K najnovšiemu Vyhláseniu Dozorného výboru Matice slovenskej

Vážení členovia Dozorného výboru Matice slovenskej,

Už dávnejšie som ako členka výboru očakávala nejaké stanovisko, či vyjadrenie DV MS k situácii v MS.
Úprimne sa priznám, že som bola príjemne prekvapená, že sme sa konečne dočkali vyjadrenia DV MS,
ale optimizmus ma prešiel hneď na začiatku, keď som zistila, že text je 2 mesiace starý a ďalšie
prekvapenia ma čakali v jednotlivých odsekoch vyhlásenia, ale poďme po poriadku:
Zasadania Výboru MS sa pravidelne zúčastňujú 2 členovia DV MS, ale sú zvyčajne v pozícii
pozorovateľov a hovoria len v prípade, ak sa na nich člen výboru obráti s konkrétnou otázkou. Tak to
bolo aj v minulosti, nepamätám sa, či vôbec niekedy oficiálne žiadali predsedu o zaradenie nejakých
dôležitých bodov do programu, ale že to pravidelne a najčastejšie bezúspešne robili viacerí členovia
výboru, toho boli svedkami veľmi často. Ale dnes vo svojom vyhlásení hovoríte o „nedostatočnej
forme sústavného ukladania úloh vedúcim funkcionárom a zamestnancom MS“? Čo ešte máme
robiť? Aké iné možnosti má radový člen výboru, ak chce rokovať o iných problémoch a témach, ako
sú, citujem z vyhlásenia : „prevádzkové otázky a úlohy“?
Ďalšia vec, ktorá ma trápi, je, že upozorňujete na nedostatky a neefektívnu prácu vždy na prvom
mieste Výbor MS , potom predsedníctvo, ale vynechávate toho, kto je zodpovedný: predsedu MS!
Kto vedie zasadania výboru? Kto určuje program rokovaní? Ako to, že sa „Výbor MS opäť prepadol
do starých praktík z minulého obdobia, ako je nepripravenosť na aktívne riadenie a nedostatočné
obsahové zameranie zasadnutí výboru a predsedníctva, že výkonnosť a efektivita novozvoleného
výboru je nedostatočná..., že nezvláda riešiť otázky významného charakteru...“?Kto pripravuje
a vedie zasadanie výboru? Ako to, že je opäť za všetko zodpovedný výbor? Aj v minulom období to
tak bolo a teraz opäť? Zasa je na vine výbor? Nie je náhodou príčinou uvedených problémov
predseda? Aký výbor by mu, či vám, vyhovoval?
A že nie sme vo výbore schopní „schváliť rozpočet“? Nuž, najprv by ho musel niekto z vedenia
kvalitne a pravdivo vypracovať a výboru predložiť! To nie je úloha výboru! Na to sú predsa v Matici
platení pracovníci a predseda je tiež ekonóm! Možno pripraviť nový rozpočet, schváliť správu o
hospodárení za predchádzajúci rok spojenú s účtovnou závierkou, keď ste sa ako náš kontrolný orgán
zatiaľ nevyjadrili k rozšafnému hospodáreniu MS v minulom roku?
Kto sú tie nemenované „orgány“ MS a ako si majú „prerozdeliť svoje kompetencie a zodpovednosť?
Nie je to dostatočne definované v Stanovách MS? A žiadate ich , aby „z neplnenia úloh, obchádzania
zákonov a ostatných predpisov, porušovania Stanov MS vyvodili spravodlivé a nekompromisné
dôsledky“. Ako tomu máme rozumieť? Má výbor navrhnúť za to všetko vylúčenie predsedu p. M.
Tkáča z Matice slovenskej, ako to dovoľujú aj matičné Stanovy? A čo keby ste ho radšej presvedčili,
aby sa vzdal funkcie, keď ju nezvláda? Už ho k tomu nedávno vyzval i 1. podpredseda MS p.
Šimonovič, ale bez úspechu. Vy ako kolektívny orgán možno budete mať na neho väčší vplyv...

K poslednému odseku vášho Vyhlásenia, ctený Dozorný výbor MS, sa radšej vyjadrovať nebudem,
lebo výrazy ako „dôveru dostalo na VZ MS veľa mladých ľudí...,takéto kádre Matica potrebuje...
očakávame od nich moderné prístupy vo formách a metódach práce...mladú krv MS naliehavo
potrebuje...“, mi pripomínajú slovník zašlých čias... Namiesto takýchto fráz som čakala na záver
vášho Vyjadrenia návrhy na riešenie krízovej situácie v MS, akési návrhy opatrení, lebo to sa od DV
MS ‐ako kontrolného orgánu‐ očakáva. Namiesto toho som sa dozvedela, že od tohto výboru,
zloženého z väčšiny zamestnancov MS, čakáte „spravodlivé vyvodenie dôsledkov, ktoré pomôžu
cieľavedome riešiť súčasný nelichotivý stav v našej národnej ustanovizni“ a vy budete „kontrolovať
aktivizáciu orgánov a organizácií MS“.
Škoda, že hovoríte diplomaticky , v hádankách, bez pomenovania zodpovedných, nechcete nikomu
„ublížiť“, tak ste urobili zodpovedným výbor, chápem, to sú všetci a konkrétne nikto...Ja som
zodpovedných pomenovala už veľakrát a otvorene, ale každý máme svoj spôsob, zatiaľ sú oba bez
účinku a obávam sa, že všetko zostane po starom aj po vašom diplomatickom Vyhlásení...

PhDr. Eva Garajová, členka výboru MS

