Krajská rada Matice slovenskej Košického samosprávneho kraja

Výzva
na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia Matice slovenskej
v roku 2014

Matica slovenská, jej vedenie, neplnením svojho programu,
neplnením uznesení prijatých na valných zhromaždeniach v roku 2010
a 2013 stráca svoju dôveryhodnosť, dochádza k jej postupnému
rozvratu.
Predseda Matice slovenskej na rokovanie výboru MS vedome
nezaraďuje otázky týkajúce sa plnenia programu MS jednotlivými
matičnými subjektmi, vedome zdegradoval personálnu oblasť MS
a zlyháva v ekonomicko-hospodárskych činnostiach.
Absentuje i kontrolná funkcia, ktorej nositeľom je Dozorný výbor MS
pod vedením svojho predsedu.
Členská základňa MS sa nemôže stotožniť so zámermi predsedu,
podpredsedov a správcu MS súčasný nepriaznivý hospodársky stav
v MS riešiť predajom majetku MS namiesto jeho zhodnocovania a tiež
prepúšťaním pracovníkov.
Súčasné vedenie MS nedokáže pomenovať základné príčiny
nepriaznivého finančného stavu, ktorými sú :
• absencia dodržiavania rozpočtovej disciplíny predsedom MS,
riaditeľov pracovísk MS na výdavkovej strane
• absencia systematickej pozornosti a vyvíjania aktivít na podporu
príjmovej časti rozpočtu
Je zarážajúce, že predseda MS, ktorý je zároveň aj predsedom
Dozornej rady Neografie a.s., ktorá sa pravidelne zaoberá výsledkami
hospodárenia Neografie a.s., sa dnes vyhovára, že nevedel
o nepriaznivej finančnej situácii v Neografii a.s., kde je MS
väčšinovým akcionárom. Na základe dosiahnutých hospodárskych

výsledkov by mala každoročne podporiť dividendami príjmovú časť
rozpočtu MS.
Neznalosť zákonov a vnútromatičných smerníc aparátom MS
spôsobili problémy v riadiacej činnosti.
K ďalším negatívam činnosti predsedu MS patrí:
• uprednostňovanie vlastných záujmov pred záujmami MS aj tým,
že podpísal zmluvy na podporu miestnej a regionálnej kultúry
vo výške viac ako 50 000 € bez reálneho finančného krytia, čím
podviedol príslušné matičné subjekty
• neefektívne nakladanie s majetkom MS- chýba hlavne koncepcia
možnej využiteľnosti priestorov v Domoch MS
• dlhoročné využívanie bytu MS v Martine jej predsedom za 1
euro mesačne
• nezapájanie sa vedných a záujmových odborov do grantových
programov, pričom činnosť Literárneho a Historického ústavu
MS ako samostatných právnych subjektov, by mala byť
financovaná plne z výskumných programov
• neschválené zahraničné služobné cesty predsedu MS nemajú
konkrétne výstupy a tým sa zaraďujú k nehospodárnemu
nakladaniu s prostriedkami v oblasti cestovného. Napríklad
nákup PHM na služobné cesty len pre samotného predsedu MS
predstavovali za rok 2013 viac ako 14 000 eur
• v roku 2012 neefektívne vynaložili na právne služby 40 000 eur
• výberové konania v MS sa neuplatňujú podľa prijatých zásad
schválených vo výbore MS, ale podľa „vlastných pravidiel“
vedenia MS
• celé roky nefunkčný Inštitút vzdelávania a z toho vzniknutá
finančná ujma MS vo výške cca 5000 eur
• odignorovanie požiadavky výboru MS prerokovať na zasadnutí
hospodárenie v Neografii a.s. za účasti vrcholového manažmentu
a.s.
• totálne zlyhanie MS na úseku vlastnej príjmovej činnosti
• absentuje činnosť poradných orgánov MS najmä vo finančnoekonomickej oblasti, v práci so zahraničnými Slovákmi, keď

napr. Rada pre zahraničných Slovákov sa doteraz od Valného
zhromaždenia v roku 2010 nestretla ani raz
• zameranie Slovenských národných novín sa vzďaľuje prezentácii
matičnej činnosti, pričom finančné pokrytie redaktorov živnostníkov SNN zo štátnych prostriedkov ročne predstavuje 60
000 eur
Predseda MS svojim autoritatívnym správaním, neschopnosťou,
nekompetentným rozhodovaním a zamlčovaním vzniknutých
problémov privádza MS na pokraj rozkladu a straty
dôveryhodnosti.
Žiadame:
1. predsedu MS, aby odstúpil zo svojej funkcie
2. výbor MS, aby zvolal v súlade so Stanovami MS, v súčinnosti
s Členským ústredím MS, s krajskými radami, oblastnými
a okresnými radami MS, miestnymi a záujmovými odbormi
mimoriadne valné zhromaždenie MS, na ktorom zvolí nového
predsedu a nové orgány MS, novelizuje stanovy MS a schváli
reálny program pre činnosť MS, čím sa prinavráti
dôveryhodnosť MS v očiach slovenskej verejnosti i medzi
Slovákmi žijúcimi mimo SR.
3. Vyzývame KR MS, OR MS, MO MS, záujmové odbory
a Mladú Maticu, aby sa pripojili k našej Výzve na zvolanie
mimoriadneho Valného zhromaždenia MS.

Výzva bola schválená na zasadnutí Krajskej rady v Dome Matice
slovenskej v Michalovciach dňa 16.9.2014.Výzvu podpisuje
schválený overovateľ PhDr. Jozef Mižák, v.r.

Kontakt: mizakovci@gmail.com

