Stane sa Matica slovenská práčkou špinavých peňazí?
V Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk) uverejnila Matica slovenská
niekoľko veľmi pozoruhodných zmlúv o pôžičke, ktoré v matičnej verejnosti
vyvolávajú značné obavy a veľa otáznikov. Matica slovenská sa v dôsledku
šafárenia s finančnými prostriedkami predsedom Tkáčom nielenže ocitla v
kolapse, ale navyše ju Tkáč ešte zaťažil aj vysokou pôžičkou.
Ministerstvo kultúry SR poskytlo 12. februára 2014 Matici slovenskej zo
štátneho rozpočtu finančné prostriedky na jej činnosť v celkovej výške 1,5
milióna eur. Napriek tejto výdatnej finančnej dotácii si však vedenie Matice
slovenskej, zastúpené predsedom M. Tkáčom, požičalo nasledujúci mesiac od
Slovenskej sporiteľne, a to bez vedomia a súhlasu výboru MS, 150 000 eur.
Pritom v dôsledku predchádzajúceho, bezbrehého plytvania s finančnými
prostriedkami štatutárnym zástupcom MS Tkáčom sa už v minulom roku ocitla
v hlbokom finančnom deficite. V dôsledku tohto šafárenia M. Tkáča, ktorý
okrem funkcie predsedu dlhodobo zastáva aj funkciu správcu MS, neboli
pracovníkom MS vyplatené v januári t. r. mzdy v riadnom termíne. Tkáč, ako je
to u neho zvykom, sa usiluje svoj osobný a rozhodujúci podiel na finančnom
kolapse Matice slovenskej absolútne ignorovať a celú vinu preniesť na iných.
Doposiaľ nebol schopný zodpovedať ani na základnú otázku, z čoho chce ním
finančne zruinovaná Matica slovenská splácať Slovenskej sporiteľni vysoký úver.
V tieni týchto finančných transakcií sa v Matici slovenskej udiali veľmi
čudesné veci. Pod Tkáčovou taktovkou, opäť bez vedomia a súhlasu výboru MS,
si Matica slovenská vo februári 2014 „požičala“ na mesiac, alebo na dva týždne
(!), rôzne sumy od rôznych, z veľkej časti pochybných indivíduí. Celkovo išlo
o sumu 66 000 eur. Jediným veriteľom, ktorý sa dá štandardne identifikovať je
len Vydavateľstvo MS a.s. v Martine. U ostatných „štedrých a nezištných
mecénov – veriteľov“, akými sú Ing. Marián Tkáč, PhD. a Ing. Štefan Zadrabaj,
chýbajú v uverejnených zmluvách ich adresy, základné osobné údaje,
a predovšetkým čísla ich bankových účtov (!), z ktorých boli peniaze prevedené
na účet Matice slovenskej.
Skutočným zlatým klincom je však zmluva o pôžičke, v ktorej nie je
uvedené absolútne žiadne meno a priezvisko onoho štedrého „darcu“ a ani
ďalšie identifikačné údaje. Na zmluve chýba aj podpis samotného „veriteľa“

a figuruje na nej len podpis Tkáča. Platnosť takejto skutočne neštandardnej
zmluvy je veľmi otázna. Možno však reálne predpokladať, že v prípade
uvedených zmlúv ide o takzvané igelitkové peniaze, ktoré ktosi potreboval
prostredníctvom Matice slovenskej zlegalizovať (hodiť do obehu). Celková suma
takto prepratých peňazí cez oficiálny bankový účet Matice slovenskej je 56 000
eur. Toto má byť zrejme pre podnikavého špekulanta Tkáča akýmsi pokusným
balónikom, aby si v praxi otestoval fungovanie Matice slovenskej ako práčky
špinavých peňazí.
Z praktického hľadiska Matica slovenská nemá, žiaľ, také možnosti, aké
mala Slovenská národná rada, ktorá pre profesionálne zlyhanie a nezvládnutie
funkcie dokázala veľmi rýchlo odvolať Tkáča z postu viceguvernéra Národnej
banky Slovenska. Jednomyseľné odvolanie Tkáča z postu viceguvernéra, ktorý
svojim neprofesionálnym konaním údajne ohrozil slovenskú menu, bolo snáď
jediným, na čom sa dokázala za Mečiara vzácne zhodnúť v Slovenskej národnej
rade vládna koalícia s opozíciou.
V Matici slovenskej už vrchovato dozrel čas, aby sme sa začali rozhliadať
po novom predsedovi Matice slovenskej, ktorý nahradí neschopného Tkáča a
predovšetkým zjednotí Maticu slovenskú a vytýči pre našu najstaršiu národnú
ustanovizeň nový, moderný program. Budúcoročný snem by sa mal stať prvým
krokom k obrode Matice slovenskej a jej návratu k tradičným a dejinami
osvedčeným hodnotám, ktoré nám dali do vienka naši zakladatelia – Štefan
Moyses a Karol Kuzmány.
Pracovník Matice slovenskej
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