Vážení členovia Dozorného výboru MS,
...predkladám Vám fakty o nečinnosti JUDr. Martinkoviča (predseda Dozorného
výboru MS - pozn. editora) .
Tak, ako som Vám uviedol v liste dňa 26.5.2015, celý rok nebol schopný predložiť
orgánom MS na prerokovanie Protokoly o výsledku kontrol, a s výsledkami manipuloval a
vydieral predsedu MS a osoby, ktorých sa to týkalo. Donútil síce vrátiť predsedu MS finančné
prostriedky za Dohodu o pracovnej činnosti za digitalizáciu, ale s tým, že nepodá na neho
trestné oznámenie. Keby informoval orgány MS a predovšetkým DV o zisteniach, určite by
boli prijaté opatrenia.
V Protokole o výsledku vykonanej kontroly zo dňa 28. marca 2014 a 18.apríla 2014
on sám uvádza: “Osobitne sa uskutočnila kontrola dohôd o pracovnej činnosti, uzatvorených
za účelom úloh v oblasti digitalizácie , kde za rok 2013 sa „preinvestovalo „ 3,225,40 €.
V tomto smere, zdá sa, nie sú úplné informácie, koľko takýchto dohôd sa uzavrelo.“ Túto
časť kontroly vykonal sám v rozpore so všetkými zaužívanými zásadami kontrolnej činnosti.
V prípade, že bude vôľa z Vašej strany a bude sa Vám zdať, že tento problém treba
dôsledne prešetriť, pošlem Vám aj časový priebeh manipulácie s týmto Protokolom.
S čiastkovými výsledkami kontrolných zistení bol vydieraný predseda MS. Svedčí
o tom aj Stanovisko Mariana Tkáča k tomuto Protokolu zo dňa 26.4.2014. Podotýkam, že
uvedený protokol bol uzavretý až dňa 19.5.2014 a doteraz nebol v žiadnom orgáne MS
prerokovaný
Celý čas vedel JUDr. Martinkovič aj o problémoch v digitalizácii a nevenoval im
pozornosť a dokonca nezaradil tento problém ani prerokovanie DV MS dňa 29.5.2015.
Svedčí o tom nasledujúci fakt:
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Správa poslaná ďalej ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Od: Katarína Pacnerová <katarina.pacnerova@gmail.com>
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Komu: viliam.oberhauser@gmail.com, zlatka Halkova <zlatkazampik@gmail.com>, Roman Michelko
<roman.michelko@gmail.com>, peter.cabadaj@matica.sk, alenarezkova@gmail.com,
tvarstudia@gmail.com, alagovic@gmail.com

Pekný deň prajem,
v prílohe zasielam materiál, v ktorom uvádzam fakty podložené dokumentami, ktoré vznikli v
procese realizácie projektu.
S pozdravom
K. Pacnerová
Požiadajte prosím Vás na rokovaní DV dňa 29.5.2015, JUDr. Martinkoviča, nech
Vám vysvetlí dôvody, prečo v tejto veci nekonal a ďalej nech doloží, kto a kedy schválil
podklady do Správy o činnosti MS za rok 2014.
S pozdravom

Ing. Martin Gallík

V Nižnej Slanej dňa 28.5.2015
PS: Ďakujem JUDr. Martinkovičovi, že ma vo svojej vyťaženosti zabudol pozvať na
najbližšie rokovanie výboru MS (30.5.2015) v zmysle požiadavky z môjho listu zo dňa 26.
marca 2015.

