Vypočula som si záznam z predvolebnej kampane predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča
v Trenčíne a rovnako, ako všetci členovia a priaznivci Matice slovenskej, som očakávala, že
konečne po 7 rokoch svojho predsedovania predloží nejaký program, alebo víziu modernej
Matice slovenskej. Ako je to u pána Tkáča zvykom, svoj prejav si nielenže nepripravil, čo
považujem za hrubú neúctu a aroganciu k prítomným členom a funkcionárom Matice
slovenskej ale už tradične rozpráva to, čo mu slina priniesla na jazyk, bez akejkoľvek
myšlienky, so zámerom vlastnej sebaprezentácie za akúkoľvek cenu, ako na to upozorňoval
matičiarov aj nebohý Drahoš Machala. Pracovnou metódou pána Tkáča sa totiž stala lož
a polopravda. Jeho zmätočný prejav nemá ani hlavu ani pätu.
Predsedovi Tkáčovi chýba elementárna sebareflexia, nehovoriac už o racionálnom
posudzovaní svojich vlastných prejavov a činov. Ako sa zdá, Tkáč, narcisticky hlboko
zahľadený do seba, je sám so sebou mimoriadne spokojný. Žije totiž v presvedčení, že je
vynikajúcim rečníkom, ktorý kedykoľvek a bez akejkoľvek prípravy môže vystúpiť na
hocijakom fóre. Tkáčovi poskokovia navonok tolerujú jeho excesy a vychvaľujú ho, ale každý
normálny matičiar sa za neho musí hanbiť ... Toto má byť nástupca Moysesa, Kuzmányho,
Škultétyho, Hronského, Novomeského, Mináča?! Bohužiaľ, nič horšie nemohlo Maticu
slovenskú postihnúť ako neschopný a nedôveryhodný Tkáč, posadnutý vlastným egom, ktorý
vo funkcii predsedu MS je schopný bez začervenania sa podvádzať a klamať delegátov
valného zhromaždenia MS a vzápätí sa uchádzať o ich dôveru, ako to predviedol v Trenčíne.
Mňa osobne predseda Tkáč vôbec neprekvapil. Vo výbore MS , ktorý vedie už 7 rokov, som
zažila už asi všetko. Napriek tomu, či práve preto, chcem komentovať niektoré jeho tvrdenia,
ktoré odzneli na zasadnutí Krajskej rady MS v Trenčíne.
Začnem tým, čím začal on: ypsilonom, ktorý by ste najradšej zrušili, pán predseda, lebo vaše
deti a blízki spolupracovníci s ním majú problém. Vlastné deti môžete doučiť vybrané slová
a svojmu riaditeľovi sekretariátu a tajomníkovi výboru MS, p. Marekovi Hanuskovi, by ste
mali zakázať písať po slovensky, aby nerobil hanbu Matici slovenskej. Nech nepíše, nech
radšej telefonuje. Veď, ako povedal kedysi podpredseda MS p. Jozef Šimonovič, Hanuska je
schopný aj v slove Jožinko urobiť hrúbku! Keďže Tkáčovská Matica slovenská má značné
problémy s ovládaním spisovnej slovenčiny, tak aj niekoľkoriadkové informácie, ktoré sú
uverejňované na webovej stránke MS sú uvádzané s poznámkou, že „text neprešiel
jazykovou úpravou“. Toto je skutočný, s prepáčením, pľuvanec do tváre Matice slovenskej,
do tváre všetkých tých matičiarov, ktorí nezištne bojovali za náš spisovný jazyk.
Priznávate sa, že chcete byť predsedom MS aj v ďalšom období , lebo vašim „cieľom je
zachrániť národ“! Vy, Marián Tkáč – spasiteľ slovenského národa! Pravdu mal váš kedysi
dobrý priateľ, dnes už zosnulý Drahoš Machala, ktorý vám pred smrťou adresoval otvorený
list, z ktorého citujem: „Marián Tkáč uveril a aj sa postavil do pozície, že jeho pôsobenie v MS
nie je poslanie, ale priam predurčenie. Celkom vážne si myslí, že ho pre tento post vybrala
nejaká vyššia moc, vlastne sám Pán Boh...“.

(Bližšie pozri: http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_vas_056.pdf )
Verejne ste obvinili autora Vyhlásenia na podporu kandidatúry Romana Michelku z podvodu.
„ Aké sú to charaktery, ktoré klamú? Mám Boroňov list vo vrecku, nepodpísal vyhlásenie!“
Nuž, p. predseda, nabudúce si dajte do druhého vrecka následný list p. JUDr. Boroňa, ktorý
ste už zámerne neuverejnili na matičnom webe, ale záujemcovia si ho nájdu na webe
Obrodená Matica (http://www.obrodenamatica.sk/, kde píše, že s podpisom pod Vyhlásenie
súhlasil, ale neskôr si to po pár týždňoch z „osobných dôvodov“ rozmyslel.
(Bližšie pozri: http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_183.pdf)
A čo sa týka súhlasu ďalších signatárov Vyhlásenia, spomínali ste Stanislava Bajaníka a
nejakého „banskobystrického docenta“, mali ste zrejme na mysli p. doc. Lomenčíka. Keďže
som administrovala uvedené Vyhlásenie, môžem vás ubezpečiť, že mám v archíve emaily
oboch pánov, v ktorých vyjadrujú svoj súhlas so signovaním Vyhlásenia. Čo povedali
správcovi M. Smolcovi, ktorý ich lámal, aby svoje podpisy odvolali, neviem, ale mám písomné
dôkazy, že súhlasili a že ich podpisy nie sú žiadnym podvodom, ako to lživo tvrdíte.
Ďalej tvrdíte, že p. Jozef Steiner bol ten, kto vám 7 rokov kládol polená pod nohy. Nuž,
okrem toho, že bol členom výboru MS len 3 roky (2011-2013), nepáči sa vám, že vám a
predsedovi Dozorného výboru MS neustále pripomínal, že ste v tom volebnom období
porušili zákon SR aj Stanovy MS, keďže z milióna €, ktoré zanechal na účte váš predchodca,
ste bez vedomia a súhlasu výboru použili, ani nevieme na čo, vyše 600 tisíc € v čase, keď ste
protiprávne a dlhodobo vykonávali obe najdôležitejšie funkcie v MS, boli ste zároveň
predsedom a správcom MS! Zaujímavé, že doteraz ste tvrdili, že vám kladiem polená pod
nohy len ja. Ja som vo vašom výbore bez prestávky 7 rokov, vo svojom prejave ma však už
výnimočne nespomínate. Zrejme preto, že na rozdiel od p. Steinera nekandidujem za
predsedu Dozorného výboru MS. Máte z neho strach, ak by bol totiž zvolený, určite by na
vaše podvody upozorňoval kompetentné orgány tak, ako to predsedovi kontrolného orgánu
prináleží zo Štatútu DV MS. Nesprával by sa tak servilne, ako to robí už celé roky terajší
predseda DV MS p. Martinkovič. Ale vy a váš „protikandidát“ p. Gešper urobíte všetko preto,
aby doterajší predseda DV p. Martinkovič zostal aj naďalej vo svojej funkcii, keďže sa už
dokonale osvedčil – nič nevie, nič nevidí a nič nepočuje...
Tvrdenie, že v r. 2011, po vašom nástupe do funkcie, hrozilo, že MS bude akýmsi spolkom
záhradkárov, lebo neboli peniaze, je absurdná lož. Všetci členovia výboru vedia, že po vašom
nástupe mala Matica z predchádzajúceho obdobia na účte takmer milión €, ktoré ste za rok dva, bez vedomia a súhlasu členov výboru MS minuli, dodnes nevedia členovia výboru načo
ste minuli tú rezervu. Nikdy ste použitie týchto peňazí výboru neobjasnili. Z vašej strany je to
evidentné porušenie zákona a Stanov MS, čo vám pripomíname, ale vy ignorujete členov
výboru MS a dodnes sa k tomu odmietate vyjadriť. Veď načo by ste aj vysvetľovali, keď nič
nehovorí ani Dozorný výbor MS na čele s p. Martinkovičom? Obaja sa bojíte zmeny na

postoch predsedu MS a predsedu Dozorného výboru MS. Veľmi dobre si uvedomujete, čo by
nasledovalo, keby sa nové vedenie MS pozrelo na vaše šafárenie v Matici slovenskej.
Nuž a čerešničkou na torte je záver vášho prejavu, keď spomínate ministra kultúry SR p. M.
Maďariča, ktorý, mimochodom, z rozpočtu Ministerstva kultúry Maticu financuje. Ministrovi
Maďaričovi sa otvorene vyhrážate, že ak nedá Matici peniaze, nech nedá, ale nech si
spomenie na osud bývalého prezidenta Novotného, „ani ten nedal a ako skončil?“ A úplne
scestne pokračujete vo svojom mentorovaní: „Keby sme boli treťosektorová zložka, ako
napríklad Amnesty International, máme peniaze, Soros by nás financoval a neboli by také
problémy, ako sú!“
Podstatou vášho vystúpenia je konštatovanie, že ste „ochotný sa ešte obetovať“ a chcete byť
ešte aj tretie funkčné obdobie(!) predsedom MS, a to aj napriek tomu, že „ľudia z Obrodenej
Matice“ vás neustále kritizujú. Vraj, „kto sú tí ľudia? Nech sa postavia!“ Pán predseda,
nevšimli ste si, že pod svojimi článkami a stanoviskami sú podpísaní svojim menom? Ak šíria
o vás nepravdivé informácie, mali ste už dávno podať na nich trestné oznámenie. Vy to
robíte rád, ale do autorov kritických článkov z Obrodenej Matice sa vám pustiť nechce,
uvedomujete si totiž, že píšu pravdu.
Tvrdíte, že vo vedení MS ste vraj jednotní. Áno, držíte sa navzájom, veľa viete jeden
o druhom. Ale akí ste „jednotní“, keď ste vo vedení štyria a hneď dvaja chcete kandidovať na
ten istý post predsedu MS? Ale nakoniec, je to úplne jedno. Rozdiel medzi vami je len vo
veku. Jeden starší, druhý mladší. Pán Gešper sa nikdy ani len na výbore, nieto ešte na
verejnosti, alebo v prebiehajúcej kampani, verejne nedištancoval od vašich prešľapov, činov
a konaní. Vždy nahlas alebo potichu s vami súhlasil a podporoval vás. Možno preto, že sám
má na rováši finančné prešľapy:
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_098.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_091.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_100.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_092.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_101.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_093.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_095.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_087.pdf

Pokiaľ ide o snahu čo najviac koristiť z Matice slovenskej, nie je medzi vami absolútne žiaden
rozdiel. Možno si po valnom zhromaždení vymeníte funkcie. Len vás prosím, vopred sa
dohodnite, kto z vás onedlho zhasne svetlo a zamkne budovu Matice slovenskej...
Eva Garajová, členka Výboru Matice slovenskej

