PREDSEDA MATICE SLOVENSKEJ M.TKÁČ SA SVOJHO PLATU NEVZDÁ?
Delegátov valného zhromaždenia oklamal!
Na nedávnom valnom zhromaždení MS jeden z kandidátov na predsedu Igor Kovačovič verejne
vyhlásil, že ak bude zvolený do funkcie predsedu MS, vzdá sa svojho nároku na plat. Po tomto
vyhlásení mal veľký aplauz, čo zásadným spôsobom zneistilo jeho protikandidáta Mariána Tkáča. Ten
zrejme v značnej obave z reakcie delegátov verejne prijal jeho hodenú rukavicu. V snahe za každú
cenu získať hlasy delegátov sa verejne zaviazal, že v prípade svojho zvolenia sa takisto vzdá nároku
na svoj plat. Možno aj vďaka tomuto verejnému prísľubu bol Tkáč nakoniec delegátmi zvolený za
predsedu MS. Tento prísľub vzali delegáti valného zhromaždenia na vedomie aj formou
právoplatného uznesenia VZ MS, ktoré môže zmeniť len valné zhromaždenie MS. Ako sa veľmi skoro
ukázalo, jeho slovo nemá žiadnu váhu. Po zvolení do funkcie sa M. Tkáč, v rozpore s daným sľubom,
rozhodol nezrieknuť sa svojho platu s odôvodnením, že vraj musí živiť rodinu. Marián Tkáč má pritom
príjmy aj z členstva v orgánoch Neografie a vôbec nie je odkázaný len na plat predsedu Matice
slovenskej. Jeho nedávne vyhlásenie v debate v TV Turiec , že prehodnotil svoj sľub, ktorý dal
delegátom pred svojim zvolením a vzdáva sa len 10 % svojho príjmu (o ktorého výške nikto
z volených orgánov MS nič nevie), hodnotíme ako cynický podvod na delegátoch valného
zhromaždenia.
Okrem toho je neakceptovateľné, že M. Tkáč, ako hlava verejnoprávnej inštitúcie, má utajený plat.
Minimálne zvolené orgány Matice slovenskej by mali vedieť nielen výšku jeho platu, ale ho aj schváliť,
prípadne ovplyvňovať. Nikto nevie, kto a v akej výške mu plat stanovil.
Na základe schváleného uznesenia Valného zhromaždenia MS 18.-19.okt. 2013 v Martine sa bude
musieť touto otázkou meritórne zaoberať Výbor MS,
ktorý je v období medzi valnými
zhromaždeniami najvyšším výkonným orgánom Matice slovenskej, a to na svojom najbližšom
zasadnutí.
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