Prelievanie peňazí?!

Na web stránke Obrodená Matica zverejnili zmluvu, ktorú, mimochodom, v centrálnom
registri zmlúv nenájdete, takže je neplatná a neúčinná!! Matica slovenská (v zastúpení
predsedom Mariánom Tkáčom) ju uzavrela s advokátskou kanceláriou L.Voigta z Prahy,
za ktorú zmluvu podpísal II. podpredseda MS Marián Gešper, zároveň zamestnanec
pražskej kancelárie.
To, že si najvyšší predstavitelia Matice slovenskej medzi sebou vzájomne podpisujú zmluvy,
na to sme si už zvykli. Zaujímavá je však príloha, v ktorej sa špecifikuje obsah predmetu
zmluvy (kurzívou sú moje poznámky):
1.

Právne konzultácie a právno-organizačná pomoc pri zasadnutiach orgánov MS, valných
zhromaždeniach MS, celoštátnych snemoch a krajských snemoch MS, ako aj pri valných
zhromaždeniach záujmových a vedeckých odborov MS.
Žeby advokátska kancelária poskytovala organizačnú pomoc pri zabezpečení zasadnutí
výboru MS?

2.

Právno-organizačná pomoc v súvislosti so zasadnutiami Okresných, Oblastných rád MS
a Krajských radách MS a tým súvisiace usmerňovanie Okresných, resp. Oblastných
a Krajských rád MS,
Prosím Vás, ozvite sa okresné, oblastné a krajské rady, kedy ste alebo kedy vám
advokátska kancelária poskytla svoje služby.

3. Príprava materiálov na rokovanie predsedu MS.
Pre predsedu MS pracujú mnohí tajomníci, poradcovia, sekretárky, sú mu podriadení
všetci riaditelia odborných a obslužných útvarov a riaditelia oblastných stredísk. Ak
nestíhajú, nech ich prepustí, ale prečo matičnú odbornú problematiku rieši pražská
advokátska kancelária?
4.

Z poverenia predsedu MS zastupovanie MS na rokovaniach a zasadnutiach s inými
subjektmi.
Snáď iba čo sa týka právnych sporov!

5.

Metodika a konzultácia pri zakladaní MO MS, OMN a všeobecne členstva v matičnom
hnutí.
Uvedené činnosti má v kompetencii Členské hnutie, síce od roku 2012 bez riaditeľa
(Členské ústredie MS riadi iba zastupujúci riaditeľ p. Fejko)

6.

Analýza programu MS, právno-organizačná pomoc v štruktúre Domov a Oblastných
pracovísk MS.

Smiešne!!! Aká analýza programu? Veď ani na webovej stránke, ani v SNN nebola
nikdy žiadna analýza uverejnená. Podľa informácií, ani na Výbore MS nebola od roku
2010 žiadna analýza programu prerokovaná.
7. Podieľanie sa na príprave krátkodobých a dlhodobých plánov MS a ich analýza, resp.
vyhodnocovania.
Žiadne vyhodnotenia neexistujú. Ja som si myslel, že pražská advokátska kancelária
sa venuje právnym otázkach a nie matičnej spolkovej i odbornej problematike!
8. Vypracovanie uznesení P-MS, V-MS a porád riaditeľov útvarov MS.
Príprava porád a zasadnutí pracovísk, útvarov a inštitútov MS.
Nemyslím si, že na tieto úkony je potrebná právna pomoc.

NA ZÁVER:
Ak máme takú schopnú advokátsku kanceláriu – gratulujem! Ale potom nechápem, v čase
finančnej krízy v MS a totálneho finančného úpadku MS, prečo neprepustíme všetkých
tajomníkov, poradcov, podpredsedov, riaditeľov.....veď všetko robí a stihne advokátska
kancelária..... a vôbec – je nám potrebný správca?!!! Čítam, že Matica je vo finančnom
krachu, čo vlastne bude správca spravovať? Možno funkcia „správca konkurzu“ by bol
výstižnejší...

Radim Vasiľko

