„Na žiadosti orgánov, organizácií, vedúcich funkcionárov, ale aj radových členov Matice
slovenskej je (DV) povinný reagovať najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti, podania
alebo podnetu.“, píše sa v Štatúte Dozorného výboru MS v § 4/ 3.
Dnes uplynulo 100 dní odo dňa, keď Dozornému výboru MS bolo doručené moje podanie. O čo
išlo, si prečítajte v liste, ktorý prikladám. Za tých 100 dní sa nič nestalo, nič sa nezmenilo,
pozvánky a potrebné dokumenty na zasadanie výboru nedostávam už niekoľko mesiacov len preto,
že som si dovolila kritizovať gramatickú , hlavne však pravopisnú negramotnosť tajomníka MS p.
Mareka Hanusku . Zrejme som sa nedotkla len jeho, ale celého vedenia MS a hádam aj DV, keďže
som napísala, že je hanbou MS, keď tajomník výboru a riaditeľ sekretariátu MS neovláda pravopis,
že je schopný urobiť hrúbku aj v oslovení „Jožyno“!
Teraz sa mi na Matici asi chcú pomstiť, vôbec ich nezaujíma, že urazený tajomník odmieta členke
výboru poslať potrebné dokumenty, že oznámil, že si ju vyhodil z adresára. Nikomu neprekáža, že
porušuje rokovací poriadok a Stanovy MS, kde sa píše, že sekretariát, ktorý ako riaditeľ vedie ,
zasiela členom výboru potrebné dokumenty. Nuž, nie je tam napísané, či všetkým, že si môže
vyberať, komu áno, komu nie...Bude to treba doplniť do Stanov a Rokovacieho poriadku výboru
MS, aby to bolo jasné aj takým nedoukom, ako je p. Hanuska. On ma neprekvapuje, ale že si DV
neplní svoje povinnosti a nedodržiava štatút schválený valným zhromaždením, je povážlivé.
Nuž, ale na Matici už nikto nič nedodržiava, mnohí si robia, čo chcú, len každý by opäť chcel dobre
platenú funkciu...
PhDr. Eva Garajová

Eva Garajová, členka výboru Matice slovenskej

Vážený pán
JUDr. Štefan Martinkovič
predseda Dozorného výboru
Matice slovenskej
P. Mudroňa 1
Martin

Vec: Návrh na preskúmanie porušenia Rokovacieho poriadku Výboru MS

Vážený Dozorný výbor Matice slovenskej,

obraciam sa na Vás ako členka Výboru Matice slovenskej na najvyšší kontrolný orgán
Matice slovenskej s nasledovným podnetom.
Podľa Článku 5, bodu 4, písm. a) Stanov Matice slovenskej patrí do pôsobnosti Dozorného
výboru MS, okrem iného, i dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych noriem.
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Súčasne podľa Článku 5, bodu 4, písm. d) Stanov MS patrí do pôsobnosti Dozorného výboru MS
upozorniť orgány MS na zistené nedostatky, navrhovať opatrenia na ich riešenie.
Dňa 26.7.2017 rozposlal všetkým členom Výboru MS tajomník MS a riaditeľ sekretariátu
Mgr. M. Hanuska mailom zápisnice z per rollam rokovania predsedníctva MS. V závere svojho
mailu napísal: „Sestre Garajovej už poštu posielať nebudem, lebo na obrodenej matici mi odkazuje,
citujem: Nech nepíše, nech radšej telefonuje“. Moju mailovú adresu vymazal a predmetnú
zápisnicu mi neposlal.
Tento postoj tajomníka MS je podľa môjho názoru v rozpore s platným Rokovacím
poriadkom MS zo dňa 16.11.2013. V zmysle §17 tohto rokovacieho poriadku sa zápisnica
z rokovania Výboru a predsedníctva MS spolu s uznesením vyhotovuje do 14 dní podľa platného
Rokovacieho poriadku výboru a do 21 dní sa zasiela členom výboru a predsedovi Dozorného
výboru MS.
Z toho vyplýva, že pán tajomník MS Mgr. M. Hanuska sa svojvoľne rozhodol nezaslať
predmetné zápisnice na moju mailovú adresu, ani iným spôsobom nezabezpečil ich doručenie, čím
porušil jednu zo základných právnych noriem Matice slovenskej, akým je Rokovací poriadok
najvyššieho výkonného orgánu MS.
Z uvedeného dôvodu preto navrhujem, aby Dozorný výbor MS v súlade s vyššie uvedenou
svojou pôsobnosťou preveril skutkový stav, preskúmal, či neprišlo k porušeniu pracovnej
disciplíny, navrhol nápravné opatrenia a vyzval kompetentné orgány o nápravu v súlade s platným
Rokovacím poriadkom Matice slovenskej.
S úctou

Nové Zámky 27.7 2017

Eva Garajová
členka Výboru MS

2

