Ďalšie polopravdy predsedu Tkáča

V Hlavných správach. sk som pred pár dňami čítala rozhovor s predsedom MS M. Tkáčom,
dočítala som sa, že som na zasadaní výboru MS nehlasovala za uznesenie, ktoré navrhol sám p.
predseda a ktoré mu, samozrejme, schválili jeho zamestnanci, členovia výboru MS.
P. predseda mohol uviesť uznesenie v plnom znení, neurobil tak, preto ho uvádzam ja, aby bolo
jasné, za čo som nehlasovala:
„Výbor ukladá predsedovi zabezpečiť vykonanie podrobnej inventarizácie obsahu kovovej skrine
v matičnej budove v Martine za účasti Nadácie alebo aj bez jej účasti tak, aby nedošlo k zničeniu
ani poškodeniu obsahu“
Termín: najneskôr do 15 4. 2017
Prečo som nehlasovala? Nebudem predsa hlasovať za násilné otvorenie trezoru! Keď je nadácia
správcom majetku, tak nemožno otvoriť trezor bez jej účasti! Všetko násilné je protiprávne,
nech sa zodpovedia tí, čo s tým súhlasili a tí, čo to vykonali...Tkáč sa z toho vyzúva, veď on konal
len na základe poverenia výboru, lenže to uznesenie pripravil on a trval na ňom...a zamestnanci,
ako vždy, schválili...
P. predseda, odvolávate sa na termín, ktorý vám schválil výbor. Píšete: " Výbor poveril mňa a nie
p. Steinera." Jasné, ani nemohol, lebo p. Steinera ako správcu Nadácie MS, môže poveriť len
Správna rada Nadácie MS a tá vám navrhla termíny a nie oznámila ako vy, neakceptovali ste
žiadny, nuž, na dohodu treba vždy minimálne dvoch, to vám však zrejme nič nehovorí. Vy
používate rád hrubú silu...Nadácia požiadala o sprístupnenie priestorov dvakrát : 1.marca a 12.
apríla 2017. Bez úspechu.
Okolnosti udalostí okolo násilného otvorenia trezoru s národným pokladom bez prítomnosti
zástupcov nadácie vysvetlia kompetentní, ja len toľko, že polícia prijala podnet na prešetrenie
krádeže národného pokladu, ktorý podala Nadácia MS, ktorá je samostatnou právnickou osobou
a do 5. apríla 2017 spravovala kovovú časť pokladu, kým z trezoru nezmizla nevedno kam.
Informácie iste podá polícii p. Tkáč, keďže sa hlási k protiprávnemu otvoreniu bezpečnostnej
skrine.
A keď neviete, p. predseda, nehovorte, alebo si veci najprv overte, to vám pripomíname viacerí,
tvrdíte, že nadácie musia robiť inventarizáciu každý rok, nie je to pravda. Hnuteľný
neodpisovaný majetok sa podľa príslušného zákona inventarizuje v inej periodicite, čo chcela
nadácia dodržať, ale ste jej to neumožnili.

Posledná inventarizácia kovovej časti národného pokladu bola v r. 2012, tiež za prítomnosti
štátneho notára a nezistila žiadne také nezrovnalosti, ako bez podrobnej inventúry šírite. Nie je
pravda, že sa konala bez prítomnosti zástupcov MS, bol prítomný váš tajomník p. Hanuska, nikto
ho nevyhnal, ako tvrdíte, odišiel sám, lebo ste mu to asi prikázali. Je uvedený ako prítomný
v zápise z inventarizácie. Boli tam však aj ďalší 2-3 členovia výboru MS, ba aj p. Kapsiar, člen a
zástupca Dozorného výboru MS! Takže opäť klamstvo z vašej strany. Tvrdíte, čo sa vám hodí, ale
zabúdate, že o všetkom sú písomné záznamy. Nikdy som nebola členkou nadácie, viem to všetko
len preto, že sa o tom vo výbore hovorí už minimálne 7 rokov, ale bez výsledku, lebo vy osobne
tému potrebujete, aby ste mali o čom hovoriť pri svojich potulkách Slovenskom, ale hlavne na
valnom zhromaždení, keďže za 7 rokov sa vy osobne nemáte veľmi čím chváliť.
Apropo, od r. 2012 sa do priestorov MS , k bezpečnostnej skrini s pokladom nikto z nadácie
nedostal, keďže na vstup treba vaše povolenie a váš kľúč !
Hovoríte o prenájme skrine, už v r. 2013 nadácia MS navrhla podpísať nájomnú zmluvu medzi
nadáciou a MS, nesúhlasili ste, návrh nadácie zostal kdesi v zásuvke...Dohoda sa vám
jednoducho nehodila a z toho istého dôvodu ste odmietli aj darovanie a spravovanie celého
obsahu skrine, ktoré vám navrhla Správna rada nadácie.
A čo trepete o tom, že nadácia dala podnet na členov výboru, ktorí hlasovaním rozhodli o
otvorení skrine? Prečítajte si pozorne oznámenie, je to skutočne podanie na "neznámeho
páchateľa", ktorý ani nie je neznámy. Ostatné už vyšetria kompetentní, ktorí podnet prijali.
A čo povedať k zvyšku textu v Hlavných správach? Neoplatí sa veľmi komentovať vaše hlúposti,
ako napr., že v zahraničí nehrajú slovenskú hymnu, strhávajú niekde naše zástavy a pod. Uveríte
kde čomu, to je vaša vec, ale nerozširujte hlúposti ďalej, opäť vyzývam, overte si veci prv, než ich
šírite ďalej...Aj nedávno vás na to upozorňovali v médiách...Sem – tam sa možno niečo udeje,
ako všade, ale netreba to považovať za cielený útok na Slovensko a jeho občanov. A určite nejde
o žiadne sprisahanie!
K oslavám na Kremnických Baniach...Chodila som tam pravidelne, ale už nie, lebo sa mi nechce
počúvať vaše nepripravené prejavy, z toho posledného si ľudia pamätajú len to, že ste sa
pochválili kravatou zosnulého Drahoša Machalu...mali by ste si však spomenúť na jeho ostrý
otvorený list, ktorý vám adresoval! On by na rozdiel od vás dnes z tej kravaty nemal radosť...
A že tam bolo málo ľudí? Ako na všetkých matičných akciách za vašej éry predsedu MS! My,
pamätníci, si pamätáme obrovskú účasť na akciách MS, ale vtedy ste Maticu neviedli vy a vami
dosadení nie veľmi schopní pracovníci ( česť výnimkám, je ich tam však len zopár). A ak sa
budete oháňať vlaňajšími slávnosťami v Komárne, budete sa chváliť cudzím perím, lebo to
nebola vaša zásluha, ale vynikajúce organizačné schopnosti a získané sponzorské peniaze
oduševneného a veľmi šikovného Komárňana...

Tento rok budú matičné oslavy v Trnave počas jarmoku, aby sme mohli povedať, že tam bola veľká
účasť...Ľudia by však prišli na slávny trnavský jarmok aj bez Matice...
Pod vašim vedením skončilo dobré meno MS, ľudí v regiónoch už nebaví všetko organizovať sami a
ešte sa na to musia aj poskladať. Činnosť upadá, hoci na papieri sa vieme pochváliť...Marketing v MS je
na vysokej úrovni...
Kedy sme niečo úspešné zorganizovali sami? Vždy sa k niekomu pridáme , aj v regiónoch je to tak. Prečo
máme málo peňazí na vlastnú činnosť? Prečo si nevieme čosi zarobiť ako kedysi, máme Neografiu,
Vydavateľstvo MS, Požičovňu krojov atď. , ale peniaze na podporu MO MS a vedeckých odborov nie
sú...Žeby to súviselo tiež s vašim vedením? Matica už celé roky len čaká s natiahnutou dlaňou...
Na záver som sa dočítala, že napriek tomu, že ste na VZ vyhlasovali, že nebudete ako Markuš a budete vo
funkcii len "dvakrát a dosť", už to neplatí ( ako väčšina vašich sľubov).
A veľmi som sa zľakla, keď som si prečítala, že v prípade vášho opätovného zvolenia do funkcie
predsedu MS budete robiť všetko tak , ako ste robili doteraz, teda, obávam sa, že budete naďalej tárať do
vetra, predávať majetok MS, aby Matica a zamestnanci prežili, budete podpisovať fiktívne zmluvy (tak
ako známu neplatnú zmluvu medzi MS a podpredsedom Gešperom, ktorá stála Maticu vyše 33 tisíc € ),
budete naďalej porušovať Stanovy MS a zákony SR, rozhodovať bez súhlasu vrcholného orgánu MS, a to
je výbor MS, i naďalej zbabrete čo sa dá, napríklad digitalizáciu v MS, čo nás stálo opäť pekných pár
tisíc...Sľubujete, že sa MS pod vašim vedením zameria viac na Slovákov na zmiešaných územiach, čo ,
mimochodom, sľubujete už celé roky a my na juhu o tom vieme svoje...Nuž, ak chcete pokračovať tak ako
doteraz, musíte sa veľmi snažiť, aby zostal predsedom DV MS doterajší „dozorca a kontrolór MS“, lebo
inak sa vám nebude dariť...
P. predseda, zdá sa vám, že ste pre MS a Slovensko nenahraditeľný, dôležitý a potrebný? Ale my,
matičiari, nepotrebujeme vás, potrebujeme aktívnu, odbornú a slušnú Maticu slovenskú. Nás, Slovákov
na juhu, nemusíte brániť, nám máte pomáhať, aj na túto činnosť dostávate od štátu peniaze, ale my to
necítime... Vy nemusíte chrániť Slovákov a Slovensko, vieme sa chrániť aj bez vás, nechystáme sa odísť z
mapy sveta a keby k tomu aj, nedajbože, malo prísť, vy osobne tomu určite nezabránite!

PhDr. Eva Garajová, členka výboru MS

