Vyhlásenie

Dozorného výboru Matice slovenskej
______________________________________________________________________________

Dozorný výbor Matice slovenskej (DV MS) na svojom pracovnom zasadnutí dňa 27. 6.
2014 sa zaoberal, okrem iných otázok, odvolávajúc sa na Stanovy MS, Hlavu VII., článok 5.,
ods. 4.,písm. d):
„Dozorný výbor MS upozorňuje výbor, predsedníctvo, predsedu
a správcu na zistené nedostatky, navrhuje opatrenia na ich riešenie;
informuje o zistenom stave a nápravných opatreniach orgány Matice
slovenskej“,

aj súčasnou situáciou v Matici slovenskej (MS).
DV MS vychádzal zo skúseností jeho členov, výsledkov kontrol vykonaných DV MS,
Najvyšším kontrolným úradom, ako aj zo všeobecne dostupných informácií. V rámci diskusie
odzneli na zasadnutí DV MS kritické hlasy na prácu Výboru a Predsedníctva MS, vedúcich
funkcionárov, vrátane predsedu MS, ako aj vedúcich pracovníkov MS.
Na zasadnutí DV MS odznelo, že od októbra 2013, keď sa konalo Valné zhromaždenie
MS, sa orgány MS nedostatočne venujú ťažiskovým problémom, ktoré ťažia celú MS. DV MS
zastáva názor, že Výbor, ale aj Predsedníctvo nedostatočne zabezpečujú hlavné úlohy MS po
Valnom zhromaždení MS, a to aj nedostatočnou formou sústavného ukladania úloh vedúcim
funkcionárom a vedúcim zamestnancom MS a kontrole ich riešenia (pozri oneskorené
uverejnenie uznesení VZ MS v júli 2014 v SNN), a tým zanedbávajú svoju riadiacu a kontrolnú
funkciu voči funkcionárom MS a vedúcim pracovníkom MS. Výbor MS sa často zaoberá
prevažne prevádzkovými otázkami a úlohami, ktorých riešenie by malo byť predmetom
činnosti predsedníctva, predsedu alebo vedúcich pracovníkov MS.
DV MS upozorňuje, že Výbor, Predsedníctvo a vedúci pracovníci MS nezvládajú riešiť ani
otázky takého významného charakteru, akými je analýza hospodárenia MS za rok 2013
(doteraz nebol Výborom MS schválený výsledok hospodárenia – vrátane účtovnej závierky –
a správa o činnosti MS za rok 2013), ako aj vypracovanie a prerokovanie rozpočtu MS na rok
2014, ktorý, žiaľ, nebol doteraz Výborom MS schválený! Preto DV MS s plnou vážnosťou
upozorňuje, že výkonnosť a efektivita novozvoleného Výboru MS je v tomto smere
nedostatočná. Po počiatočnom falošnom optimizme Výbor MS opäť prepadol do starých
zlých praktík z minulého obdobia, ako je nepripravenosť na aktívne a efektívne riadenie
a nedostatočné obsahové zameranie zasadnutí Výboru a Predsedníctva MS zo strany

predsedu MS, ale aj vedúcich pracovníkov MS. DV MS vyslovuje domnienku (vysoko
hraničiacu s pravdivosťou), že sa nedostatočne presadzujú celomatičné záujmy Matice
slovenskej, čím sa oslabuje jednota MS a akcieschopnosť volených orgánov MS. To je však
len vrchol ľadovca nahromadených problémov, ktoré prežívajú z minulého funkčného
obdobia. Poukázala na to už aj schválená Správa DV MS z posledného Valného zhromaždenia
MS, ako aj „upozornenie DV MS“ z 2. 6. 2012, adresované vtedajšiemu Výboru MS, ktoré sa
však, žiaľ, nikdy nezaradilo do rokovania Výboru MS. Toto upozornenie DV MS poukázalo aj
na problémy, ktorých neriešenie privodilo v MS súčasný krízový stav poznamenaný vážnym
nedostatkom finančných prostriedkov na zabezpečovanie činnosti nielen centra, ale aj na
takmer nulový stav finančnej pomoci miestnym a im na roveň postaveným odborom MS,
vrátane vedného úseku, a to napriek ďalším upozorneniam DV MS.
DV MS, vedomý si plnej zodpovednosti voči Valnému zhromaždeniu MS, opätovne
dôrazne upozorňuje orgány MS na všetkých stupňoch riadenia vrátane predsedu MS a žiada
ich, aby v čo najkratšom čase uskutočnili sebareflexiu svojej práce, aby si systémovým
prístupom prerozdelili svoje kompetencie a zodpovednosti v súlade so Stanovami MS
v záujme riešenia úloh, uložených Valným zhromaždením MS konaným v októbri 2013, a aby
bez zbytočného odkladu začali riešiť výkonným a efektívnym spôsobom problémy v MS. DV
MS žiada orgány MS, aby podstatne zlepšili, popri svojej riadiacej činnosti, kontrolnú činnosť,
aby z neplnenia úloh, obchádzania zákonov a ostaných predpisov, porušovania Stanov MS
vyvodzovali spravodlivé a nekompromisné dôsledky.
Je najvyšší čas, aby sa obnovila akcieschopnosť orgánov MS, aby sa zvýšila ich aktivita,
ktorá zabezpečí, aby aj vedúci a ostatní pracovníci MS niesli plnú zodpovednosť za dôsledné
plnenie a splnenie im uložených úloh, aby svoju činnosť podriadili záujmom MS. DV MS
zastáva názor, že pod doterajšiu nedostatočnú úroveň celého riadiaceho procesu aj medzi
zamestnancami MS sa podpísala aj dlhodobá absencia správcu MS. Dnes však, keď je táto
významná funkcia obsadená, bude nutné, aby aj zo strany správcu MS bola venovaná
dôsledná a nekompromisná pozornosť zabezpečovaniu úloh, ako aj jeho systematickej
kontrolnej činnosti.
DV MS verí, že je v silách orgánov MS, vrátane predsedu MS, ale aj všetkých vedúcich
a radových pracovníkov MS, zlepšiť svoju činnosť v záujme celej MS. Na ostatnom Valnom
zhromaždení MS dostalo dôveru stať sa členmi orgánov MS veľa mladých ľudí, významných
osobností z vedeckej oblasti, ale aj ďalších členov MS, ktorí sú na vedúcich postoch
v samosprávnych a štátnych orgánoch. Je to pre všetkých zaväzujúce, lebo MS takéto kádre
potrebuje. Do Výboru MS a ostatných orgánov MS prišla mladá krv, mladí vzdelaní ľudia,
ktorí sa svojou aktivitou dostali na kandidátky a boli do nich demokraticky zvolení. DV MS
preto od nich očakáva nové moderné prístupy vo formách a metódach práce, novú víziu MS
v 21. storočí nezaťaženú „žabomyšími vojnami“, ktorá osloví nielen mladú slovenskú
inteligenciu, ale aj ostatných mladých zapálených vlastencov. Práve MS dostala pred
stopäťdesiatimi rokmi do vienka plniť úlohu očistnej morálky, ktorú aj dnešná naša

spoločnosť, ale aj MS naliehavo potrebuje. Len dôsledným a zodpovedným prístupom
k plneniu úloh orgánov MS, ale aj všetkých jej členov si MS upevní svoje postavenie a obnoví
autoritu v modernej slovenskej spoločnosti so smelou perspektívou do budúcnosti.
DV MS, odvolávajúc sa na doterajšie jeho upozornenia, očakáva, že Výbor MS prijme
také opatrenia, vrátane spravodlivého vyvodenia dôsledkov, ktoré pomôžu cieľavedome
riešiť súčasný nelichotivý stav v našej národnej ustanovizni.
DV MS vykoná v decembri 2014 kontrolu aktivizácie orgánov a organizácií MS, ako aj
opatrení a úloh prijatých Výborom MS voči vedúcim funkcionárom a vedúcim pracovníkom
MS.
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