Vážená pani PhDr. Eva Garajová.

Nedá mi nereagovať na Vaše závery a hodnotenia. Chcem veľmi oceniť predovšetkým Vaše postrehy k
hospodáreniu Matice pod vedením terajšieho predsedu Tkáča a jeho predchodcu Markuša, ktoré ste
zverejnili na portáli Obrodenej Matice.
Vami uvádzané postrehy nie sú súdy, ako ich robia predčasne niektorí predstavitelia Matice, ale aj mimo
matične osoby resp. média. Držíte sa pani Garajová faktov a z nich vyvodzujete logicke súvislosti. Z toho
vyplýva pre mňa, tiež logicky, že treba začať voči súčasnému predsedovi Tkáčovi bezodkladné konanie za
možno silné slova, spreneveru a protizákonne nakladanie s verejnými prostriedkami. To nech sa
objektívne posúdi.
V prípade Markuša a jeho možnej viny musí urobiť príslušný súd na základe ukončeného súdneho konania,
teda vyneseného právoplatného rozsudku, čo dosiaľ nie je ukončené. Platí predsa prezumpcia neviny. Tu
nejde v žiadnom prípade o obhajobu Markuša.
Je zarážajúce ak s takýmto zverejnením, ako ste to urobili Vy, neprišiel predseda Dozorného výboru. Nevie
ako sa v uplynulom období narábalo s matičnými prostriedkami? Alebo znova zasa logicky, nechce vedieť,
tak je potom tiež spoluzodpovedný.
Letmo som si prečítala príspevky hodnotiace činnosť aj podpredsedov, správcu a predsedu Dozorného
výboru Matice, ktoré boli zverejnené dosiaľ na portáli Obrodená Matica. Podľa môjho názoru z nich
vyplýva, že aj oní prispievajú k nehospodárnosti v Matici. Dokresľuje to aj fakt, že správca nezverejňuje na
portáli Matici finančne výkazy o hospodárení za uplynulé roky. To musí byť nie len matičná, ale vec verejná,
narába sa predsa aj s prostriedkami všetkých občanov.
Nech sú Vaše postrehy pani Garajová aj apelom na orgány a členov v krajoch a regiónoch, kde pôsobí
Matica, aby nepripustili opätovne zvolenie súčasného vedenia Matice slovenskej, ktoré nemá k tomu
morálny ani odborný kredit. Valné zhromaždenie bolo dávno. Zverejnilo napr. dosiaľ vedenie Matice svoju
víziu ďalšieho rozvoja Matice?
Zároveň aj ja by som chcela skončiť ako aj Vy poznámkou k médiám, aby si všimli v rámci svojej „objektívnej
spravodlivosti“ Vaše zverejnenie a dať podnet na prokuratúru na predsedu Tkáča za jeho postupy, keď z
nich vyplýva značná diferencia vo vynakladaní matičných financií!

Anna Semková.

