PhDr. Eva Garajová komentár Matičiari z Košíc kritizujú vedenie ustanovizne
Uverejnili ste obe verzie výzvy KR MS z Košíc. Pozorný čitateľ si určite všimne, že po obsahovej
stránke je malý rozdiel medzi pôvodnou-pracovnou verziou (sken vyššie) a definitívnou verziou,ktorú
ste zverejnili skôr a ku ktorej sa veľmi nekonkrétne vyjadril aj predseda MS.
Výrazný rozdiel medzi oboma verziami je však vo forme dokumentov, čo je logické, keďže úlohou
návrhovej komisie je dopracovať a upraviť pracovné návrhy podľa pripomienok zúčastnených a dať
im záverečnú podobu. Pôvodná verzia je akýmsi”mačkopsom”, ani výzva, ani petičná akcia, takže je
samozrejmé a správne, že ju návrhová komisia upravila do konečnej podoby, len nechápem, prečo
predsedníčka KR MS k zápisnici priložila nikým nepodpísanú pracovnú a nie podpísanú a návrhovou
komisiou dopracovanú definitívnu verziu!?
Čo sa však týka oboch dokumentov, najdôležitejšie je to, že obe výzvy vyzývajú k zvolaniu
mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom žiadajú zvoliť nového predsedu a nové orgány MS,
čo dokazuje zápisnica zverejnená v komentári p. Dorčákovej. V uznesení sa píše, že krajská rada
vyzýva Výbor MS, aby vzhľadom na situáciu v MS zvolal mimoriadne valné zhromaždenie a aj
odôvodnili svoju požiadavku. Na záver, v súlade s uznesením, KR MS v Košiciach vyzvala všetky
orgány MS, aby sa k situácii vyjadrili a zaujali k nej stanovisko.
V čom je teda problém? A prečo sa v Stanovisku Predsedníctva MS, ktoré uvádzam v plnom znení
nižšie, píše, že sa o záveroch nerokovalo a ani neboli schválené??? Zápisnica je dôkazom, že sa
rokovalo a prijali sa uznesenia! Zápisnica je overená, zaslaná ČÚ MS a treba jej veriť, z rokovania je
aj zvukový záznam…Predsedníctvo overenú a podpísanú zápisnicu neakceptuje? Pravdepodobne
členovia predsedníctva reagovali skôr, ako zápisnicu dostali a pozorne si ju prečítali…
príloha ( bola zaslaná na všetky pracoviská MS, KR, miestnym, vedeckým a záujmovým odborom
MS)
Stanovisko Predsedníctva Matice slovenskej
Predsedníctvo Matice slovenskej so znepokojením konštatuje, že člen krajskej rady Matice
slovenskej Košického samosprávneho kraja podvodne informuje matičnú i nematičnú verejnosť o
záveroch košickej krajskej rady zo 16.septembra 2014, ktoré vôbec neboli prerokované a ani
schválené.
Predsedníctvo Matice slovenskej sa na svojom zasadaní 2.septembra 2014 rozhodlo konať v súlade
s hlavou VII., článok 3, bod 9, písm.b) Stanov Matice slovenskej a vyvodiť osobné dôsledky proti
šíriteľom nepravdivých informácií.
V Martine 2. októbra 2014

Za Predsedníctvo Matice slovenskej
Marián Tkáč, predseda
PS: Neodpustím si pár poznámok k textu:
– nejako Vám nesedia dátumy, p. predseda, prijali ste uvedené stanovisko na zasadnutí
predsedníctva o mesiac skôr, ako sa konalo zasadanie krajskej rady, ku ktorému sa vyjadrujete?
– a pozrite sa do Stanov Matice slovenskej, lebo tie paragrafy, ktoré uvádzate, patria do kompetencií
Výboru MS a nie predsedníctva, lebo výbor je vrcholným a rozhodujúcim orgánom MS,
predsedníctvo nám môže postup len navrhnúť a výbor hlasovaním rozhodne, či vyvodí alebo
nevyvodí nejaké “osobné dôsledky”…
Eva Garajová, členka Výboru Matice slovenskej

