Malý návrat k uverejneniu Uznesenia z VZ MS v októbri 2013
Niet azda jediného člena MS, ktorý by nevedel, že tým najhlavnejším a najdôležitejším dokumentom, ktorý
vydáva vedenie MS, je uznesenie VZ. Je preto celkom logické, že absolútna väčšina členov MS, respektíve
MO MS, s netrpezlivosťou očakávala jeho uverejnenie. V tejto súvislosti nás však čakalo nejedno sklamanie.
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Prešiel týždeň, dva, tri a uznesenie nie a nie
sa objaviť na stránkach SNN. Pre veľkú nedočkavosť
som sa telefonicky obrátil na pána šéfredaktora SNN
M. Smolca s otázkou: „Kde to viazne...?“ On reagoval
nasledovne: „Ááá, to je dobrý tip. Ďakujem za
upozornenie, uverejníme. Opäť prešiel nejaký týždeň
a uznesenie nikde... Zavolal som si martinský
sekretariát a opätovne som upozornil na neprípustné
oneskorovanie uverejnenia uznesenia VZ. Veľký šéf
martinského sekretariátu pán Marek Hanuska ostal
prekvapený, vzal na vedomie a prisľúbil, že sa „za tým
pozrie...“. Vyzerá to tak, že sa pozeral pridlho, lebo
odvtedy prešlo už 8 – slovom osem – mesiacov, kým
sa ktosi kdesi zobudil a uvedomil si, že toto uznesenie
naozaj treba uverejniť...
Predbežne to teda vyzerá tak, že ktosi kdesi
uverejnenie tohto dokumentu zámerne zdržoval. Ale
prečo? Pýtam sa ja a pýtajú sa mnohí. Možno si
niekto vysokopostavený uvedomil, že uznesenie je
dosť chudobné, málo adresné, nie veľmi konkrétne, a
tak sa rozhodol, že dlhodobým neuverejnením
odsunie toto uznesenie dostratena... Tu už treba
povedať, že za tento neobvyklý „úkaz“ riadiacej
činnosti v MS nesie niekto konkrétny osobnú
zodpovednosť. Kto je však ten nešťastník? Kto je tým
páchateľom? Tento poľutovaniahodný jav je v každom prípade jasným dôkazom, že v oblasti riadenia MS sú vážne
kazy, vážne nedostatky. Je to dôkaz toho, že vo viacerých prípadoch nie je jasne stanovená a vymedzená náplň
práce a osobná zodpovednosť.
I touto cestou teda žiadam predsedu MS p. Tkáča: Nože buď taký láskavý (tykáme si) a urob si poriadok vo
svojej veľkej domácnosti. Každý, kto berie plat v MS, musí mať svoju náplň práce, vymedzené povinnosti i právomoci.
To ale nestačí. Plnenie úloh musí – mal by – niekto kontrolovať a v prípade nesplnenia vyvodzovať dôsledky.
(Napríklad i zrážkou zo mzdy...) Inak to nejde, disciplína musí byť....
No a teraz sa už pozrime na obsah uznesenia VZ. Čo ma zaráža,je v prvom rade skutočnosť, že uznesenie
bolo uverejnené na predposlednej – devätnástej strane. Čo sú to za poriadky? Uznesenie z VZ je predsa
dokumentom prvoradého významu, a preto je podľa mňa samozrejmé, že bude uverejnené na prvej strane, a to aj s
príslušným ospravedlnením za katastrofálne oneskorenie jeho zverejnenia.
Uznesenie ukladá predsedovi MS a výboru MS rozpracovať zámery VZ na roky 2014 – 2017 a konkretizovať
ich na jednotlivé oblasti činnosti MS a jej organizačné zložky. Malo to byť do konca januára 2014. Človek, člen MS,
čitateľ SNN nevychádza z údivu. Uznesenie je uverejnené osem mesiacov po konaní VZ, teda v júli, a rozpracovanie
záverov malo byť uskutočnené do konca januára... Ako sa má čitateľ SNN v tomto zmätku orientovať? Jednoznačne
to poukazuje na chaos v riadiacej činnosti MS. To si nikto zodpovedný neuvedomuje tieto absurdity? Pozorne čítam
každé číslo SNN, ale že by sa na ich stránkach objavili nejaké materiály o rozpracovaní záverov VZ....? Nič také... To
však súčasne znamená, že uznesenie nebolo splnené!
Podľa uznesenia mal byť v máji 2014 zvolaný snem, ktorý mal konkretizovať výhľadový program MS do
budúceho obdobia. No ako vieme, snem sa nekonal. Teda máme brať na vedomie ďalšie nesplnené uznesenie VZ.
Uznesenie VZ je až zarážajúco chudobné. Neobsahuje ani zmienku o tom, že treba napnúť všetky sily pri zakladaní
nových MO MS. Uznesenie rovnako neobsahuje ani zmienku o riešení mnohých boľavých problémov života Slovákov
na JZÚ JS. Uznesenie VZ je teda pre mňa skôr sklamaním ako významnou vzpruhou do ďalšej činorodej činnosti MS
vo všetkých oblastiach jej života.
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