Samochvála smrdí, p. predseda

Dňa 8. 1O. 2014 som zacítila zápach, ktorý sa šíril z môjho počítača. Pátrala som, odkiaľ
konkrétne ide a po dlhšom hľadaní som zistila, že ide z webovej stránky MS a to z listu
predsedu MS p. Tkáča. Hovorí sa, že samochvála smrdí. Áno, skutočne je to tak. Predseda
MS p. Tkáč sa v liste, ktorý píše matičiarom, neskonale chváli, čo on všetko dobré urobil pre
MS... Musela som otvoriť okno, aby som sa po prečítaní toľkého klamstva nadýchala
čerstvého vzduchu.
Ďalšie nemilé prekvapenie som našla v SNN článku Matičiari z Košíc a Nitry požadujú
mimoriadne valné zhromaždenie, v ktorom páni Tkáč a Smolec píšu chvály sami na seba ako
odpoveď na Výzvu KR MS KE a Stanovisko KR MS NR. P. Smolec v článku tvrdí, že vypracoval
návrh prebytkového rozpočtu, ktorý VMS schváli. MS zobrala veľké úvery, čiže má dlžoby.
Zdravý sedliacky rozum uvažuje nad rozpočtom na celý rok tak, že ak som si zobral nejaké
úvery z banky, tak rozpočet na celý rok nemôžem mať prebytkový, pretože mám podlžnosti a
musím splácať dlhy z úveru, ak nie tento rok, tak na budúci určite. Ak p. Smolec, urobí
prebytkový rozpočet, tak jedine tak, že vyškrtá z rozpočtu všetky úvery a záväzky, ktoré
MS má. Predseda MS p. Tkáč sa chváli, že v októbri bude schválený rozpočet na rok 2014.
Zrejme sa obaja páni dohodli so svojimi lojálnymi spolupracovníkmi, ktorých je vo VMS
väčšina, aby zahlasovali za rozpočet, ktorý nie je pravdivý.
P. Tkáč sám seba chváli, ale na konkrétne výhrady, ktoré voči nemu sú vo Výzve KR MS KE
a v Stanovisku KR MS NR, neodpovedá, Nesplnil ani len svoj Program pre Slovákov na
národnostne zmiešanom území /prečítajte si na webovej stránke OM v Názoroch čitateľov
príspevok Ako sa neplní Program MS pre Slovákov národnostne zmiešanom území/
Podľa predsedu p. Tkáča všetci tí, ktorí nesúhlasíme s jeho neprofesionálnou
a hazardérskou prácou, chceme likvidovať MS a nie ju zachrániť pred jej kolapsom. Kto
prehajdákal 900 tisíc € ? Kto zobral veľké úvery , uzatvoril pôžičky s anonymnými veriteľmi
a zadlžil MS? Odpoveď je stručná a jasná: štatutár MS p. Tkáč. Štyri roky je predsedom
Dozornej rady v Neografii. Prečo je tam zlá ekonomická situácia, ako to, že sa tam za jeho
dozoru robili kroky k jej vytunelovaniu a predaju inému vlastníkovi? Teraz, keď sa nahlas
hovorí o týchto veciach, že chce dať Neografiu možno konkurzom inému majiteľovi, zrazu je
p. Tkáč jej ochranca a viní iných, nie seba. Môžem len konštatovať, že platí : „Zlodej kričí,
chyťte zlodeja !“
Na webovej stránke MS informujú, že predsedovi MS bol znížený plat za súčasnej
ekonomickej situácie a svoje peniaze rozposlal na matičné podujatia. Potešilo by ma, keby
ten oznam z webovej stránky stiahli, pretože sľúbil na valnom zhromaždení, že svoj celý plat
dá MS. P. Tkáč okrem funkcie predsedu MS je nielen predsedom Dozornej rady Neografie,
ale dokonca podpísal sám so sebou pracovnú dohodu na 500 € mesačne za prácu na

digitalizácii archívu MS, okrem toho, počas svojej funkcie napísal „nejaké knihy“, ktoré mu
vydalo Vydavateľstvo MS /prečítajte si na webovej stránke OM v Názoroch čitateľov
príspevok Recenzia/ , možno predal MS aj zopár svojich „umeleckých“ obrazov a ktovie, ako
si ešte inak finančne prilepšil. Prepúšťa z pracovného pomeru kmeňových a dlhoročných
pracovníkov v MS a nie tých, ktorých on prijal do zamestnania ako svojich priateľov
a známych. Za jeho predsedovania stúpol počet pracovníkov skoro dvojnásobne, na
riadiace pozície sa dostali ľudia, ktorí nie sú odborne zdatní, pracujú neprofesionálne. Prečo
neskončí pracovný pomer so svojimi lojálnymi kamarátmi, ktorí sú v dôchodcovskom veku /
DMS Dunajská Streda/ ? Potrebuje ich nielen na pozíciách v MS, ale aj vo VMS, aby hlasovali
tak, ako si predseda želá.
Páni Tkáč a Smolec sa v SNN vyjadrujú k faktom vo Výzve a k Stanovisku
všeobecne, a mnohé ich vysvetlenia sú zavádzajúce. Preto je veľmi dôležité podrobne si
prečítať Výzvu a Stanovisko, aby čitateľ pochopil, ako sme my matičiari klamaní a zavádzaní
v SNN i na webe MS.
A ešte k listu predsedu p. Tkáča: Človek je v koncoch, keď sám seba musí chváliť .
Nikde som totiž nečítala a nepočula, že by ho chválili jeho najbližší spolupracovníci. Jeho
prvý podpredseda MS dokonca verejne vyzval p. Tkáča, aby sa vzdal funkcie. Nuž, čo má
chudáčik predseda robiť, keď ho nepochvália iní, musí sa pochváliť sám...
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