Žiadam predsedu MS o ospravedlnenie
V januári 2014 po dohode na zasadnutí KR MS KE sme spolu s pani Mgr. Oľgou Caganovou,
predsedníčkou MO MS Prakovce podali žiadosť na DV MS o vyvrátenie osočovania na moju
osobu zo strany vedenia Matice slovenskej a podnet na vykonanie kontroly za účelom z
podozrenia z nehospodárneho nakladania s majetkom MS počas môjho pôsobenia vo funkcii
riaditeľky DMS v Spišskej Novej Vsi.
Tí , ktorí si pozorne prečítali môj list členom Výboru MS zaslaný ešte pre VZ MS , viete, že
predseda Tkáč ma pravidelne osočoval v médiach matičných i nematičných, v Správe prečítanej
na VZ MS , ale aj cez maily,ktoré mi zasielal pravidelne cez mailovú adresu nejakého Janeka.
Nebudem citovať celé Stanovisko DV , len niekoľko častí vybraných z kontextu: " Samotný
priebeh kontroly ukázal , že v čase pôsobenia Mgr. R.Dorčákovej v DMS bola
zabezpečovaná aktívna činnosť. Nájom , ktorý bol bezúplatný bol kompenzovaný
priamymi aktivitami nájomníkov vo vzťahu k nehnuteľnosti , ktorú v nájomnom vzťahu
užívali . Menovaná vedome neporušovala , ani nemala záujem porušovať zákon , záväzná
v tomto období bola platná zriaďovacia listina. Účtovníctvo nepreukázalo žiadne
obohacovanie sa pani Mgr. R. Dorčákovej , nieto krádež a podobné pojmy , ktoré sa v
obvinení objavujú. Pre DV MS je podstatný záver, že v otázke hospodárenia DMS v
Spišskej Novej Vsi počas výkonu funkcie riaditeľky zo strany Mgr. Ruženy Dorčákovej
nedošlo k žiadnym závažným ani podstatným pochybeniam v hospodárení . "
Toľkoto zo Stanoviska, prosím , aby na najbližšom zasadnutí Výboru MS došlo k verejnému
ospravedlneniu sa predsedom MS Ing. Mariánom Tkáčom , podobne, aby ospravedlnenie
uverejnil aj v Slovenských národných novinách . Využijem aj náš právny poriadok a budem
žiadať od predsedu MS a terajšieho riaditeľa DMS v SNV aj finančnú kompenzáciu za újmu na
cti, ktorej sa ohováraním dopustilI.
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