Vážený pán predseda Dozorného výboru Matice slovenskej !
Dlho som zvažovala, či vôbec a akým spôsobom reagovať na mailovú správu, ktorú som od Vás
obdŕžala dňa 5.októbra tohto roku.
Uvedený list alebo správu, či ako to nazvať, totižto neviem pochopiť, pretože na tak závažné
rozhodnutie, ako je ukončenie členstva v Dozornom výbore a zároveň preradenie za náhradníka
dňom 18.9.2015 /– mimochodom‐ ku akému dňu mi bolo členstvo v Dozornom výbore ukončené ?/ ‐
oznamovať mailovou správou bez podpisu – je to podľa Vás právne v poriadku ? Je to podľa Vás aj
morálne?
Keďže som sa rozhodla predsa len Vám napísať, tak Vám dávam na vedomie, že pošlem tento
list aj ostatným členom, aby ste nestrácali „vzácny čas“ na zasadnutí Dozorného výboru čítaním listov
a pošlem to aj členom predsedníctva , na ktorých získam mailovú adresu.
Cítila som sa pri čítaní Vašej správy ako malý žiačik v škole, ktorého trestajú za neúčasť na
vyučovaní, ale aj jeho predsa trestajú len za neospravedlnenú účasť ,tak prečo potom aj mňa?
Myslím si, že ja som Vás v dostatočnom predstihu informovala o mojej neúčasti na zasadnutí
Dozorného výboru, ktorý ste v prvom prípade mojej neúčasti zvolali na deň , keď ja som mala zvolané
zasadnutie obecného zastupiteľstva t.j. na 29.5.2015. Pri mojom oznámení , ihneď po doručení
materiálov na zasadnutie / týždeň pred zasadnutím/ ste mi dali odpoveď, že citujem „ ministerskí“ už
majú vybavený termín, tak ho nemôžeme meniť . Mimochodom – oni chodia na zasadnutia
Dozorného výboru v rámci pracovnej doby – ja nie. Po obdržaní zápisnice zo zasadnutia – kde bol
schválený program zasadnutí, ktorý si myslím, že ešte bolo možné meniť, som Vám hneď napísala , že
na deň 18.9.2015 mám už vopred plánovanú a vyplatenú dovolenku – Vaša odpoveď bola, že to
nejako doriešime. Samozrejme viete, že práve na zasadnutí v máji, keď som ja prvýkrát chýbala , ste
dali odhlasovať uznesenie č. 49 o tom, že budete ukončovať členstvo v Dozornom výbore členov
Dozorného výboru zvolených Valným zhromaždením a potvrdených uznesením VZ .
Nepokladám to za správne a ani morálne a právne čisté, je to len krok z Vašej strany, alebo zo
strany Vašich radcov, aby ste sa mohli zbaviť ľudí, ktorí Vám nevyhovujú. Je mi len smutno z toho, že
Vám to odsúhlasili aj ostatní členovia Dozorného výboru, ktorých som považovala za čestných ľudí,
aspoň poniektorých. Myslím si, že pokiaľ takéto problémy budú predmetom programu zasadnutí
vrcholových orgánov Matice slovenskej tak sa nemôžeme čudovať, že názor širokej verejnosti na našu
Maticu slovenskú je taký, aký je. Aj ja som sa podelila o túto skúsenosť z Dozorného výboru so svojimi
kolegami starostami a viete, čo mi povedali ? Ich odpoveď bola nasledovná „ ....vykašli sa nato, aspoň
nebudeš mať viacej vlastné výdavky na cesty a budeš mať menej problémov aj viac času, veď aj tak je
to o ničom ...... „ Mrzí ma, že je takýto názor na Maticu slovenskú, ale tentoraz som presvedčená, že
ste k tomu prispeli aj Vy.
Ešte k uzneseniu č. 49 ‐ ak bolo prijaté na zasadnutí dňa 29.5.2015 jeho platnosť sa nemôže
vzťahovať aj na toto zasadnutie, platí predsa až od času prijatia a podpísania, ak je samozrejme
v poriadku, že Dozorný výbor môže ukončiť čosi, čo bolo prijaté Valným zhromaždením, veď ste
právnik, tak to „ určite „ máte preverené.
Aký záver z tohto vyplýva pre mňa?
Nebojte sa nebudem sa biť o členstvo v Dozornom výbore Matice slovenskej, už dávno som
pochopila, kto je „Dozorný výbor Matice slovenskej“ a nemôžem sedieť za jedným stolom s ľuďmi,
ktorý jedným zdvihnutím ruky anulujú uznesenia VZ, pretože to nepokladám za správne. Len sa
pýtam, ako som sa takto mohla mýliť v ľuďoch, za ktorých som ja zdvihla ruku na Valnom
zhromaždení aj v iných vedúcich pozíciách. Tak som sa presvedčila, že to, čo sa hovorí o „ vedení“
Matice slovenskej je asi pravda.
Napriek tomu Vám všetkým prajem všetko dobré v duchu „bratskej a sesterskej“ lásky, ako
ste to mnohokrát aj Vy sám zdôrazňovali, pán predseda Dozorného výboru Matice slovenskej‐ veď
v Matici sme ako bratia a sestry........... ale pravda to nie je.
Ing. Helena Zuskáčová , Vami preradená náhradníčka DV MS

