Rád by som zareagoval na časť vyhlásenia prvého podpredsedu MS Jozefa Šimonoviča, „Aj my sme sa dostali do
situácie, do ktorej nás voviedli iní, do situácie, za ktorú my nemôžeme“:
Túto vetu nechápem. Kto nás doviedol do situácie v ktorej dnes MS je ?
Veru nie je to ani Koloman Tisza, ktorý v roku 1875 Maticu prvý krát likvidoval, nie sú to ani súdruhovia v roku 1952, kedy
bol prijatý zákon o MS, ktorý ju zbavil členského hnutia, ani normalizačné praktiky podobného charakteru.
Súčasnú situáciu v MS nespôsobil ani Milan Kňažko, ktorý jej v roku 1999, brutálne a likvidačne krátil z roka na rok
rozpočet. Nie, MS dostávala a dostáva presne takú istú dotáciu z MK SR, ako dostávala po iné roky už od čias ministra Chmela.
Na kríze MS sa podpísalo absolútne zlyhanie pri správe zvereného majetku, rovnako ako nekompetentné vedenie tejto inštitúcie
počas posledných štyroch rokov. Rád by som v tejto súvislosti, ako bývalý, ale aj súčasný člen výboru MS uviedol na pravú
mieru, čo robil, resp. mohol robiť Výbor MS, aby tejto situácii zabránil.

Predovšetkým treba zdôrazniť, že napriek tomu, že podľa stanov MS je Výbor MS
najvyšším výkonným orgánom medzi valnými zhromaždeniami, realita je úplne iná.
V minulom volebnom období väčšina výboru dlhodobo a dôrazne poukazovala na hrubé a
systematické porušovanie stanov, nehospodárne nakladanie s prostriedkami MS ako aj
majetkom. Dlhodobo a s nepredstaviteľným úsilím sa bojovalo, aby sa podarilo predísť
najväčším kauzám tohto obdobia ‐ Euroteg či záložné právo na Dom MS v Michalovciach.
Nerozumiem teda formulácii, že VMS prepadol do starých a zlých praktík. Čo by teda mal
podľa dnešných kritikov vtedajší výbor ‐ dobrý VMS robiť? Zahládzať všetky predsedove
prechmaty a ekonomické kauzy pod koberec ? Stať sa spoluzodpovedný za prudký morálny
a ekonomický úpadok MS? Za akýchkoľvek okolností kryť hrubé porušenia stanov , zákona
a iných predpisov vtedajšími štatutármi MS? Toto od výboru očakáva a očakával od
výboru ? Pre historickú pamäť chcem pripomenúť a zdôrazniť, že VMS tvrdo bojoval za to,
aby sa extrémne pochybná, nevýhodná, nemorálna a doslova kriminálna zmluva medzi MS
a firmou Euroteg zrušila, čo sa podarilo až po vyše ročnom boji. To isté možno povedať
o zrušení záložného práva na Dom MS v Michalovciach. Predseda v tomto boji bol vždy
a veľmi vehementne na tej nesprávnej strane, na strane bývalého správcu J. Eštoka.
K hospodáreniu MS
Výbor MS sa vždy snažil o to, aby hospodárenie MS bolo rozumne vyvážené s dlhšou
perspektívou. Aj preto sa vždy dlho a ťažko prerokovával rozpočet MS. Ako sa ukázalo, celé
úsilie, množstvo hodín nezištne stráveným nad úpravami rozpočtu, a nakoniec aj ťažké
a zložité vyjednávanie o tom, aby bol na jednej strane reálny , na druhej strane, aby
umožnil MS ponechať si dostatočnú rezervu na horšie časy, vyšiel naprázdno. Stalo sa tak
predovšetkým preto, že pre predsedu MS nikdy neplatili žiadne pravidlá. Uznesenia výboru
MS alebo rozpočty prijaté výborom MS ostentatívne ignoroval. Preto bez vedomia a poza
chrbát VMS zlikvidoval celú rezervu vo výške takmer milión eur, ktorú dostal, tak povediac,
do daru od svojho predchodcu.
Čo však bolo absolútne neprijateľné a hrubé porušenie akýchkoľvek pravidiel, bolo
zneužitie hrubej brachiálnej moci, a dovolím si otvorene povedať podvod, keď delegátom
valného zhromaždenia poslal zásadný sfalšovaný dokument Správa o činnosti

a hospodárení MS v rokoch 2010 až 2013. Dokument, ktorý dostali delegáti VZ MS, lživo
uvádzal , že ho prijal Výbor MS. Ako sa viackrát konštatovalo, delegáti valného
zhromaždenia čerpali z nepravdivých údajov, takže nebolo možné, aby prijali správne
rozhodnutia.
Vyvstáva otázka, ako je možné, že sa MS dostala do takého stavu, v akom je dnes.
Odpoveď je veľmi jednoduchá: Každá inštitúcia môže fungovať len vtedy, ak sa dodržiavajú
pravidlá. To zo strany predsedu nikdy neplatilo.
Tým je povedané všetko. Záchrana MS, ak na jej čele ostane človek, ktorý to všetko
spôsobil, nie je možná.
Zbierka teda bude aktuálna, len ak sa vyvodí plná osobná zodpovednosť za stav,
v ktorom sa dnes MS ocitla.
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