Stanovisko predsedov a zástupcov KR MS k Stanovisku V MS z 31.januára 2015

Zástupcovia KR MS – Nitra, Banská Bystrica, Košice, Žilina si s prekvapením prečítali vyhlásenie V MS
z 31. januára 2015 v Martine, ktoré hraničí s praktikami totalitného režimu a porušovaním
demokratických zásad MS.
Vo vyhlásení sa píše:
„Výbor MS na svojom zasadnutí 31. januára 2015 v Martine prijal s uspokojením informácie o
pokračujúcich opatreniach pri reštrukturalizácii a úsporných krokoch národnej ustanovizne. Odmieta
bezdôvodné, neustále pokračujúce nekonštruktívne spochybňovanie práce predstaviteľov MS, výzvy
niektorých krajských rád MS, ktoré prekračujú svoje právomoci, na zvolanie mimoriadneho valného
zhromaždenia MS, útoky stále tých istých, aj členov výboru MS, ktorí sa snažia o destabilizáciu Matice
slovenskej. Výbor MS s vďakou prijíma informácie o tom, že sa prakticky nevyskytli hlasy zo strany
miestnych odborov MS o podporu pre zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré výbor MS
odmieta a nepovažuje ich za adekvátny prostriedok riešenia momentálnej situácie v Matici
slovenskej.“

Ohradzujú sa voči tomuto stanovisku, najmä v oblasti „výziev Krajských rád MS, ktoré prekračujú
svoju právomoc na zvolanie mimoriadneho VZ“.
Krajské rady, ako poradný orgán predsedu MS, demokraticky zvolené zástupcami MO MS, svojimi
výzvami v období september – november 2014 nadviazali na výzvu 1. podpredsedu Jozefa
Šimonoviča (jún 2014), ktorý žiadal na rokovaní výboru MS odstúpenie predsedu MS Mariána Tkáča,
ako aj na kritické výčitky zosnulého Drahoslava Machalu (september 2014) voči praktikám Mariána
Tkáča vo vedení MS.
Nevieme, kde V MS berie právo spochybňovať názor matičného hnutia v jednotlivých krajoch. Staré
totalitné praktiky neprijímali názor zdola, kým ich neschválili najvyššie stranícke orgány. V Matici
slovenskej sme sa ich v r. 1989 vzdali. Že sa ich niektorí aktuálni členovia výboru MS nevzdali, to je
len dôkaz toho, ako podliehajú rozličným manipuláciám vedenia MS proti matičnej demokracii
a nespochybniteľnému právu matičiarov, matičnej rodiny na Slovensku, vyjadrovať sa k situácii
v Matici slovenskej. Využívame svoje demokratické právo a vyzývame aj my ďalšie Krajské rady MS,
Okresné rady MS, MO MS, všetky matičné štruktúry, aby nepodľahli totalitným praktikám
spochybňovať, ba priam zakazovať názor zdola a ignorovať ho v najvyšších orgánoch MS.
S úctou a vďakou za Vašu nezištnú matičnú angažovanosť, ako i uznanie a rešpekt k právu na
demokratický názor v Matici slovenskej v duchu platných Stanov MS
Za KR MS
‐ Nitra, predseda Jozef Steiner, v.r.
‐ Banská Bystrica, predseda Igor Kovačovič, v.r.
‐ Žilina, predseda Ľubomír Kraľovanský, v.r.
‐ Košice, člen KR Jozef Mižák, v.r.
PS. Uvedené Stanovisko bolo zaslané na web MS a do SNN, kde pravidelne uverejňujú výzvy
a stanoviská tých matičiarov, ktorí s výzvami KR MS nesúhlasia, ale naše kritické názory odmietajú
zverejňovať.

