TKÁČ UŽ UTEKÁ Z MATICE SLOVENSKEJ
(Nad jednou správou tlačovej agentúry)

Dňa 24. 8. 2017 sa objavila v médiách informácia, že predseda Matice
slovenskej, Marián Tkáč, sa prihlásil do výberového konania na post
generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry SR. Tkáč konečne pochopil, že
v Matici slovenskej ho už všetci majú plné zuby a hľadá si nové koryto.
Hlavný dôvod Tkáčovho precitnutia je, že má žalostne málo nominácií na
post predsedu MS a na blížiacom sa valnom zhromaždení mu hrozí veľké
fiasko. Ani jedna krajská rada MS mu nedala nomináciu, takisto ani
vedecké a záujmové odbory MS. Po siedmych rokoch utrpenia sa
matičiari konečne rozhodli vykopnúť Tkáča z Matice slovenskej. Konečne
pochopili, že dosť už bolo tých nekonečných lží, podvodov a nesplnených
sľubov. Za dve funkčné obdobia (za sedem rokov!) Tkáč absolútne nič
nepriniesol do Matice slovenskej, čo je skutočne obdivuhodný výkon. Za
čo vôbec ten človek bral plat v Matici slovenskej!? A ešte má v sebe toľko
arogancie a drzosti, že verejne deklaruje uchádzanie sa o funkciu
predsedu aj po tretí raz.
Tkáč primitívnym spôsobom podviedol delegátov valných zhromaždení
v roku 2010 a v roku 2013. Nesplnil ani jeden – jediný sľub, ktorý záväzne
dal delegátom na valných zhromaždeniach. Ani za dve funkčné obdobia
nebol schopný predložiť na verejnú diskusiu moderný matičný program,
nemá absolútne žiadnu víziu o smerovaní Matice slovenskej.
Vehementne však nástojil na tom, že za „výkon svojej funkcie“ má
poberať plat, o ktorý v Matici bojoval ako lev. Toto je snáď jediná reálne
preukázateľná aktivita Tkáča v Matici slovenskej – jeho urputný zápas
o viaczdrojové matičné príjmy.
Marián Tkáč sa zapíše do dejín Matice slovenskej ako najhorší a
najneschopnejší predseda v jej doterajšej histórii, ktorý nebývalým
spôsobom poškodil dobré meno Matice slovenskej a doviedol ju až na
pokraj jej zániku. V dôsledku svojej deštrukčnej činnosti vnútorne rozložil
a znefunkčnil Maticu slovenskú, pretvoril ju na inštitúciu uzavretú do
seba, ovládanú znepriatelenými a vzájomne bojujúcimi klanmi, ktoré ako
besné psy sa rujú o svoje viaczdrojové korytá a válovy. Toto je skutočný
obraz Tkáčovskej Matice!
Tkáč vytvoril v Matici vrstvu „profesionálnych Slovákov“, ktorí za peniaze
sa verbálne pretekajú o to, kto je väčším matičiarom a Slovákom, kto má
radšej Slovensko. Pre týchto „profesionálnych Slovákov“ sú slová: Matica
slovenská, slovenský národ, slovenská kultúra, slovenský jazyk, len

prostriedkom, ako si privyrobiť na živobytie. Je to polovzdelaná čvarga
nedoukov, neschopná vyjadrovať sa plynule v materinskom jazyku,
neovládajúca spisovný jazyk, históriu vlastného národa, nehovoriac už
o ich „vedomostiach“ o dejinách Matice slovenskej. Ukončením ich
pracovného pomeru v Matici slovenskej končí aj ich vzťah nielen k Matici,
ale aj k verejne deklarovanému národovectvu.
Výsledkom týchto absurdných, nenormálnych pomerov je, že najvyšší
orgán Matice slovenskej medzi valnými zhromaždeniami – výbor Matice
slovenskej – pretvoril Tkáč na zamestnaneckú radu, ovládanú
zamestnancami Matice slovenskej, prioritne sa zaoberajúcu najmä
svojimi osobnými záujmami – pracovné miesta v Matici, platy, nominácie
do predstavenstva Neografie. Ako čo najviac koristiť z Matice slovenskej
stalo sa ústredným problémom, okolo ktorého sa v súčasnosti točí celý
matičný život. Vo výbore vždy dominovali významní predstavitelia
slovenskej kultúry, vedy a verejného života. V súčasnosti je výbor MS
ovládaný zamestnaneckými klanmi, ktoré si v Matici rozdelili „teritóriá“
a úzkostlivo si ich strážia.
Významne miešajú v zamestnaneckej rade (predtým výbor MS) karty
najmä členovia takzvanej Mladej Matice, ktorých naďalej diriguje
podpredseda Marián Gešper a gešperovci z Prešovského kraja. Tento
zvláštny matičný odbor, na rozdiel od iných celoslovenských záujmových
a vedeckých odborov MS, si v rozpore s matičnou tradíciou a ako sa zdá
aj so zákonom NR SR o Matici slovenskej, vytvára vlastnú organizačnú
štruktúru s právnou subjektivitou, takzvané odbory Mladej Matice. Mladá
Matica má totiž v Matici slovenskej mimoriadne exkluzívne postavenie,
postavenie akéhosi štátu v štáte. Zdá sa, že hlavným poslaním odborov
Mladej Matice, ktoré sa najmä pred valným zhromaždením MS roja ako
huby po dažde, je predovšetkým produkovať početných delegátov na
Valné zhromaždenie MS, ktorých potom gešperovci hromadne zvážajú
autobusmi najmä z východného Slovenska. Sú to povestné „koráby
z Vranova“, ktoré manipulačným spôsobom zasahujú do volieb na
valných zhromaždeniach už od roku 2010. Traduje sa, že títo „delegáti“
vopred dostanú zoznamy kandidátov do orgánov Matice slovenskej
a gešperovci ich usmerňujú, koho majú na valnom zhromaždení voliť
a koho nie. Podľa informácií, ktoré máme, aj tohto roku sa vraj početní
„delegáti Mladej Matice“ intenzívne pripravujú na svoje povestné spanilé
jazdy na valné zhromaždenie do Liptovského Mikuláša a to s
vopred určeným poslaním – „zvoliť“ na lukratívny, finančne viaczdrojový
post predsedu Matice slovenskej svojho bývalého predsedu,
kontroverzného Mariána Gešpera.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_197.pdf

Do Matice slovenskej nastupoval Tkáč s povesťou „odborníka“, ktorý vraj
ekonomicky a finančne postaví Maticu slovenskú na nohy a vytvorí
z nej prosperujúcu inštitúciu. A práve v tejto oblasti napáchal Tkáč najviac
škôd. V plnej nahote sa ukázal nielen ako nekvalifikovaný diletant, ale aj
ako osobnostne úplne nespôsobilý viesť Maticu slovenskú. Tkáč totálne
zlyhal vo funkcii predsedu Matice slovenskej, a to až v takej miere, že
Matici reálne hrozil ekonomický kolaps a vedenie bolo nútené odobrať
Tkáčovi jeho kompetencie predsedu, ktoré boli rozdelené medzi
podpredsedov výboru a správcu MS. Jediné, čo neschopný Tkáč dokázal
za uplynulých sedem rokov bolo, že z postu predsedu výdatne vysával
matičné finančné zdroje, rovnako ako aj jeho kumpáni v matičnom
vedení, ktorí mu sedem rokov kryli chrbát.
Otázka, ktorá pred valným zhromaždením visí vo vzduchu je – kto
z Tkáčových kumpánov ho bude nasledovať a včas odíde z Matice
slovenskej? Alebo im tie matičné viaczdrojové finančné príjmy už úplne
zakalili nielen zrak, ale aj zdravý rozum? Dokedy dovolíme, aby finančne
vysávali Maticu slovenskú podnikatelia Gešper, Martinkovič,
Oberhauser? Dobre platený predseda dozorného výboru Martinkovič a
prvý podpredseda výboru Oberhauser majú totiž nielen vysoké dôchodky
(Oberhauser tučný ministerský dôchodok, o akom sa bežnému
matičiarovi ani nesníva), ale obaja, vo svojej nenásytnosti, sa ešte dali
zvoliť aj do predstavenstva Neografie a. s., odkiaľ usilovne vysávajú
ďalšie matičné peniaze. Títo ľudia z Matice dobrovoľne neodídu,
nevzdajú sa svojich viaczdrojových finančných príjmov. Keďže sa chcú
v Matici slovenskej zabetónovať aj na ďalšie funkčné obdobie, treba im
čím skôr ukázať dvere z Matice slovenskej, tak, ako sme ich ukázali
Tkáčovi. Alebo budeme čakať, až Maticu slovenskú úplne finančne
vysajú a potom sami odídu?
Dr. J. Polakovič

Správna rada TASR oznámila mená dvoch
kandidátov na post riaditeľa
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Na funkciu generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky (TASR) sa prihlásili dvaja kandidáti.

Na funkciu generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
(TASR) sa prihlásili dvaja kandidáti. Prvým kandidátom je Vladimír
Puchala, ktorý je v súčasnosti poverený riadením TASR. Druhým
záujemcom o post generálneho riaditeľa TASR je Marián Tkáč, ktorý je
v súčasnosti predsedom Matice slovenskej. Povedal po zasadnutí
Správnej rady TASR jeden z jej členov Ján Sand.
Sand uviedol, že oboch kandidátov pozvú na verejné vypočutie. Verejné
vypočutie bude 5. septembra o 11:30. Na verejnom vypočutí kandidáti
predstavia svoje projekty rozvoja a riadenia TASR a budú odpovedať na
otázky členov správnej rady. Po vypočutí nasleduje rozprava rady a po
nej hlasovanie v termíne určenom správnou radou. Správna rada TASR
má päť členov – predsedu Vladimíra Masára, podpredsedu Borisa
Chovanca a členov Petra Alakšu, Richarda Kvasňovského a
Jána Sanda.
Voľba šéfa TASR je nutná, keďže doterajšieho generálneho riaditeľa
TASR Jaroslava Rezníka zvolili 20. júna poslanci národnej rady
v druhom kole tajnej voľby do funkcie generálneho riaditeľa Rozhlasu a
televízie Slovenska (RTVS). Získal hlasy 95 poslancov. Jeho
protikandidát a terajší šéf RTVS Václav Mika dostal 50 hlasov.
Rezníkovi začalo plynúť päťročné funkčné obdobie na čele RTVS
2. augusta. V tejto súvislosti Rezník na rokovaní Správnej rady TASR
17. júla oznámil, že k 17. júlu sa vzdáva funkcie generálneho riaditeľa
TASR. Až do zvolenia nového šéfa tlačovej agentúry je podľa zákona
poverený riadením riaditeľ stratégií TASR Vladimír Puchala.
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