Tkáč vidí nepriateľov všade
Predseda Matice sa pustil do Maďariča aj Hrnka, nahrávku dal niekto na internet
Matica slovenská pod vedením Mariána Tkáča je známa skôr kauzami a družbou s extrémistami ako
rozvojom kultúry.
BRATISLAVA. Ak minister kultúry Marek Maďarič nechce dať Matici peniaze, nech nedá. Ani
československý komunistický prezident Antonín Novotný nedal a pozrite sa, ako skončil. Predseda
verejnoprávnej Matice slovenskej Marián Tkáč po týchto slovách vzápätí dodá, že sa nechcel nikomu
vyhrážať. “Ale keby sme boli treťosektorová zložka, keby sme sa správali ako Amnesty International, ako
všetky tie spolky, máme peniaze, Soros nás financuje,” pokračuje Tkáč vo volebnom príhovore s odkazom
na miliardára a filantropa Georgea Sorosa, ktorého s obľubou démonizujú konšpirátori. Aj týmito slovami
sa na zasadnutí krajskej rady Matice v Trenčíne snažil predseda Tkáč členov presvedčiť, aby za neho
hlasovali v novembrových voľbách. Viac ako šesťminútový záznam z Tkáčovho vystúpenia niekto
anonymne zverejnil začiatkom júla na webovej stránke obrodenamatica.sk, ktorá upozorňuje na kauzy a
prešľapy súčasného vedenia.
Maďarič: Tkáč v Matici nepresvedčil
Ypsilon by som najradšej zrušil, hovorí tiež Tkáč na nahrávke, lebo ho neovládajú ani jeho synovia.
Neskôr sa zamýšľa, čo je zlé na tom, že novozvolený šéf RTVS Jaroslav Rezník v minulosti navštívil
centrálu HZDS, a sťažuje sa na poslanca Antona Hrnka z SNS, ktorý sa ho nezastal pri spornom videu “Bez
14. Marca”, hoci mu s ním vraj pomáhal. Práve za video, v ktorom Matica zľahčovala zodpovednosť
slovenského vojnového štátu za osud slovenských Židov, organizáciu nedávno kritizoval minister Maďarič
zo Smeru. Maticu potom vyšetrovala aj Národná kriminálna agentúra, ale bez výsledku. Maďarič vtedy
povedal, že Matica v posledných rokoch mrhá príležitosťou byť akceptovanou inštitúciou, ktorá si nájde
svoje miesto v 21. storočí. Spomenul aj možnosť, že štát by Matici zastavil každoročnú dotáciu 1,5
milióna eur. Predseda Tkáč mal podľa Maďariča možnosť presvedčiť verejnosť o svojich kvalitách od roku
2010, keď sa stal jej predsedom. “Môj osobný názor je, že nepresvedčil,” reagoval minister cez svojho
hovorcu Jozefa Bednára na zverejnenú nahrávku. Tkáč podľa neho zodpovedá za ďalší pokles vážnosti a
reputácie Matice. Maďarič sa ohradil aj proti Tkáčovým slovám o financovaní Matice s tým, že nikdy
nepovedal, že štát jej nebude dávať peniaze. „Vyslovil som názor, že ak bude Matica slovenská
pokračovať vo svojich kontroverzných výstupoch, napríklad v nevhodnej obhajobe vojnového
slovenského štátu, a nebude sa prezentovať zmysluplnou činnosťou, otázka jej ďalšieho financovania
môže byť otvorená,“ povedal. Budúci predseda Matice bude mať podľa neho jednu z posledných
možností vrátiť jej dobré meno. K nahrávke sa Tkáč pre SME nechcel vyjadriť. Tajomník Matice Marek
Hanuska odkázal, že vznikla neoprávnene a predseda zvažuje „vyvodenie dôsledkov“ proti jej možným
autorom a šíriteľom. Mená nespomenul.
Hrnko: Nevie si obhájiť názory
S textom, z ktorého čerpalo video „Bez 14. Marca“, Tkáčovi podľa nahrávky pomáhal vyštudovaný
historik Anton Hrnko z SNS, ale neskôr sa od neho dištancoval. Tkáč na nahrávke tiež hovorí, že keď
Hrnka potom kontaktoval, ten mu povedal, že „keď príde NAKA, tak mu pomôže, ale svoj názor nemení“.
“Keď so mnou vtedy telefonoval, povedal som mu, že rozdiel medzi nami dvoma je ten, že ja si svoje
názory viem obhájiť,“ hovorí o Tkáčovi Hrnko. Video je podľa neho sporné jedine v tom, že Tkáč sa
nevedel obhájiť. Či mu pomáhal s textom, si vraj nepamätá, “ale všetko je možné“. Kritizovaná časť videa,
kde sa tvrdí, že bez slovenského štátu by nebolo ani Slovenské národné povstanie, je podľa neho zrejme

myšlienka z jeho starších textov, za ktorou si stojí. Ak chce Matica plnohodnotne fungovať aj v udúcnosti,
mala by podľa Hrnka prehodnotiť svoje ciele. S Tkáčom na čele je však podľa neho výsledok neistý.
Zaťažený na prezidenta Novotného
Členku matičného výboru Evu Garajovú, ktorá po zverejnení nahrávky napísala článok na stránke
Obrodenej Matice, Tkáčove vyjadrenia neprekvapili. “Je to vždy rovnaké. Prejavy si nepremyslí, povie, čo
mu slina na jazyk prinesie,” povedala. Zaskočila ju však zmienka o Maďaričovi s odkazom na prezidenta
Novotného. “V minulosti prišiel do Matice, bol arogantný, ale peniaze nám v živote nedával,” hovorí o
Novotnom. Bývalého komunistického prezidenta Novotného Tkáč nedávno spomenul aj na svojom
facebookovom profile, keď napísal, že “za čias Novotného v 60. roku nám vládli Chazari pod rúškom
komunizmu”. Názov Chazari sa často vyskytuje v antisemitských textoch ako synonymum pre Židov.
Začiatkom roka 1968 po uvoľnení komunistického režimu skončil Novotný pod tlakom verejnosti vo
funkcii šéfa strany aj prezidenta. Neskôr mu pozastavili členstvo v Komunistickej strane Československa.
Dlhy aj dotácie od premiéra
Matica slovenská čelí v posledných rokoch viacerým kauzám a pre finančné problémy začala rozpredávať
svoj majetok. Na jej akciách sa zúčastňujú extrémisti z ĽSNS. Na aprílovej slávnosti na Devíne Matici
pomáhala extrémistická polovojenská organizácia Slovenskí branci, ktorú sleduje tajná služba. Napriek
kauzám dostáva okrem účelovej dotácie od štátu aj pravidelné dotácie z rezervy premiéra Roberta Fica
zo Smeru. Tento rok jej dal už 20-tisíc eur, z toho päťtisíc na oslavy na Devíne. Z Úradu vlády na otázky
SME neodpovedali.
Marián Tkáč
Maticu vedie od roku 2010, bol viceguvernérom Národnej banky Slovenska
Ústav pamäti národa registruje človeka s rovnakým menom a dátumom narodenia ako agenta ŠtB s
krycími menami Riman a Krajan.
Z prejavu predsedu Matice :
Mojím hlavným cieľom bude zachrániť národ.
Fašizmus je, keď sa vraciame k tradíciám. To som si ja nevymyslel, tú hlúposť. To bolo v SME.
Keď som prišiel do Matice v roku 2010, hrozilo, že bude spolkom záhradkárov.
Je nádej pre Maticu, pre národ, že bude nový generálny riaditeľ slovenskej televízie. Vidíte aké už teraz
sú búrky, že bude národný, SNS ho chcela, za Mečiarom chodil. No a čo to je hriech ?
Nejaký Mesežnikov, kto je to ? Kedy sa narodil ? Kde sa narodil ? Je to nejaký demokrat, nejaký kresťan ?
A mieša sa do našej politiky a dáva nám rozumy.
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