľné je uskladnené v trezore a v depozite MS. Ak ste
to nezachytili, stačí sa najprv informovať a potom písať...A kde a ako „sa utopili“ peniaze, tým sa ešte
stále zaoberajú príslušné orgány ...
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