Vážený pán predseda Dozorného výboru MS, vážení členovia DV MS,
nepamätám si, či vôbec niekedy vydal DV MS nejaké vyhlásenie k matičným problémom
v čase krátko po valnom zhromaždení MS. Preto vnímam, že situácia v MS je naozaj kritická.
Jej vážnosť podčiarkuje aj skutočnosť, že predmetné Vyhlásenie je zasielané okrem členov
Výboru MS aj ďalším funkcionárom a dobrovoľným matičným činovníkom v teréne.
Oceňujem tento zámer DV MS. Veď, kto iný, ako členské hnutie má sväté právo vedieť, čo
sa v MS deje. Informácií o situácii je beztak málo. Matičný terén znepokojujú správy o
absencii rozpočtu, jeho svojvoľnom zneužívaní v nedávnej minulosti, úvahy o predaji
Neografie a majetku, napätých vnútorných pomeroch v inštitúcii, neposkytovanie
zodpovedajúcej materiálnej podpory MO MS prostredníctvom grantového systému, rušení a
obmedzovaní činnosti Oblastných stredísk MS atď.
Znepokojujúca je aj skutočnosť, že nahromadené vnútorné problémy prekročili matičné
hranice. O MS sa hovorí na pôde parlamentu, na Najvyššom kontrolnom úrade SR,
nevynímajúc elektronické a printové médiá. Meno MS sa ocitá v paľbe nežičlivcov a jej
kredit v spoločnosti naďalej klesá. Žraloky v pozadí, prisatí na MS čakajú, kedy sa to zrúti,
aby mohli začať trhať majetok. Z tohto uhla pohľadu vnímam aj verejné vyhlásenie DV MS,
ktorý nabral odvahu všeobecne pomenovať problémy, ako úprimnú snahu o nápravu vecí
matičných s cieľom zapojiť do procesu obnovy a revitalizácie širšiu matičnú verejnosť.
Oprávnene tým preberá na seba morálnu zodpovednosť za riešenie a spoluzodpovednosť za
vyriešene kritického stavu v MS.
Náprava je možná. Dnes je pomerne dobre známe, kto otrávil matičnú studňu aroganciou,
klamstvami, hrubou silou, sebaprezentovaním, nedodržiavaním uznesení....treba to však
zreteľne pomenovať najmä pre tých, ktorí v dobrej viere uverili, že ON bol najlepšia voľba,
ale aj pre tých, ktorí zo zištných dôvodov, za niekoľko grošov nechávajú otravovať to málo
čistej vody, aby si uvedomili svoju morálnu zodpovednosť za tento úpadok, ale aj pre tých, čo
majú strach a prirodzenú obavu o svoju materiálnu existenciu, aby mohli čoskoro verejne a
bez obáv vysloviť svoj poctivý názor. Zasvinenú studňu treba najprv čo najskôr vyčistiť,
potom vydezinfikovať a až potom nechať dotekať čistú vodu. Takto vnímam ideu vyhlásenia
DV MS, ale možno sa mýlim...
Žiadalo by sa však v uvedenom vyhlásení konkretizovať, o aké kritické hlasy z vnútra
DV MS ide a vyhnúť sa zovšeobecňovaniu. Myslím, že by to pridalo na účinnosti tohto
vyhlásenia. Nie je jasné, čo mal DV na mysli, o aké prevádzkové otázky konkrétne ide,
pokiaľ mal DV na mysli výsledky hospodárenia, alebo rozpočtové opatrenia, komplexné
posudzovanie stavu a východísk ekonomiky MS, tak jediným oprávneným orgánom je Výbor
MS. Pravdepodobne Výbor MS musel suplovať manažment MS na čele s predsedom MS,
ktorý, ako naznačuje DV MS nevykazuje adekvátnu kompetentnosť.
Vo vyhlásení sa ďalej hovorí o nedostatočnej výkonnosti a efektivite novozvoleného
Výboru MS. Na obhajobu Výboru MS by som rád uviedol, že Výbor MS je orgánom, ktorý
má posudzovať stav hospodárenia MS za predchádzajúci rok vrátane účtovnej závierky a
schvaľovania rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Nie je predsa vinou výboru MS, že
uvedené materiály sú neúplné, nepresné, alebo dokonca nepredložené. Podľa Hlavy VIII, čl.
1. Stanov MS, predsedá výboru MS predseda MS. Z toho vyplýva, že tento volený štatutárny
orgán je jediný zodpovedný za včasnosť, presnosť a úplnosť predkladaných materiálov
Výboru MS. Výkonnosť, presnosť a efektivita by mala byť predovšetkým imperatívom pre

predsedu MS, jeho poradné orgány a profesionálnych pracovníkov. Výbor je po VZ MS
najvyšším orgánom MS, má mať vážnosť a rešpekt zo strany predsedu MS a celého
manažmentu.
Uvádzate, že Výbor MS prepadol do zlých praktík z minulého obdobia. Pôsobil som v
predchádzajúcom výbore a veľmi dobre poznám to obdobie. Starým praktikám prepadol
predovšetkým predseda Tkáč tým, že nerešpektoval uznesenia, schválený rozpočet, obchádzal
Výbor MS, svojvoľne predával majetok a pracovnou metódou boli intrigy, zavádzanie,
manipulácia a klamstvo.
Uvádzate iba domnienku, že sa oslabuje jednota a akcieschopnosť MS. Súhlasím,
vyčítam však tejto formulácii, že zostala len pokusom o objektívnosť. Viac by som očakával
uvedenie vecných dôkazov a jediného zodpovedného za nepripravenosť zasadnutí Výboru
MS, nekoncepčnosť a neprofesionalitu, ktorá viedla k zlému menu MS, ako vyslovenie iba
domnienky. Zároveň by som čakával od DV pomenovanie, kto a v akom rozsahu tento
kritický a nielen finančný stav spôsobil. Nebol to Výbor MS! Princíp jediného zodpovedného
je v stanovách pomenovaný explicitne a nemožno ho z akejsi falošnej ohľaduplnosti zastierať
kolektívnou zodpovednosťou za tento stav.
Chýba mi uplatnenie kompetencie DV MS t.j. predloženie návrhu konkrétnych
systémových opatrení na zastavenie kritického stavu. Uvedomujem si, že ide o vyhlásenie a
nie je celkom možné pomenovať všetko konkrétne, ale predsa len namiesto pekného a
šťavnatého apelu o obnovení akcieschopnosti a zodpovednosti, presvedčenia DV MS, čo
všetko a kto je schopný zlepšiť prácu, tak namiesto toho sladkého mravného pátosu a
zväzáckej proklamácie, by bolo potrebné predložiť všetkým orgánom MS, vrátane krajských,
oblastných a okresných rád opatrenia DV MS. Iba tento volený kontrolný orgán disponuje
rozsiahlymi kompetenciami na zistenie skutkového stavu v hospodárení inštitúcie. DV MS sa
nesmie zbaviť svojho práva a povinnosti prísne kontrolovať a navrhovať konkrétne opatrenia.
Ak ich výbor MS neprijme, bude to potom maslo na hlave tohto orgánu. Výboru MS
prislúcha prijať uznesenie na základe konkrétnych zistení a návrhu opatrení na riešenie, ktoré
predloží DV MS podľa Hlavy VII. Článok 5, odst. 4. písm. c), d). Stanov MS. Takto to
funguje vo všetkých štábne zdatných inštitúciách.
Ďakujem za doručené Vyhlásenie a úprimne držím palce DV MS, aby dokázal nielen
konkrétne pomenovať súčasný stav, ale najmä, aby vypracoval účinné opatrenia na odvrátenie
úpadku MS. Matičná verejnosť v MO MS to oprávnene očakáva, rovnako aj od Výboru MS,
ktorý jediný môže prijať zásadné ozdravné rozhodnutia. Nástrojov je niekoľko, len sa treba
správne a rýchlo rozhodovať, bez strachu, s plnou vážnosťou a zodpovednosťou za budúcnosť
MS. Nečakať do ďalšieho valného zhromaždenia MS.
S úctou

V Nitre 1.septembra 2014

Jozef Steiner v. r.
predseda KR MS Nitrianskeho kraja

