Matičný triumvirát
Po prečítaní informácií z rokovania výboru MS, ktoré sú uverejnené na webovej stránke
SNN, som zostala nemilo prekvapená. Dozvedela som sa, že neschopnosť a neodbornosť
predsedu MS p. Tkáča sa vyriešila dohodou troch činovníkov v MS a to: p. Smolca, p.
Šimonoviča a p. Gešpera. Títo menovaní páni prevzali kompetencie predsedu MS a budú
vládnuť v MS.
Takmer pred dvetisíc rokmi vznikol v starovekom Ríme triumvirát, čo bola súkromná
dohoda troch ambicióznych mužov, ktorí sa spojili preto, aby sa vzájomne podporili pri
získaní politickej moci. V rímskom triumviráte vládli traja silní vodcovia, ktorí si boli rovní len
na papieri, pretože v otázke skutočnej moci boli rivalmi. V starovekom Ríme vládli dva
triumviráty .
Kto mohol vedieť, že teraz, v 3. tisícročí, príde na svet tretí triumvirát. Nevytvoril sa však
v Ríme, ale na Slovensku, v MS vznikol matičný triumvirát. Kto ho tvorí, je nám matičiarom
už známe : pp. Smolec, Šimonovič, Gešper, ktorí po dohode s predsedom MS prevzali od
neho kompetencie a budú viesť MS do najbližšieho valného zhromaždenia. Pýtam sa : Čo
môžeme od matičného triumvirátu čakať? Konštatujem, nič dobré, pretože títo páni
nedodržujú a nerešpektujú Zákon NR SR č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení
neskorších predpisov a porušili Stanovy MS a to Hlavu VIII čl. 4, ale aj čl. 3 ods. 3., kde je
stanovené: „Prvý podpredseda preberá právomoci predsedu iba v prípade jeho dlhodobej
práceneschopnosti, trvajúcej viac než tri mesiace, zániku mandátu alebo úmrtia, a to až do
riadneho zvolenia nového predsedu MS valným zhromaždením.“ Neschopnosť riadiť MS nie
je choroba, predseda MS nebol práceneschopný, mandátu sa nechce vzdať a parte som
nikde nečítala. Za porušovanie zákona a Stanov MS by mali byť títo páni potrestaní.
Členom VMS je aj p. Mikuš, župan Trnavského samosprávneho kraja. Prekvapilo ma, že
súhlasil so vznikom matičného triumvirátu na základe písomnej dohody, aj keď sa porušil
Zákon NR SR č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov a Stanovy MS.
Ak takýto triumvirát bude vládnuť v MS, mám veľké obavy, že MS čaká ťažké obdobie .
Ktorý z menovaných pánov z triumvirátu je odborník na úlohy, ktoré má plniť podľa
dohody?
P. Smolec si dal schváliť prebytkový rozpočet zamestnancami MS , ktorí sú zároveň členmi
VMS. Každý dobrý ekonóm vysvetlí, že prebytkový rozpočet môže byť len vtedy, ak nie sú
úvery a iné záväzky, inak je zavádzajúci. V daňovom priznaní v budúcom roku sa ukáže, že
hospodársky výsledok nie je v prebytku, ale v mínuse. Hovorí sa: šuster, drž sa svojho
kopyta. To platí aj pre p. Smolca, odborníka na žurnalistiku.
P. Šimonoviča poznám ako dobrého recitátora, divadelného a filmového herca. Zrazu v jeho
veku nastal prelom a chce riadiť matičnú vedu, riešiť zahraničných Slovákov a personálne
veci?

P. Gešper, tretí člen triumvirátu, aké nové prístupy vo formách a metódach do MS
prinesie? Ako tie právne služby, ktoré robil pre českú advokátsku kanceláriu Ludek Voight , za
ktoré dostal mesačne od MS 1280 Eur? P. Gešper , ako zástupca českej advokátskej
kancelárie Ludek Voight , podpísal zmluvu o poskytovaní právnych služieb pre MS a za MS
podpísal zmluvu predseda Tkáč. Ako sa takýto úkon pomenúva? Prelievanie peňazí? Mám
obavy, ako p. Gešper bude riadiť v triumviráte MS a mladých matičiarov...
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