Toto má byť budúci predseda Matice slovenskej?
Podpredseda Matice slovenskej, Marián Gešper, sa na verejnosti zviditeľnil najmä svojou
škandalóznou pracovnou zmluvou, ktorú za svoje pracovisko uzavrel sám so sebou (!)
a s predsedom MS Tkáčom.
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_nc_028.pdf
Ako sa zdá, Tkáč dokáže zapálene moralizovať o liste, ktorý Markuš napísal sám sebe, ale
pracovná zmluva, ktorú uzavrel Gešper s Gešperom a podpísal ju predseda MS Tkáč, je už
podľa Tkáča morálne a právne v úplnom poriadku. Gešper sa pritom, v rozpore s dobrými
mravmi, obohatil na úkor Matice slovenskej o viac ako 30 000 eur. A ako sa zdá, aj toto je
podľa predsedu MS Tkáča, ako aj podľa predsedu Dozorného výboru MS Martinkoviča, v
úplnom poriadku. Pod mediálnym tlakom bola nakoniec Gešperova amorálna pracovná
zmluva zrušená, ale tých viac ako 30 000 eur Gešper doposiaľ nevrátil a to aj napriek
verejným výzvam matičiarov. A to je veľký morálny poklesok kandidáta na funkciu predsedu
Matice slovenskej, ktorý nezmaže ničím iným, než verejným ospravedlnením sa matičiarom,
ktorí bez nároku na honorár pracujú na prospech slovenskej kultúry a samozrejme vrátením
nemorálne nadobudnutých peňazí.
Ako pravidelný poslucháč Slobodného vysielača som si vypočul reláciu Konšpiračný byt na
tému: „Aké je zákulisie Matice slovenskej“. Vysielané 3. 8. 2017. Informácie, ktoré som si
vypočul ma priam šokovali. Niekoľko krát som si prehral nahrávku, či mi náhodou niečo
neuniklo a neveril som vlastným ušiam. Kandidát na predsedu MS, Marián Gešper, sa prejavil
ako arogantný primitív, ktorý neváha použiť ani vyhrážky a fyzickú silu. Niečo, doposiaľ
nepredstaviteľné v Matici slovenskej. Podľa vyjadrenia predsedu Miestneho odboru Matice
slovenskej v Bardejove sa na zasadnutí Krajskej rady MS v Prešove, na ktorom sa Gešper
uchádzal o svoju podporu na post predsedu Matice slovenskej, došli Gešperovi argumenty,
údajne sa mu začal vyhrážať fyzickou silou. Najabsurdnejšie však bolo, že Krajská rada MS
v Prešove schválila Gešperovu kandidatúru na post predsedu MS, o ktorý sa chce uchádzať na
tohtoročnom Valnom zhromaždení MS. Snáď nič lepšie nevykresľuje hlboký morálny úpadok
súčasnej Matice slovenskej, reprezentovanej bývalým agentom Štátnej bezpečnosti Mariánom
Tkáčom, než schválenie kandidatúry arogantného, primitívneho Gešpera na post predsedu
MS. Všetko nasvedčuje tomu, že súčasnému vedeniu Matice slovenskej vôbec nejde o Maticu
slovenskú, Slovákov a Slovensko, ale v prvom rade o udržanie si, alebo o vybojovanie nových
viaczdrojových korýt, či válov. A niektorí, ako sa zdá, sú schopní ísť za svoje mimoriadne
finančne lukratívne viaczdrojové válovy aj cez mŕtvoly. Matica slovenská už hlbšie ani
nemohla upadnúť.
Smutným svedectvom o zvlčilých pomeroch v Matici slovenskej je aj spomínaná osobná
skúsenosť predsedu Miestneho odboru MS v Bardejove s kandidátom na funkciu predsedu

MS Mariánom Gešperom na zasadnutí Krajskej rady MS v Prešove, o ktorú sa nasledovným
spôsobom podelil s poslucháčmi Slobodného vysielača:
Predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Bardejove:
„Chcel by som povedať, že mám osobnú skúsenosť, keďže bol spomínaný pán Gešper,
ako druhý podpredseda MS, s jeho aroganciou na krajskom sneme Prešovského
samosprávneho kraja. Žiaľ, stalo sa to, čo nemalo sa stať, že zareagoval tak, že bol by
ma aj (fyzicky) napadol.“
„Kto?“ pýta sa zaskočený Tkáč.
Predseda MO MS v Bardejove:
„Pán druhý podpredseda, keď som sa kriticky vyjadril na adresu pražskej advokátskej
kancelárie, ktorú zastupoval pán Gešper za 1320 eur mesačne. Bez toho, či sa niečo (v
Matici slovenskej) urobilo, alebo neurobilo.“
https://slobodnyvysielac.sk/relacia/konspiracny-byt-41/
Predseda MO MS v Bardejove zároveň vyjadril všeobecne známy názor, že v Matici
slovenskej nie sú žiadne demokratické pomery, ale vládne v nej „diktatúra“. Dodajme, keby
v Matici slovenskej boli skutočné demokratické pomery, matičiari by sa už dávno
vysporiadali s tkáčovcami a gešperovcami.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_135.pdf
(Slobodný vysielač. Relácia Konšpiračný byt 41-2017-08-03. Aké je zákulisie Matice
slovenskej).
(vd)

