Zverejnil predseda Matice skutočnú výšku svojich príjmov
v Matici slovenskej?
Predseda Matice slovenskej, Marián Gešper, zverejnil údajnú výšku
svojho platu, ktorý vraj činí 2500 eur. Zverejnená „výška platu“ je
však len polovičnou pravdou o skutočných príjmoch pána Gešpera
v Matici slovenskej. Zamlčal totiž ostatné finančné príjmy, ktoré má v
Matici slovenskej. Ako člen predstavenstva matičnej Neografie a.s.
v Martine pravidelne poberá údajne okolo 1000 eur. Keď k tomu
prirátame ešte rôzne paušálne náhrady, tak reálny príjem pána Gešpera
v Matici slovenskej je oveľa vyšší, než bol údajný Tkáčov plat (3200
eur). Gešperov mesačný príjem v Matici slovenskej sa môže
pohybovať okolo 4000 eur.
Pozoruhodné na pracovnom pomere pána Gešpera v Matici slovenskej
je, že napriek tomu, že v Matici pracuje na plný úväzok, „nesídli“
v Martine, kde ho vraj takmer ani nevidno. JUDr. Marián Gešper totiž
úspešne podniká. Vlastní a vedie svoju advokátsku kanceláriu vo
Vranove nad Topľou, odkiaľ vraj „riadi“ (zväčša telefonicky) Maticu
slovenskú. A za túto riadiacu činnosť poberá náš šikovný právnik
okolo 4000 eur. Neviem si predstaviť, aby napríklad predseda SAV
sídlil kdesi v Uliči a odtiaľ riadil akadémiu. V Matici je to asi možné.
Ako sa zdá, Maticu slovenskú bude ročne stáť Gešperove šafárenie
s peniazmi daňových poplatníkov takmer 50 000 eur. No, nie je
šikovný tento náš advokátik, ktorý doposiaľ nevrátil Matici slovenskej
33 280 eur, ktoré za éry predsedu Tkáča nadobudol nelegitímne
a v rozpore s dobrými mravmi!
https://www.finstat.sk/42421781
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_208.pdf

Zdá sa, že hlavný príjem má JUDr. Gešper predovšetkým zo svojej
advokátskej činnosti a tých 4000 eur z Matice slovenskej má len na
prilepšenie. To, že Matica sa v súčasnosti opäť zmieta vo finančnej
kríze pána Gešpera veľmi nezaujíma. Už si stihol na začiatok tohto
roka naplánovať dva zahraničné výlety: do Srbska a Chorvátska. Za
chvíľu prídu asi na rad ďalšie zahraničné výlety do Francúzska,
USA, Austrálie a samozrejme do Moskvy, ktorú si špeciálne obľúbil.
Všade bude pán Gešper objavovať Slovákov.
Dovolil by som si upozorniť matičiarov, že funkcia predsedu Matice
slovenskej sa vždy vykonávala bez nároku na plat. A to či už išlo
o Laca Novomeského alebo Vlada Mináča. Ako mi je známe, ani
jeden z nich nebol v Matici slovenskej plateným „profesionálnym
Slovákom“. Ak by sa mal model „profesionálnych Slovákov“ v Matici
demokraticky uplatňovať, tak potom by mali byť platenými
funkcionármi nielen predseda MS a predseda Dozorného výboru MS,
ale aj predsedovia miestnych, záujmových a vedeckých odborov MS,
spolu so svojimi predsedami dozorných výborov. Alebo títo matiční
funkcionári robia snáď menej pre Maticu slovenskú ako naši prešibaní
advokáti Gešper s Martinkovičom?
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_200.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_202.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_201.pdf
Prirodzenú spolkovú tradíciu, neplatených volených funkcionárov,
zmenil až bývalý predseda Jozef Markuš. Až za jeho éry sa funkcie
predsedu Matice slovenskej a predsedu Dozorného výboru Matice
slovenskej stali platenými funkciami. Avšak, na rozdiel od Markuša,
ktorý po zvolení za predsedu ukončil svoj pracovný pomer
v Slovenskej akadémii vied, pán Gešper, ako sa zdá, sa naďalej plne
venuje predovšetkým svojej advokátskej kancelárii a popri tom

„funguje“ aj ako predseda Matice slovenskej. Pre pána Gešpera je
pravdepodobne funkcia predsedu MS len akousi trafikou na
vylepšenie rodinného rozpočtu. Na počudovanie, aj peňazí chtivý
Tkáč keď nastúpil do funkcie predsedu MS, tak ukončil svoj pracovný
pomer v Národnej banke Slovenska.
Matica slovenská sa po roku 1990 stala magnetom pre rôznych
vydriduchov a zlatokopov a to z dvoch dôvodov. V snahe rýchlo sa
obohatiť, priťahovala ich na jednej strane matičná tlačiareň Neografia
a na druhej strane mimoriadne vysoké platy predsedu MS a predsedu
Dozorného výboru MS. Ako sme mohli ešte nedávno sledovať, Tkáč
bojoval za svoj plat v Matici ako lev. Človek až žasol, čoho všetkého
je schopný peniazmi posadnutý Tkáč. Vôbec ho nezaujímalo, že
matičiari ho vnímali ako luhára a obyčajného podvodníka a ani to, že
po sebe zanechal finančne vyčerpanú a rozvrátenú Maticu. Za svoj
plat, ako aj za svoje viaczdrojové matičné príjmy, však bojoval
urputne, až do poslednej kvapky krvi.
Som presvedčený, že keby funkcia predsedu MS bola neplatenou
funkciou, tak Tkáč, ako aj Gešper, ani nezakopnú o Maticu slovenskú.
Ak Matica slovenská chce nadviazať na svoju predchádzajúcu činnosť
a ak sa chce stať dôveryhodnou a akceptovateľnou inštitúciou, musí sa
nevyhnutne vrátiť k svojmu pôvodnému, osvedčenému modelu.
A zároveň by som chcel podčiarknuť – musí sa vrátiť na náš opustený
slovenský juh. Južné Slovensko postavilo Maticu slovenskú na nohy
v roku 1968, ako aj v rokoch 1989 – 1990 a som presvedčený, že to
dokáže aj tretíkrát a zbaví Maticu pijavíc, ktoré vysávajú jej finančné
zdroje určené na činnosť a nie na platy volených funkcionárov.
Aby Matica bola opäť tou skutočnou Maticou, takou, akú ju poznala
naša generácia matičiarov, musí sa zbaviť tohto svojho marazmu,
ktorý ju gniavi posledné desaťročia a neumožňuje jej, aby sa obrodila
vlastnými silami. Základným predpokladom pre jej oživotvorenie je,
aby všetky volené funkcie v Matici slovenskej (vrátane funkcie

predsedu MS a predsedu Dozorného výboru MS) boli opäť
vykonávané bez nároku na plat. Toto je základné východisko pre
skutočnú obrodu Matice slovenskej.
V Matici slovenskej je potrebné definitívne skoncovať s fabrikovaním
„profesionálnych Slovákov“, pre ktorých jediným lákadlom a
motívom angažovania sa v Matici slovenskej je mimoriadne
lukratívny plat volených matičných funkcionárov, bohato navýšený o
viaczdrojové príjmy z matičnej Neografie, alebo z ďalších matičných
podnikateľských subjektov.
Dr. J. Polakovič

Predseda Matice slovenskej zverejnil výšku svojho platu
Bratislava 31. januára 2018 (HSP/Foto: TASR- Miroslava Siváková)

Nový predseda Matice slovenskej Marián Gešper ešte v novembri v
rozhovore s Michalom Kovačičom okrem iného pripustil aj to, že
zverejní výšku svojho platu

Na snímke novozvolený predseda Matice slovenskej (MS) Marián Gešper

Podľa informácií webu Aktuality.sk, v týchto dňoch bola informácia o jeho
plate zverejnená prostredníctvom hovorkyne Veroniky Matuškovej: “Novému
predsedovi Matice slovenskej bol navrhnutý plat vo výške 2500 eur. Marián
Gešper sa vzdal časti tohto platu v prospech matičnej činnosti v sume 300
eur. Súčasný plat predsedu Matice slovenskej je tak 2200 eur.”
Samotný Gešper svoje vzdanie sa čiastky platu vysvetlil tým, že “v Matici
momentálne pokračujú dôležité zmeny, ktoré si vyžadujú aj výrazné šetrenie
a zefektívňovanie využívania zdrojov”.
V minulosti sa špekulovalo, že plat predsedu Matice slovenskej by sa mohol
približovať platu premiéra, ktorý aj s paušálnymi náhradami zarába mesačne
približne 4800 eur. Gešperov plat je teda o polovicu menší, dostáva dokonca
menej ako bývalý predseda Marián Tkáč, ktorý podľa bývalého matičného
správcu Jána Eštoka mal plat okolo 3200 eur.
Podľa Gešpera, Tkáč časť platu poskytoval na matičné aktivity. Oficiálna
hovorkyňa Matice slovenskej nechce Tkáčov plat komentovať, pretože Tkáč
už nie je zamestnancom organizácie.

https://www.hlavnespravy.sk/predseda-matice-slovenskej-zverenil-vysku-svojho-platu/1295256

