Tkáčov korunný princ
„To, že kandiduje Marián Gešper, to je alternatíva. Keď si ľudia zvolia jeho bude on. Keď zvolia mňa
budem ja. To neberte tak, že my sme nepriateľskí voči sebe.“
(M. Tkáč na Krajskej rade MS v Trenčíne, 26. 7. 2017)

Podľa verejných vyjadrení predsedu Tkáča, po vzájomnej dohode kandiduje Marián Gešper
na funkciu predsedu Matice slovenskej.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_184.mp3
V prípade svojho zvolenia na post predsedu MS má Gešper údajne ponechať Tkáča
v orgánoch Neografie a. s. a umožniť mu, aby mohol ďalej finančne vysávať Maticu
slovenskú, respektíve má mu v Matici ponúknuť iné lukratívne miesto. Podobné „obchody“
sa pred valným zhromaždením uzatvárajú aj medzi inými členmi vedenia Matice
s podmienkou: ak ma so svojimi delegátmi podporíš, tak ja... V Matici slovenskej totiž o nič
iné nejde len a len o korytá. A okolo matičných korýt, najmä okolo tých viaczdrojových sa
točí celý matičný život. V prípade svojho zvolenia má Gešper zabezpečiť túto „korytovú
kontinuitu“ a zároveň zabezpečiť aj beztrestnosť Tkáčovi a svojim kumpánom z vedenia MS.
Toto je tá gešperovská „alternatíva“ o ktorej Tkáč hovoril v Trenčíne, v prípade, že do funkcie
predsedu by nebol zvolený on, ale Gešper.
Tkáč, ako aj Gešper, sú totiž rovnako namočení v rôznych machináciách s finančnými
prostriedkami Matice slovenskej. Hovorí sa, že Gešper, rovnako ako Tkáč, prišiel do Matice
slovenskej predovšetkým z toho dôvodu, aby sa čo najviac nabalil peniazmi. Funkcia
predsedu MS je pre Gešpera veľmi lákavým viaczdrojovým válovom, ktorého sa, podobne
ako Tkáč, bude držať zubami nechtami.
Keď Gešperovi nevyšla jeho politická kariéra, upriamil sa na Maticu slovenskú.
V Matici sa zviditeľnil najmä škandalóznou pracovnou zmluvou, ktorú ako zamestnanec
pražskej advokátskej kancelárie uzavrel Gešper sám so sebou a za Maticu zmluvu podpísal
Tkáč. Vlastníkom advokátskej kancelárie, ktorej zamestnancom bol Gešper, bol bývalý
dôstojník Štátnej bezpečnosti, ktorý sa v Česku preslávil svojimi mafiánskymi metódami:
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_101.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_093.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_095.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_096.pdf

Pozoruhodná však nie je nielen Gešperova pracovná zmluva, ale najmä jej príloha.
Peniazmi posadnutý Gešper si totiž nechal do posledného centa zaplatiť za všetko, čo
vyplývalo z jeho volenej funkcie v Predsedníctve Matice slovenskej.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_091.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_100.pdf
Keď celá aféra prepukla, tak Tkáč, po dohode s Gešperom, veľmi rýchlo zrušil túto
absurdnú zmluvu a za mlčania (tichého súhlasu?) predsedu Dozorného výboru MS
Martinkoviča, všetko zamietli pod koberec.
Gešper však doposiaľ nevrátil Matici slovenskej 33 280 eur, ktoré nadobudol
protiprávne, v rozpore s dobrými mravmi.
O Gešperovi sa hovorí, že v Matici nepohne ani prstom, bez toho, aby si za to nedal
vopred zaplatiť. Jeho apetít na matičné peniaze je porovnateľný len s apetítom Tkáča. Po
dlhom úsilí získať v Matici koryto, si Gešper nakoniec presadil, že zamestnanecká rada
(výbor Matice slovenskej) ho tesnou väčšinou zvolila za člena Predstavenstva Neografie a. s.
v Martine. Týmto si „matičiar“ Gešper opäť nechal zaplatiť za výkon volenej funkcie
podpredsedu Matice slovenskej. Na rozdiel od stovák matičiarov pracujúcich v matičnom
hnutí bez nároku na akýkoľvek honorár, Gešper bez toho, aby mu v Matici nezaplatili
nepohne ani prstom. Zadarmo on robiť nebude! Rovnako ako Tkáč, však Gešper vôbec nie je
odkázaný, na to, aby musel vysávať peniaze z Matice slovenskej. Ako advokát vykonáva
podnikateľskú činnosť vo Vranove nad Topľou, kde má svoju vlastnú advokátsku kanceláriu.
V súvislosti s uchádzaním sa Gešpera o post predsedu Matice slovenskej mu pripomíname
aktuálnu výzvu zamestnancom MS v Martine, ktorí ho v roku 2014 verejne vyzvali, aby
vrátil Matici slovenskej 33 280 eur, ktoré neoprávnene nadobudol.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_vas_042.pdf
Vážený pán Gešper,
Je vonkoncom neakceptovateľné, aby nominant na funkciu predsedu Matice slovenskej tak
hlboko morálne klesol. V rozpore s dobrými mravmi ste sa finančne obohatili na úkor Matice
slovenskej a ešte máte v sebe toľko drzosti a arogancie, že sa uchádzate o post predsedu
Matice slovenskej.
Ak nechcete škodiť Matici slovenskej, tak sa vzdajte svojej nominácie na funkciu
predsedu Matice slovenskej, vráťte matičné peniaze, ktoré ste si prisvojil a ospravedlňte sa
matičiarom. Je absolútne nepredstaviteľné, aby na čele Matice slovenskej bol človek, ktorý
má povesť zlodeja.
Dr. J. Polakovič

