Diskusný príspevok predsedu Dozorného výboru MO MS Pavla Spišiaka
na VZ MO MS v Banskej Bystrici 30.5.2017 :
Dovolím si vysloviť názor na činnosť predsedu MS Ing. Mariána Tkáča, Výboru MS
a DV MS, ktoré majú vplyv aj na činnosť MO MS v Banskej Bystrici.
Predseda MS výrazným spôsobom zasiahol do kreovania vnútornej štruktúry MS, za
členov Výboru MS presadil zamestnancov MS, ktorí sú mu zaviazaní a podriadení a tým
znemožnil počas svojho funkčného obdobia objektívnu kontrolnú a riadiacu funkciu tohto
najdôležitejšieho orgánu MS. Zasadnutia Výboru, ktoré vedie, sú nedôstojné, nedemokratické
a členovia, ktorí sú „ v opozícii“ voči nemu sú zastrašovaní, nedostávajú primeraný priestor na
vyjadrenie svojich myšlienok, sú prerušovaní a mnohokrát umlčaní. Viacerí z nich už
rezignovali, lebo nevidia zmysel „ v ich činnosti vo Výbore MS“.
Predseda MS vydal pod hlavičkou MS krátky film o prvej Slovenskej republike,
v ktorom v krátkosti zhrnul činnosť predstaviteľov v zložitom vojnovom období. Vychádzal
zrejme z viacerých historických aj literárnych prameňov, lebo všetko, čo tam bolo prezentované
som už niekde čítal alebo videl. Proti samotnému dokumentu nemám výhradu. Blamáž nastala
vtedy, keď došlo ku konfrontácii tzv. historikov ( ja ich nazývam komunistickí historici Kováč,
Mičev a ďalší ), ktorí napádali tento dokument v tlači, televízii a najmä v priamej debate o ňom
v TA 3. Vtedy sa predseda MS „ poskladal“ a nedokázal obhájiť svoju prácu a okamžite stiahol
video zo servera MS dobre že nie s ospravedlnením, že ho to vôbec napadlo hovoriť o
„ Slovenskom štáte“.
Táto blamáž skompromitovala MS vo verejnosti natoľko, že sa
v novinách nahlas uvažovalo o potrebe Matice ako verejnoprávnej organizácie. Toto absolútne
manažérsky nezvládol a nevedno prečo si do debaty neprizval svojich odborníkov z Historického
ústavu MS. Výrazne to poškodilo meno MS a nie div, že po takých excesoch nevieme prilákať
čo činnosti Matice mladých.
Najnovší až trestný lapsus vyrobil Marián Tkáč, keď sprosto vylomil trezor
Nadácie MS, v ktorom bola uložená časť „ Národného pokladu“ zozbieraného z príspevkov
ľudí. Je to zlodejina najhrubšieho zrna a verím, že ho dostihne spravodlivosť. Je to doteraz
najhorší predseda MS, ktorého činnosť deštruuje MS, dehonestuje ju v očiach odbornej aj
laickej verejnosti. Dúfajme, že ho história aj takto posúdi.
Na čele Dozorného výboru MS je JUDr. Štefan Martinkovič, ktorý drukuje
predsedovi MS, čo vidieť z jeho správ o kontrolnej činnosti. Keď ich ale človek číta, objektivitu
tam nenájde. Posledným príkladom jeho iniciatívy je, že keď sa mal DV vyjadriť k možnosti
ďalšej kandidatúry predsedu MS ( obmedzenie dvoch volebných období), tak to“ odsunul“ na
rozhodnutie Valného zhromaždenia MS. Teda miesto odborného stanoviska, ktoré by mohlo byť
v neprospech predsedu, posunul to na Valné zhromaždenie, kde budú určite sedieť „ odborníci“,
a tí presvedčia ostatných, že predseda ďalej môže...... Takíto ľudia teraz sedia v riadiacich
funkciách MS. Je to na poz....
Možno len dúfať, že narýchlo založené miestne odbory na východe na podnet
kandidujúceho Mariána Tkáča, ktoré do volieb na valnom zhromaždení v roku 2010 žiadnu
činnosť nevyvíjali a ani po ňom, už nebudú mať presilu a Mariána Tkáča nezvolia za predsedu
na ďalšie volebné obdobie.
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