„Zachránim národ za Sorosove peniaze.“
Tkáčová moderná vízia o financovaní MS

Zúčastnil som sa stretnutia kandidátov na vedúce posty v MS, ktoré sa konalo na pozvanie
KR MS Trenčianskeho kraja dňa 27.6.2017. Chcem sa KR MS poďakovať za pozvanie a vytvorenie
priestoru na prezentáciu volebných programov jednotlivých kandidátov. V mojom prípade išlo
o prezentáciu na post predsedu DV MS. Keďže som sa zasadania zúčastnil, môžem objektívne
potvrdiť autenticitu vyjadrení z úst predsedu MS M. Tkáča. Očakával som obsahovo pripravené
vystúpenie s predložením zmysluplnej vízie o smerovaní MS. Ten, kto čakal so mnou, nedočkal sa,
ale ten, kto dobre pozná M. Tkáča, nebol ani prekvapený. Jeho vystúpenie bolo chaotické,
nepripravené, plné klamstiev, konfrontačné a populistické.
„Moja vízia je zachrániť národ...ide o národ...som pripravený sa ešte obetovať...keby sme
boli treťosektorová zložka , máme peniaze, Soroš by nás financoval a neboli by také problémy,
ako sú“! Toto je od predsedu MS škandalózne vyjadrenie. Čo viac môže uškodiť menu inštitúcie,
stovkám dobrovoľných matičiarov v teréne? Toto vyjadrenie je pre budúcnosť a dôveru Matice
slovenskej veľmi nezodpovedné a nebezpečné. Tkáč svojou „víziou“ dokonale podčiarkol svoju
nespôsobilosť byť na čele národnej inštitúcie. Tento človek z členov MS robí stádo hlupákov.
Myslím si, že je v koncoch, keď „perlí“ takéto hlúposti, ktoré ponižujú matičnú verejnosť
a devalvujú Maticu slovenskú v očiach slovenskej spoločnosti. Ako sa zdá, vojde do histórie ako
jediný predseda MS, ktorého počas výkonu funkcie nenominuje na nasledujúce volebné obdobie
ani jedna Krajská rada MS. Chápem, že zúri a v návale emócii už začal vyvodzovať personálne
konzekvencie v regiónoch. Stupňuje tak atmosféru strachu, aby si vynútil poslušnosť svojich
zamestnancov. Ale minca má aj druhú stranu. Zabúda, že ten, kto pracuje pod tlakom, v strese a v
strachu o svoju existenciu, mu to v tajných voľbách spočíta. Jeho hviezda padá nadol a mnohí
členovia MS už pochopili, že zmena je nevyhnutná. Do volieb však zostáva veľa času a človek bez
pokory a s vedomím, že nebude odchádzať so cťou, že je vlastne koniec , bude v niektorých
strategicko-ekonomickych rozhodnutiach nebezpečný a svoju frustráciu si bude vybíjať na svojom
blízkom a širokom okolí. Príslušné orgány by mali byť v strehu aj vo vzťahu k Neografii.
Konštatovanie Tkáča, že ja nemám Maticu rád, je také úbohé ako mnoho jeho tvrdení.
Vychádza asi z presvedčenia, že ON je Matica, že iba ON je ten vyvolený spasiteľ, nebodaj sám
stvoriteľ s patentom na rozum a pravdu. Dôkazom mojej „nelásky k MS“, ako povedal, je to, že
som mu vraj počas sedemročného pôsobenia „iba kládol polená pod nohy takými
malichernosťami“, akými bolo prečerpávanie rozpočtu bez vedomia Výboru MS, predaje majetku
MS bez súhlasu výboru, chybné rozpočty, fiktívne zmluvy, zbabraná digitalizácia, kadejaké
pôžičky, opatrenia NKÚ, porušovanie rokovacieho poriadku, neplnenie uznesení.... Nehovorí však,
že ho jeho najvernejší – dvaja podpredsedovia a správca - pre neschopnosť zbavili takmer všetkých
kompetencií a rozdelili si ich. Aká irónia, nechali mu možnosť reprezentovať MS doma
i v zahraničí a on tú možnosť dokonale využil.
A vraj pre moje správanie odišli z Výboru MS niektoré osobnosti. Spomenul prof. Masaryka
a župana Tibora Mikuša. Nuž, mali zrejme iný dôvod, lebo oni boli členmi výboru v období, keď
som členom výboru nebol. A neodišli len tí dvaja! Funkcie podpredsedu MS sa vzdal aj p.
Šimonovič a ten Tkáča verejne vyzval, aby sa vzdal funkcie! Keďže odmietol, odišiel z výboru
Šimonovič a po ňom ďalší a ďalší...do dnešného dňa nastúpilo za členov výboru už 10
náhradníkov...
Je mi jasné, že mnohé tzv. Tkáčove argumenty súvisia s mojou ohlásenou vôľou kandidovať
na post predsedu DV MS. Potrebuje ma diskreditovať, všemožne diskvalifikovať, aj za cenu
klamstiev a výmyslov. V tom je nenapodobiteľný. Odpútava tak pozornosť od seba a svojich
prešľapov. Je to úbohý, ale, žiaľ, často účinný postup. Ale ak ja nezískam dostatok nominácií, alebo
ak na VZ MS nebudem zvolený za predsedu DV MS, nič dramatické sa nestane. Ale v prípade
„záchrancu národa“ to bude smutný odchod do minulosti, bez pôct a určite bez potlesku.
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