Rozhovor v SNN , ktorý mi dvíha adrenalín.
Pozrela som si internetovú stránku SNN, v ktorých je uverejnený rozhovor
s predsedom MS p. Tkáčom. Radšej som ho čítala po častiach, pretože po každej
jeho odpovedi sa mi dvíhal adrenalín z toľkých nepravdivých odpovedí a samochvál.
Predseda MS v rozhovore vraví, že MS sa odrazila od dna. Nie snáď naopak? Za jeho
predsedovania MS už takmer padla na dno. Inštitúciu zadlžil úvermi od anonymných
veriteľov a pôžičkami z bánk, hoci absolútne nemusel, pretože prevzal MS
s prebytkom 900 tis Eur. Tohto roku budú vraj podlžnosti splácať, ale akými peniazmi,
keď Neografia nebude mať dividendy a platy si niektorí nadelili, ako sa patrí. Zrejme
ich budú splácať euro bankovkami, ktoré im vytlačí matičná tlačiareň. Z takých
natlačených euro bankoviek určite bude vedieť urobiť p. Smolec na rok 2015 opäť
prebytkový rozpočet. Alebo do rozpočtu zasa nezapočíta úvery a záväzky? Ale ak je
raz
MS
zadĺžená,
ako
môže
mať
prebytkový
rozpočet?
MS podľa predsedu MS musela urobiť personálne opatrenia , ale tak, že kmeňoví
pracovníci MS, ktorí odborne a konštruktívne pracovali, po nástupe predsedu MS
Tkáča dostali výpovede a museli odísť. Z jednoduchého dôvodu, potreboval tam
dosadiť svojich ľudí, ktorí, žiaľ, pracujú často neprofesionálne a nekoncepčne.
Predseda MS sa v rozhovore chváli, že ťažisko matičných aktivít je na národnostne
zmiešanom území. MO MS tam s elánom a svojpomocne robia rôzne aktivity, ale bez
pomoci predsedu a vedenia MS. Predseda MS neplnil Program pre Slovákov na
národnostne zmiešaných územiach ani v r. 2011‐2013. Prečítajte si v Archíve OM
článok „Ako sa neplnil Program pre Slovákov na národnostne zmiešanom území.“
V rozhovore spomína MO MS ako Komárno, Nové Zámky, Šaľu, Rimavskú Sobotu,
Galantu a hovorí aspoň o jednom ich podujatí. Ale prečo nespomenul Dunajskú
Stredu? Aj tam je zriadený DMS. Riaditeľkou tohto domu je dlhoročná a veľká
prívrženkyňa bývalého predsedu MS p. Markuša. Teraz robí takú istú kolenačkovú
politiku a spieva chválospevy na predsedu p. Tkáča, zrejme preto nemusí DMS
v Dunajskej Strede vykazovať nejakú činnosť. Môžeme sa o tom presvedčiť na
webovej stránke MS. Ani sa nečudujem, riaditeľka DMS v Dunajskej Strede býva
v Nových Zámkoch a jej vek nemá ďaleko k siedmim krížikom. Takto predseda MS
pomáha
Slovákom
na
juhu
Slovenska?
V rozhovore ďalej povedal, že vo Fiľakove sa dvakrát stretli pre udržanie slovenskosti
nášho juhu. Predseda MS chcel povedať, že vo Fiľakove uskutočnili v r. 2013 vedecko‐
odbornú konferenciu s názvom Postavenie Slovákov na jazykovo zmiešanom území
a v r. 2014 okrúhly stôl na tému Podpora kvality života Slovákov na juhu Slovenska.
Predseda MS a jeho spolupracovníci môžu byť spokojní, že si niečo medzi sebou
porozprávali a odfajknú si, že niečo urobili pre nás, Slovákov na národnostne
zmiešanom území. Aby takéto podujatia boli skutočne odborno‐vedecké, mali byť na
ne pozvaní odborníci zo štátnych a vedeckých inštitúcií. ktorí by určite prezentovali
kvalifikované názory a postoje. Z oboch pracovných stretnutí vydali závery, ktorých
text bol neodborne a neprofesionálne napísaný. Som prekvapená, že im v písaní
vyhlásenia nepomohla riaditeľka DMS v Dunajskej Strede, mala by byť odborníčkou
na uvedené problémy, veď za pomoci predchádzajúceho predsedu MS ,už ako
dôchodkyňa, určitý čas pracovala na odbore školstva pre národnostné menšiny na
ministerstve školstva. Zbytočne MS vyhodila peniaze na uvedené podujatia, mohla
ich pre nás Slovákov na národnostne zmiešanom území lepšie využiť a pomôcť nám .

O spomínanej konferencii a okrúhlom stole si môžete prečítať na OM články: „
Neodborné závery konferencie o postavení Slovákov na jazykovo zmiešanom území
vo Fiľakove“, „Zbytočne vyhodené peniaze na matičný okrúhly stôl: Podpora kvality
života
Slovákov
na
juhu
Slovenska.“
Podľa predsedu MS je potrebná zmena v riadení školstva, aby sa udržala slovenskosť
na juhu Slovenska. Na Slovensku je jednotný vzdelávací systém a školy štátne,
národnostné, súkromné, cirkevné sú riadené ministerstvom školstva. Pre všetky tieto
školy platia tie isté právne normy, štátne vzdelávacie programy, štandardy, učebnice.
Predseda MS nechce, aby uvedené školy riadil štát, ministerstvo školstva?
Povinnosťou MS je aj chrániť a dodržiavať používanie spisovného slovenského
jazyka. Musím konštatovať, že MS tak nerobí, napr. v rozhovore s predsedom MS boli
cudzie slová, ktoré v spisovnej slovenčine nepoužívame. Redaktor v SNN mal klásť
predsedovi MS otázky jasné, zrozumiteľné, výstižné. Čitateľovi radšej sprístupním
jednu nezrozumiteľnú neslovenskú otázku a hneď k nej (?) aj odpoveď predsedu MS
p. Tkáča, aby to nemusel hľadať v chválenkárskych a najpravdivejších SNN:
„Mohli by ste tento diskrepantný, zložitosťami, protirečivosťami, ale aj
zlomyseľnosťou naplnený rok priblížiť lapidárnym jazykom odosobneného
manažéra?“
„Maticu zasiahla najprv finančná a následne i hodnotová kríza v celej svojej nahote.
Neografia v súvislosti s výstavbou novej fabriky hospodárila v roku 2013 – a napokon aj
v roku 2014 – so stratou, čo sa nepriaznivo odrazilo na rozsahu našich neštátnych príjmov,
chýbalo nám niekoľko stotisíc eur na pokrytie výdavkov. Proces hľadania východísk a riešení
sa neúmerne predlžoval, rozpočet sme napokon schválili až pred koncom roka a oheň bol na
streche.“
Nechám na čitateľovi ,nech si spraví svoj úsudok.
A škoda, že predseda oplieskal takmer miliónovú rezervu z r. 2010 , dnes by sa bola zišla...
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