Matica je na dne – niektoré príčiny
Pred niekoľkými dňami sa objavili v rôznych médiách správy o zlej finančnej situácii v Matici
slovenskej. Ako bývalý člen Výboru MS až do Valného zhromaždenia MS v októbri 2013 a funkcionár
v MS od r. 1990, poukážem na niektoré príčiny úpadku MS po r. 2010. Nielen po finančnej stránke,
ale aj činnosťou vedenia. Mnoho miestnych odborov MS je nečinných, ubúda členov a upadá vzťah k
MS.
Hovorí sa, že ryba smrdí od hlavy. Na VZ v novembri 2010 bol za predsedu MS zvolený Marián Tkáč
po veľkej agitácii delegátov z východného Slovenska. Poznal som ho z r. 1990‐92, keď bol členom
Výboru MS. Po nástupe do Národnej banky Slovenska o ňom v MS nebolo počuť až do VZ 2010 , kedy
bol po kortešačkách zvolený hneď za predsedu MS! Keď predseda volebnej komisie prečítal zápisnicu
Tkáč vybehol za rečnícky pult : „Ďakujem vám, že ste ma zvolili a navrhujem ukončiť valné
zhromaždenie.“ Sedel som v 2. rade a zvolal som: „Kto vám dal slovo?“ Predsedajúci Igor Kovačovič,
1. podpredseda MS, ho vyzval, aby si šiel sadnúť na pripravenú stoličku vedľa neho. Keby bol dal
hlasovať o Tkáčovom návrhu, samozrejme, že by to rozjasaná väčšina z východného Slovenska bola
odhlasovala, VZ by sa skončilo bez prijatia uznesenia, ktoré schvaľuje správy, voľby ... a VZ by nebolo
platné. No rozvážny Kovačovič to neurobil. Nový predseda MS Tkáč potom vystúpil a predniesol
svojich 10 sľubov, z ktorých splnil len jedno: „Zabezpečiť pre primátora Martina Hrnčiara dôstojné
miesto v MS.“ Tento bol za podpredsedu MS zvolený až na 3. zasadnutí Výboru MS tesnou väčšinou.
Čoskoro však odišiel za poslanca Most‐Híd – hanba MS.
Po VZ 2010 s 1. podpredsedom MS Kovačovičom nekomunikoval, viacerých vynikajúcich
pracovníkov MS poprepúšťal, alebo ich „presvedčil“, aby odišli na iné miesto a nahradil ich svojimi
ľuďmi. V r. 2010 – 2013 neexistovalo ani predsedníctvo MS, lebo navrhoval takých, ktorí v tajnom
hlasovaní neprešli, a tak rozhodoval sám. Mnohé veci vôbec nepredložil Výboru MS. Na porade
pracovníkov MS prehlásil, že kto s ním nebude spolupracovať, musí odísť a že sa postará, aby títo
neboli zvolení na VZ 2013 do Výboru MS, čo sa i stalo – boli zvolení noví zamestnanci a mladé
„ovečky“, z ktorých väčšina ani neotvorí ústa, iba dvíhajú ruky tak, ako si to želá predseda.
Keď sme my na výbore niečo pozitívne navrhovali, bral to ako útok proti nemu. Bývalé vedenie MS
po r. 2010 zanechalo 960.000 € ako rezervný fond. Do konca r. 2013 bol preč. Dlhoročný člen Výboru
MS Jozef Steiner, ktorý sa vyzná vo financiách, vždy navrhoval upraviť pripravený schodkový
rozpočet na vyrovnaný, alebo na menej schodkový, no vždy to predseda bral ako útok proti nemu
a bolo to zamietnuté. Nebudem upozorňovať na všetky kauzy rozhadzovania peňazí. Ale poprijímal
do zamestnania nových zamestnancov s veľkými platmi (niektorí urobili len hanbu MS), čím zvýšil
stav 70 zamestnancov na takmer dvojnásobok. Aj tam išli peniaze a ďalšie pôjdu na odstupné po
prepúšťaní. V r. 2013 bolo vyčlenených 40.000 € na advokátov, ktorí zastupovali MS vo vopred
prehratých súdnych procesoch, hoci vtedajší tajomník MS je JUDr. Aj preto si MS musí požičiavať na
platy a stále sa zadlžuje. Pýtam sa ako sa môže takto beztrestne šafáriť?
Do ďalšieho VZ sú ešte 3 roky. Najdôležitejšie je presvedčiť predsedu, aby odstúpil !!!
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