Nedávno sa na webe Matice slovenskej objavila informácia, že 1. podpredseda MS p. Jozef Šimonovič
sa vzdal funkcií v MS!
Priznám sa, že ma to prekvapilo...Podobnou myšlienkou sa síce zaoberal aj v nedávnej minulosti, keď
vyzval predsedu M.Tkáča, aby sa vzdal funkcie predsedu MS, ale napriek tomu, že Tkáč na výzvu
nezareagoval, p. Šimonovič vo výbore MS zostal!
Kladiem si otázku, prečo sa vzdáva práve teraz? Až dnes prišiel na to, že sa s takýmto vedením
spolupracovať nedá? Prečo neveril, keď to počúval z každej strany? Napriek tomu Tkáča neúnavne
podporoval! Delegáti VZ MS v r. 2013 si dodnes pamätajú jeho manipulácie pri diskusii, keď viedol
rokovanie a do diskusie za asistencie p. Gešpera vyberal prihlášky len tých matičiarov, o ktorých
vedel, že nebudú Tkáča, Gešpera a Martinkoviča kritizovať! Kritici museli o svoje vystúpenie tvrdo
bojovať, a napriek tomu sa niektorí k slovu ani nedostali...Nuž, demokratické právo na vyjadrenie
svojho názoru mu veľa nehovorí...
V čom je dnes , rok pred ďalším VZ, situácia iná?
Chce kandidovať a týmto sa chce očistiť?
Chce, aby sme zabudli na jeho urážky niektorých členov VMS, keď „príliš“ kritizovali?
Chce, aby sme zabudli na to, že ako 1. podpredseda MS nikdy nereagoval na dokázané porušovanie
Stanov MS a rokovacieho poriadku?
Už skončili jeho dobré vzťahy s vedením a s predsedom DV? Prečo?
Možno je problém v tom, že na ostatnom rokovaní výboru podpredseda Šimonovič nepodporil
„trafiku“ pre 2. podpredsedu MS p. Gešpera, ktorý sa chcel dodatočne dostať do orgánov Neografie,
a tak sa napojiť na jediný, ako‐tak funkčný, matičný „peňazovod“, ale keď nezískal väčšinu hlasov
prítomných členov výboru, začalo akési vyšetrovanie, kto a čo si v tajnom hlasovaní dovolil...
P. Šimonovič sa možno priznal, že za Gešpera nehlasoval, a preto je oheň na streche. Ale aspoň sa
čestne priznal, lebo niektorí, napr. jeho priateľ p. správca, toľko odvahy nemali...Nuž, zrejme je
urazený aj predseda DV MS, lebo ten nápad, nech si aj p. Gešper trochu privyrobí, skrsol vraj v jeho
hlave...Dnes všetci špekulujú, nikto totiž netuší, ktorý z nich bude o rok kandidovať na post predsedu
MS a kto bude deliť funkcie...Nuž , pri tajnom hlasovaní sa ukáže, kto má akú podporu, lebo dvihnúť
ruku verejne proti svojim zamestnávateľom sa zamestnanci ‐ členovia výboru MS , nikdy neodvážia...
A preto by som sa nedivila, keby z pripravovaných nových Stanov MS možnosť tajného hlasovania
úplne vypadla...Len tak bude mať budúce vedenie MS svojich zamestnancov, ktorí dnes tvoria väčšinu
vo výbore, v hrsti...
Zostáva však otázka:
Čo sa stalo, že sa prvý zástupca predsedu MS p. Tkáča a jeho najbližší spolupracovník p. Šimonovič
vzdal funkcie? Dôvod na web stránke MS predseda neuviedol, a tak nám zostávajú len špekulácie...
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