Rozporuplné Vyhlásenie Dozorného výboru Matice slovenskej

So záujmom som si prečítala Vyhlásenie DV MS, ktoré bolo zverejnené na webovej stránke
OM. Po prečítaní vyhlásenia som bola sklamaná z jeho obsahu, pretože vyhlásenie nie je
konkrétne, nemenuje osoby, ktoré sú zodpovedné za súčasný kolapsový stav v MS
poznamenaný úvermi a zadlženosťou, nedostatočným presadzovaním celomatičných
záujmov, nezabezpečením finančných prostriedkov na činnosť ústredia MS, ale hlavne na
činnosť MO MS .
Vyhlásenie DV MS si protirečí. Vo vyhlásení je napísané, že nebola schválená účtovná
uzávierka za rok 2013, ani vypracovaný rozpočet na rok 2014. Neriešenie problémov dostalo
MS do súčasného krízového stavu a do nedostatku finančných prostriedkov. Z vyhlásenia DV
MS mi vyplynulo, že predstavitelia MS na riadiacich pozíciách nedodržiavali zákony
a predpisy, neplnili úlohy , porušovali Stanovy MS, a preto treba, píše sa vo vyhlásení
„vyvodzovať spravodlivé a nekompromisné dôsledky“. Z uvedeného mi vyplýva, že je
nutné odvolať z funkcie predsedu MS ako štatutára a ďalších členov vedenia MS, ktorí sú za
tento kritický stav zodpovední. Alebo za všetky chyby, ktoré sa v MS urobili treba ponechať
súčasného predsedu MS a jeho spolupracovníkov, aby zlepšili svoju činnosť, a to tak, že MS
položia úplne na kolená ? Kladiem si túto otázku, pretože vo vyhlásení sú vety, ktoré sú
v rozpore s predchádzajúcimi, a to citujem: „ DV MS verí, že je v silách orgánov MS vrátane
predsedu, ale aj všetkých vedúcich a radových pracovníkov MS ,zlepšiť svoju činnosť
v záujme celej MS..“
Vo Vyhlásení ma zaujala veta, že v orgánoch MS je veľa významných osobností z vedeckej
oblasti a z vedúcich postov v samosprávnych a štátnych orgánoch. Kto sú tie osobnosti ?
Viem len o p. Mikušovi... A ešte jedna skvostná veta z Vyhlásenia: „ mladá krv, mladí
vzdelaní ľudia boli zvolení do VMS a orgánov MS a očakávajú od nich nové prístupy vo
formách a metódach práce, novú víziu MS v 21. storočí“. Ako napr. podpredseda MS
Marián Gešper , ktorý je zároveň aj predsedom Mladej Matice , ktorý dostával peniaze od
MS za právne služby a pracuje pre českú advokátsku kanceláriu Ludek Voight? Z textu na
webovej stránke OM som sa dozvedela, že p. Gešper dostával 1280 eur mesačne. Zmluvu
o poskytovaní právnych služieb podpísali za MS Marián Tkáč a za pražskú advokátsku
kanceláriu Marián Gešper. Z MS posielali peniaze na účet p. Gešperovi na základe zmluvy,
ktorá nebola platná, pretože nebola zverejnená v centrálnom registri zmlúv. Je dobré
prečítať si na webovej stránke OM názory čitateľov, napr. Prelievanie peňazí a každý čitateľ
dospeje k názoru, že advokátska kancelária dokonale a perfektne zvládla úlohy, ktoré
zmluvne dostala od MS. Robila pre MS celú agendu, ktorú mali v popise práce pracovníci
MS vo vedúcich funkciách, teda česká kancelária robila práce tajomníkov, podpredsedov,
riaditeľov a ďalších. Podľa DV MS je takáto práca podpredsedu MS Gešpera a možno
i ďalších, novým prístupom vo formách a metódach práce ? Z uvedeného mi vyplýva, že
práca, kde sa klame , podvádza a robí neodborná práca(ako napr. p. Komora na

národnostnom odbore) ,je pre MS novou víziou v 21. storočí? Môžem len konštatovať, že
takouto prácou robia hanbu MS a tiež nám, matičiarom.
A ešte poznámka na záver: DV MS sa svojim vyhlásením zachoval nemastne, neslane a
hlavne alibisticky. To znamená, že sa vyjadril všeobecne, nekonkretizoval, nemenoval a zdá
sa mi, že dokonca vinníkov obhajoval.
A čakala som aj nejaké návrhy opatrení na zlepšenie situácie v MS...
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