Ako chutí moc a peniaze,
alebo chceme mať na čele Matice slovenskej aj po tretíkrát podvodníka?

O nespôsobilosti Mariána Tkáča vykonávať funkciu predsedu Matice slovenskej svedčí nielen
jeho pohŕdanie zákonom NR SR o Matici slovenskej, Stanovami Matice slovenskej, výborom
Matice slovenskej, ale aj uzneseniami najvyššieho kontrolného orgánu Matice slovenskej –
Dozorným výborom MS. Podľa záväzného uznesenia Dozorného výboru MS „Predsedu volí
valné zhromaždenie na štyri roky, najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia“. Súčasný
predseda MS vykonáva dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia (prvé funkčné obdobie
2010-2013, druhé funkčné obdobie 2013-2017) a preto tento záver neoprávňuje súčasného
predsedu MS, aby sa stal kandidátom na funkciu predsedu MS na ďalšie (tretie) funkčné
obdobie bez ohľadu na splnenie kritéria nominačného procesu (obdržania nominačných
návrhov v stanovenom počte). (Pozri výpis zo zápisnice Dozorného výboru MS na konci
textu).
O Tkáčovi je všeobecne známe, že jeho hlavným motívom práce v Matici slovenskej
sú predovšetkým peniaze, ako to naznačil aj bývalý člen predsedníctva MS, Drahoslav
Machala, vo svojom otvorenom liste adresovanom matičiarom.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_vas_056.pdf
Neprimerane vysoký plat predsedu MS, nekontrolovateľné finančné príjmy z matičnej
Neografie, ako aj ďalšie požitky spojené s výkonom funkcie predsedu MS, sú tým tmelom,
ktorý skalopevne drží Tkáča na stoličke predsedu MS, ktorej sa za žiadnu cenu nechce vzdať.
Aby si v Matici naďalej zabezpečil viaczdrojové finančné príjmy a udržal sa vo
funkcii predsedu aj v treťom funkčnom období, je Tkáč schopný opakovane podvádzať
delegátov valného zhromaždenia MS (urobil to na dvoch valných zhromaždeniach MS, v roku
2010 a v roku 2013), ignorovať volené orgány MS, porušovať zákon NR SR o Matici
slovenskej, ako aj Stanovy MS. Tkáčovi mimoriadne zachutili matičné peniaze.
Matičná verejnosť s veľkým prekvapením a znepokojením prijala Tkáčove
rozhodnutie kandidovať po tretíkrát na funkciu predsedu MS, ktoré 31. 10. 2017 rozposielal
emailovou poštou. Vo svojom emailovom oznámení však neuvádza, že v stanovenom termíne
nemal dostatok nominácií, a preto bol nútený posunúť termín zasadnutia výboru MS.
Nakoniec sa mu podarilo spôsobom nehodným funkcionára MS doslova vydupať najnižší
možný počet nominácií potrebných na funkciu predsedu MS. Tkáčovu nomináciu na
predsednícky post údajne „podporilo“ 30 miestnych odborov MS. Tkáč sa však veľmi
spolieha na to, že tak, ako v roku 2013, za výdatnej podpory bývalého podpredsedu MS
Jozefa Šimonoviča, ktorý sa medzitým od neho odvrátil a verejne sa od neho dištancoval, aj
tohto roku sa mu podarí na valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši zmanipulovať
delegátov valného zhromaždenia.
O arogancii peňazíchtivého Tkáča svedčí aj fakt, že 20. 10. 2017 zasadal v Martine
Dozorný výbor MS, ktorý sa okrem iného zaoberal aj otázkou opätovnej kandidatúry
terajšieho predsedu MS na post predsedu Matice slovenskej. Pracovník Členského ústredia
MS konštatoval, že do 20. 10. 2017 (uzávierka nominácií bola 19. 10. 2017) splnili

nominačné kritériá na predsedu MS len dvaja kandidáti: R. Michelko a M. Gešper. Tkáča
medzi nominantmi na funkciu predsedu neuvádzal.
Tkáč si uvedomuje, že matičiari ho už majú plné zuby. Spolieha sa však na to, že
v prípade potreby si na valnom zhromaždení presadí, že delegáti v Liptovskom Mikuláši ho
priamo na valnom zhromaždení navrhnú do funkcie predsedu MS. Tkáča absolútne
nezaujíma, že takáto nominácia na valnom zhromaždení je v príkrom rozpore so Stanovami
MS a volebným poriadkom. Navyše, tretíkrát by chcel podviesť delegátov valného
zhromaždenia, ktorým v roku 2010 záväzne sľúbil, že funkciu predsedu bude vykonávať len
dve funkčné obdobia. On vraj nie je ako Markuš, vykrikoval Tkáč z tribúny valného
zhromaždenia MS v Martine v roku 2010. Zaprisahával sa delegátom, že ak ho v roku 2010
zvolia za predsedu, tak túto funkciu bude vykonávať maximálne dve funkčné obdobia, to
znamená do roku 2017. Dnes, ako je to u podvodníka Tkáča pravidlom, je už všetko inak.
Musí vraj zachraňovať slovenský národ, presnejšie povedané – svoju nenásytnú peňaženku.
Keďže Tkáč sa už v dostatočnej miere prejavil ako notorický podvodník, dá sa reálne
očakávať, že opäť bude chcieť zmanipulovať aj pripravované valné zhromaždenie
v Liptovskom Mikuláši. Dostatočne nám predviedol, čo dokáže svojimi manipuláciami
v súvislosti so svojou kauzou agenta ŠtB. V dôsledku týchto intríg a manipulácii delegáti
valného zhromaždenia v Martine schválili v roku 2013, za prispenia predovšetkým
Gešperovej Mladej Matice, absurdné uznesenie, na základe ktorého môžu vo volených
orgánoch Matice slovenskej legitímne pôsobiť agenti a pracovníci komunistickej Štátnej
bezpečnosti. Presadením tohto absurdného uznesenia otvorila Mladá Matica pre eštébákov
dvere dokorán v Matici slovenskej. Mladá Matica týmto stratila akýkoľvek morálny kredit
vystupovať v mene Matice slovenskej a stala sa hanbou Matice slovenskej. Jedným
z dôvodov, prečo Mladá Matica jednomyseľne podporila toto uznesenia môže byť, že Marián
Gešper bol zamestnancom pražskej advokátskej kancelárie, ktorú založil a vlastnil bývalý
dôstojník Štátnej bezpečnosti, ktorý (rovnako ako agent ŠtB Tkáč) sa stal Gešperovým
chlebodarcom. Prijaté uznesenie bolo totiž daňou, ktorú splácala Matica eštébákom za to, že
zamestnávali Gešpera.
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_093.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_101.pdf
Mladá Matica, ako aj ďalší Tkáčov „protikandidát“ na funkciu predsedu MS, Marián
Gešper, sa doposiaľ neospravedlnili matičiarom a ani slovenskej verejnosti za škandalózne
uznesenie valného zhromaždenia týkajúce sa eštébákov, ktoré spôsobilo, že súčasná Matica
vegetuje na periférii našej spoločnosti a podľa slov ministra kultúry Maďariča stala sa z nej
spoločensky neakceptovateľná inštitúcia.
Na pripravovanom valnom zhromaždení v Liptovskom Mikuláši má Mladá Matica
šancu zbaviť sa gešperovcov (nevoliť ich!), zrušiť škandalózne uznesenia predchádzajúceho
valného zhromaždenia o eštébákoch a verejne sa ospravedlniť matičiarom a slovenskej
verejnosti. Mladá Matica sa musí dištancovať od svojej neslávnej gešperovskej minulosti.
Nemala by túto šancu prepásť a demokratickým spôsobom sa zbaviť tých, ktorí škodia Matici
slovenskej.

O podobné intrigy a manipulácie s delegátmi tohtoročného valného zhromaždenia sa
Tkáč pokúsi aj v Liptovskom Mikuláši a to v súvislosti so svojou nelegitímnou nomináciou na
predsedu MS. Uznesenia Dozorného výboru MS sú záväzné pre každého delegáta
valného zhromaždenia, pokiaľ sa chceme pohybovať na pôde práva a morálky. Záväzné
uznesenia Dozorného výboru MS by si mal osvojiť každý delegát valného zhromaždenia,
riadiť sa nimi a presadzovať ich na valnom zhromaždení.
(vd)

Výpis zo
Zápisnice z riadneho rokovania Dozorného výboru Matice slovenskej č. 3/2017

Miesto konania: Výborovňa MS, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Dátum konania: 20. októbra 2017, 10:30 hod.
Prítomní členovia DV MS:
JUDr. Štefan Martinkovič, Mária Murdzíková, Ing. Ján Kozák, JUDr. Mgr. Marián
Šmihla, Ing. Milan Jadroň, PhD., dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
Neprítomní a ospravedlnení členovia DV MS :
Ing. Eva Sujová, Jarmila Trungelová, doc. Ing. MVDr. Ján Buleca,
Prítomní hostia:
Mgr. Maroš Smolec, správca MS, Ing. Jaroslav Gustiňák ,riaditeľ FEÚ MS, RNDr. Ján
Seman– ČÚ MS
Neprítomní pozvaní hostia :
Ing. Marián Tkáč, PhD. , predseda MS, JUDr. Marián Gešper, podpredseda MS,

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, zapisovateľa a overovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia DV MS ( JUDr. Martinkovič )
3. Návrh stanoviska DV MS k správe o činnosti a hospodárení MS a k riadnej účtovnej
závierke
MS za rok 2016

4. Návrh Správy o činnosti DV MS za uplynulé funkčné obdobie 2013-2017
5. Došlé podnety ( vrátane vyriešenia podania Úradu pre verejné obstarávanie )
6. Rôzne
a. Informácia o správe nezávislého audítora o vykonaní auditu MS za roky 2012-2015
b. Informácia o príprave VZ MS 2017
- Návrh stanoviska DV MS k možným nomináciám a kandidatúre terajšieho predsedu MS
- Obsah možného stanoviska a odpovede MO MS Rimavská Sobota vrátane možného
stanoviska pre VZ MS
c. Informácia o stave nominácii na vedúcich funkcionárov MS, členov
a dozorného výboru MS

výboru MS

d. Informácia o súčasnom stave v akciovej spoločnosti Neografia
7. Záver

. . .
Ad. 6. Rôzne

b. Informácia o príprave Valného zhromaždenia MS 2017

Návrh stanoviska Dozorného výboru MS k možným nomináciám a kandidatúre
terajšieho predsedu Matice slovenskej
Úvodom tohto bodu predseda DV MS, na základe dostupných informácií, informoval
o prebiehajúcej príprave VZ MS, informoval, že dňom 19.10.2017 je posledný termín na
odovzdanie nominácií nominantov do orgánov MS a nominantov na vedúcich funkcionárov
MS. K tomuto bodu podal najčerstvejšiu informáciu pracovník členského ústredia, Dr. Ján
Seman, ktorý informoval, že ku dňu 20.10.2017 spĺňajú nominačné kritéria na predsedu MS :
JUDr. Marián Gepšer, Mgr. Roman Michelko. Na predsedu DV MS spĺňajú nominačné
kritéria : JUDr. Štefan Martinkovič a Jozef Steiner. Bol vyslovený predpoklad, tak zo strany
Dr. Jána Semana, ako aj niektorých členov DV MS, že požadované minimum nominácií na
funkciu predsedu MS získa aj terajší predseda MS.
Na základe týchto informácii, preto už úvodom rokovania DV MS, z právnej
opatrnosti predseda DV MS navrhol pripraviť a vyjadriť sa formou uznesenia k možnej
kandidatúre terajšieho predsedu MS na kandidovanie na funkciu predsedu MS na ďalšie
funkčné obdobie a pripraviť stanovisko, či uznesenie k možnej priamej nominácii nominantov
na VZ MS, objavili sa požiadavky (pozri zápisnicu z rokovania predsedníctva MS zo dňa 6. 9.
2017 v Trnave ), aby priamo na VZ MS boli doplnení na kandidátku MS vybrané slovenské
osobnosti. Tento postup je podľa predsedu DV MS v rozpore so schváleným volebným

poriadkom a nemá oporu v Stanovách MS. Predseda DV MS pre úplnosť doplnil, že rovnako
bude potrebné, s ohľadom na predpokladanú situáciu, pripraviť obsah stanoviska a odpovede
pre nositeľa podnetu MO MS Rimavská Sobota (sp. zn. DV- 4/2017-1-AK01).
Na základe hore vedeného predsedom DV MS prebehla obsiahla diskusia
k jednotlivým bodom, na základe ktorej vznikli nasledovné uznesenia :

Uznesenie č. 129
Dozorný výbor MS jednomyseľne:
1. V y l u č u j e
priame nové nominácie na vedúcich funkcionárov MS, členov výboru MS a dozorného
výboru MS predkladané priamo Valnému zhromaždeniu MS mimo volebného poriadku, ktoré
nominácie sú neprípustné a vylúčené, keďže sú v rozpore s Volebným poriadkom VZ MS
a Stanovami MS
2. Z a u j í m a

záväzné stanovisko

s poukazom na §1, ods. 4 Štatútu DV MS k ustanoveniu Stanov MS Hlava VIII, čl.1, ods. 2 :
„Predsedu volí valné zhromaždenie na štyri roky, najviac na dve po sebe nasledujúce
obdobia“ takto :
Súčasný predseda MS vykonáva dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia (prvé funkčné
obdobie 2010-2013, druhé funkčné obdobie 2013-2017 ) a preto tento záver neoprávňuje
súčasného predsedu MS, aby sa stal kandidátom na funkciu predsedu MS na ďalšie ( tretie )
funkčné obdobie bez ohľadu na splnenie kritéria nominačného procesu ( obdržania
nominačných návrhov v stanovenom počte )
3. U k l a d á
Predsedovi Dozorného výboru MS
v súvislosti s bodom 1. a 2. pripraviť písomné zdôvodnenie v zmysle diskusie, ako aj
odborných vyjadrení jednotlivých členov DV MS a v prípade potreby ich predniesť na VZ
MS a založiť ho do spisu zasadnutia DV MS zo dňa 20.10.2017, a to všetko v súlade
s ustanoveniami Štatútu DV MS
T: Do troch dni od právoplatnosti zápisnice DV MS

Uznesenie č 130
Dozorný výbor MS jednomyseľne:
1. U k l a d á
Predsedovi Dozorného výboru MS
zaslať výpis z uznesenia DV MS, týkajúceho sa možnej kandidatúry terajšieho predsedu MS,
MO MS Rimavská Sobota, k rukám Mgr. Nebusovej, predsedníčky MO MS Rimavská
Sobota.

T : Do troch dní od právoplatnosti zápisnice Dozorného výboru MS

c. Informácia o stave nominácii na vedúcich funkcionárov MS, členov výboru MS
a dozorného výboru MS
Predseda DV MS upozornil členov DV MS na skutočnosť, že na základe informácií ČÚ MS
budú platné aj nominačné návrhy, ktoré prídu po termíne uzávierky, t.j. 19.10.2017
s podmienkou, že na poštovej pečiatke bude dátum 19.10.2017.
Po tomto termíne dožiada predseda DV MS konečný stav nominácií, najneskôr v lehote do
25.10.2017.
Uznesenie č. 131
Dozorný výbor MS jednomyseľne:
1. B e r i e n a v e d o m i e
Informáciu predsedu DV MS o stave nominácií na vedúcich funkcionárov MS, členov výboru
MS a dozorného výboru MS

V Martine dňa 20. 10. 2017

JUDr. Štefan M a r t i n k o v i č,
v. r.
predseda Dozorného výboru MS

Zapísal: Ing. Milan Jadroň, v. r.
Overil: Ing. Ján Kozák v. r. ( 3. 11. 2017 )

