KR MS Nitrianskeho kraja oslovená košickou výzvou na urýchlené zvolanie
mimoriadneho VZ MS, vydáva nasledujúce

Stanovisko
Súhlasíme s výzvou košických matičiarov a máme na to nasledujúce dôvody:
1. Predseda MS Marián Tkáč nesplnil väčšinu zo svojho tzv. národného programu, na základe ktorého sa
uchádzal na Valnom zhromaždení MS v roku 2010 o funkciu predsedu. Nesplnil ani svoj sľub o bezplatnom
vykonávaní funkcie predsedu, ktorý dal delegátom Valného zhromaždenia v roku 2013.
2. Výberové konania, ktoré boli v podstate personálnymi čistkami na odborných pracoviskách a v Domoch
Matice slovenskej, uskutočnil, podľa stanoviska Dozorného výboru MS, v rozpore s platnými smernicami.
3. Ignorovaním mnohých uznesení predchádzajúceho výboru MS, svojvoľným konaním a porušovaním
zákonov SR priviedol Maticu slovenskú do hlbokej ekonomickej a morálnej krízy.
4. Nepociťuje žiadnu zodpovednosť za kritickú finančnú situáciu v MS. Výsledkom je, že vedenie MS nie je
schopné za 10 mesiacov predložiť výboru MS na schválenie kvalifikovaný rozpočet MS na rok 2014.
5. Predseda MS nepredložil víziu na zvládnutie súčasnej krízovej situácie. Jediné „riešenie“ vidí
v zadlžovaní Matice slovenskej a v prepúšťaní pracovníkov MS. Prepúšťanie z pracovného pomeru sa však
netýka početného aparátu, tajomníkov a jeho poradcov, ktorými sa obklopil a ktorí nesú plnú
spoluzodpovednosť, ale kmeňových pracovníkov v MS a v Oblastných strediskách. Kritická situácia sa
začala riešiť až nástupom nového správcu MS M. Smolca, ktorého nakoniec predseda na nátlak
spolupracovníkov, ale s veľkou nevôľou, do funkcie navrhol. Treba však zdôrazniť, že sa predseda MS
zásadne nepodieľa na riešení situácie, ktorú spôsobil a celý krízový manažment je na pleciach nového
správcu.
6. Predseda je osobne zodpovedný za zlyhanie grantu MK SR- digitalizácie archívu MS. Sám so sebou
podpísal zmluvu o dohľade nad digitalizáciou vo výške 550 eur mesačne. Jeho manažérske zlyhanie môže
stáť MS minimálne 180 000 eur, ak ich bude treba vrátiť MK SR. Za škodu takýchto veľkých rozmerov
treba vyvodiť osobnú hmotnú zodpovednosť.
7. Bez vedomia a súhlasu výboru MS uzatváral pôžičky s anonymnými veriteľmi a zakladal v prospech
veriteľov majetok MS, čím zadlžoval Maticu slovenskú.
8. Napriek tomu, že takmer štyri roky bol v najvyšších ( honorovaných) kontrolných orgánoch Neografie,
neinformoval a neupozorňoval výbor MS na nepriaznivú situáciu v Neografii, ktorej dôsledkom bolo
nevyplatenie dividend za r. 2013.
9. Bez vedomia volených orgánov MS „prehajdákal“ státisíce €, ktoré tvorili rezervu v rozpočte MS a ktorú
mu zanechal jeho predchodca.
10. Pociťujeme, že morálny a spoločenský kredit Matice slovenskej pod vedením Mariána Tkáča je najnižší
v celej jej histórii. Svojím arogantným správaním , neschopnosťou komunikovať a riadiť kolektív, priviedol
MS na samotný pokraj rozvratu. Zhoršili sa podmienky pre prácu profesionálnych pracovísk, MO MS
nedostali žiadnu finančnú podporu na miestnu a regionálnu kultúru. V tejto situácii je najvyšší čas na
personálnu zmenu.
Vyzývame všetky krajské, okresné a oblastné rady, miestne, záujmové a vedecké odbory MS, členov
Výboru MS, aby podporili výzvu na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia Matice slovenskej
v roku 2015, ktoré zhodnotí súčasnú krízovú situáciu v MS, schváli ozdravný program a zvolí nové
orgány Matice slovenskej, v ktorých budú mať väčšinové zastúpenie aktivisti matičného hnutia
a osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života a nie zamestnanci Matice slovenskej.

V Nitre 8.10.2014

Jozef Steiner
predseda KR MS

Na vedomie: všetkým KR MS, Okresným a Oblastným radám MS, týždenníku SNN, ako aj Miestnym, záujmovým a vedeckým odborom MS,
TASR, SITA, dennej tlači, RTVS ako aj spravodajskej televízii TA 3.

