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Zápisnica 

z rokovania Krajskej rady Matice slovenskej Košického kraja 

zo dňa 16.9.2014 

 

 

 

Termín konania: 16.9.2014 

Miesto konania: zasadačka Domu Matice slovenskej Michalovce 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní ospravedlnení: Ján Klobušník, Martin Gallík, Jana Michlíková, Kamila Chilová,  

                                            Helena Zuskáčová, Rastislav Zacher 

Hostia: Jozef Šimonovič, I. podpredseda MS, Marek Hanuska – tajomník MS 

 

 

Program:   1. Otvorenie a privítanie prizvaných hostí a členov KR MS 

  2. Kontrola plnenia úloh 

  3. Informácie zo zasadnutia Výboru MS 

  4. Aktuálna situácia v matičnom hnutí 

  5. Diskusia 

6. Návrh na uznesenie 

  7. Záver 

 

 

K bodu 1. 

 

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka  KR Zlatica Halková, privítala prítomných, osobitne 

privítala I. podpredsedu MS Jozefa Šimonoviča a tajomníka MS Mareka Hanusku. Hneď 

v úvode uviedla, že dôvodom zasadnutia je žiadosť niektorých členov ktorí sa obrátili na ňu 

o zvolanie mimoriadneho zasadnutia KR vzhľadom na zložitú situáciu v MS. V úvode 

predložila návrh na zabezpečenie zvukového záznamu rokovania a vyzvala prítomných, aby 

sa vyjadrili, či súhlasia s tým aby sa rokovanie nahrávala na zvukový záznam. Všetci prítomní 

zdvihnutím ruky dali súhlas na nahrávanie. Predniesla návrh na zapisovateľa a overovateľa 

zápisnice, za zapisovateľku navrhla Máriu Kušnírovú a za overovateľa Jozefa Mižáka. Do 

návrhovej komisie navrhla Ruženu Dorčakovú  Jána Eštoka, zapisovateľku a dala hlasovať, 

kto je za predložený návrh. Všetci prítomní jednomyseľne schválili predložený návrh. 

 

K bodu 2.  

 

Kontrolu plnenia úloh vykonala predsedníčka KR, ktorá konštatovala, že z rokovania KR zo 

dňa 13.3.2014  bola prijatá úloha dať podnet na DV na vykonanie kontroly hospodárenia 

v DMS v Spišskej  Novej Vsi za obdobie, kedy bola riaditeľkou DMS Ružena Dorčáková. 

Táto úloha bola splnená návrh na vykonanie kontroly bol DV zaslaný a súčasne s tým uviedla, 

že kontrola bola aj vykonaná a oboznámila prítomných s jej výsledkom. Podľa výsledkov 

kontroly sa nezistili pochybenia a nehospodárne nakladanie s matičným majetkom zo strany  

bývalej riaditeľky a navrhuje verejné ospravedlnenie a je na tých ktorí tieto nepravdy uviedli 

akým spôsobom sa to udeje. K tomu sa vyjadrila aj dotknutá Ružena Dorčáková, ktorá 

uviedla, že bude žiadať ospravedlnenie v SNN a bude tiež prostredníctvom mediátora žiadať 

aj finančnú náhradu za nemajetkovú ujmu, ktorá jej bola spôsobená týmito nepravdivými 

výrokmi zo strany predsedu a riaditeľa DMS v Spišskej Novej Vsi pána Rastislava Zachera, 
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ktorý bol podnecovateľom k týmto špinavostiam. Uviedla, že požiadala predsedu M. Tkáča, 

aby sa jej verejne ospravedlnil na zasadnutí výrobu a keďže sa to nestalo obrátila sa na členov 

výboru, aby ho k tomu vyzvali. Krátko reagoval aj Marek Hanuska, ktorý uviedol, že 

spomínaný záver previerky prišiel až v mesiaci august a odvtedy sa zasadnutie výboru 

nekonalo a v závere nie je požiadavka ospravedlnenia, že je to požiadavka pani Dorčákovej. 

Taktiež sa vyjadril k tejto téme aj Ján Eštok, ktorý uviedol, že došlo k závažnému poškodeniu 

človeka a je potrebné to zastaviť hneď na začiatku. Pani Caganová uviedla, že ona požiadala 

o vykonanie kontroly pretože v Matici ide o osočovanie slušných ľudí tento krát to išlo o pani 

Dorčákovú, o ktorej tieto nepravdivé informácie odzneli aj médiach v meste Spišská Nová 

Ves a preto je potrebné, aby sa to uzavrelo, aby sa zastavilo osočovanie slušných ľudí. 

 

K bodom č. 3, 4, 5 

 

O situácií v MS informovala Zlatica Halková, ktorá uviedla, že je skutočne zlá a uviedla, že 

bolo to spôsobené výpadkom dotácie z Neografie. Uviedla aj to, že nebudú prostriedky na 

regionálnu kultúru a tiež to, že z ústredia bola na web stránke uverejnená informácia, že je 

potrebné vyúčtovať projekty, ktoré boli zrealizované a tie čo sa neuskutočnili na tie ani 

nebudú financie poskytnuté. V tomto období prišiel list, v ktorom bolo uvedené zas, že sa 

budú hľadať prostriedky iba na projekty, ktoré ešte neboli zrealizované. Vyzvala všetkých 

prítomných, aby realizovali projekty z vlastných prostriedkov. Ďalej uviedla, že doposiaľ 

nebol schválený rozpočet, uviedla, že nový správca sa snaží zabezpečiť financie na chod MS, 

že má prísľub z MK výšku príspevku na úrovni tohto roku. Taktiež informovala o tom, že boli 

oslovené viaceré banky za účelom poskytnutia preklenovacieho úveru ale informácie z médií 

žiaľ spôsobujú to, že viaceré z oslovených bánk odmietli poskytnúť úver. Z toho dôvodu bude 

potrebné uskutočniť personálne zmeny aj za cenu zrušenia niektorých domov ako sa to stalo 

v Dubnici nad Váhom. Potom vyzvala podpredsedu Jozefa Šimonoviča, aby ju doplnil 

o aktuálnej situácií. 

Podpredseda uviedol, že situácia v MS okrem fluktuácie peňazí nie je zlá. MO pracujú tak ako 

majú problém je vo vrcholnej časti trojuholník, už dlhší čas sa zaoberajú platmi, 

zamestnancami, výsledkami kontroly, medzi jedným z najväčších problémov patrí zámenná 

zmluva, ktorú NKÚ túto zrušil a je pripravená výzva o členov MS pod názvom Pomôžme si 

sami, aby sme si sami čiastkou 10,- € poskladali a tieto budú použité na regionálnu kultúru. 

Problém je aj finančná časť národného pokladu, časť týkajúca sa obrazov majstra Hložníka 

bol vyriešený. Otázka MS a tzv. Nadácie MS, Matica žiadala, aby zo svojho názvu vyškrtli 

prídavok MS. Ďalej informoval o práve ukončenom poslaneckom prieskume 

a informoval tom, kto sa poslaneckého prieskumu zúčastnil, že položili množstvo otázok, 

týkajúce sa rozpočtu, financovania, akcií Neografie, ktorým bola poskytnutá informácie,  

Bola položená otázka týkajúca sa problému slávnosti na Devíne, k nej poskytol informácie on 

osobne, uviedol, že pozvaní boli všetci predsedovia VUC, pýtali sa na platy vrcholového 

manažmentu, poslanci sa informovali o digitalizácií ako o knihách  Dr. Bobáka. Poslanci na 

konci odporučili pánovi predsedovi, aby sa vzdal funkcie ale nie priamo. 

Pani Halková v tomto bode uviedla, že je zlé, že sa veľa veci medializuje aj to, od koho žiada 

MS úver a prečítala aj list správcu MS pána Smolca, ktorý požiadal o pomoc pri získaní 

úveru. Uviedla, že ju mrzí že sa aj ona sama ako členka výboru nezaujímala viac o finančnú 

situáciu a vyzvala členov výboru aby si sami zamysleli nad sebou, či aj oni sami nenesú 

zodpovednosť. Uviedla, že je potrebná spolupráca mladých a starých ale uviedla, že mladým 

chýba slušnosť a úcta k starším. Mali by sme byť hrdí na to že sme členmi výboru a vedieť sa 

chovať aby sme si nekazili renóme na verejnosti.  

Ďalej sa Mária Kušnírová opýtala zástupcov vedenia MS keďže v ich vystúpeniach odzneli 

informácie o personálnych opatreniach, či návrh personálnej komisie sa už začal realizovať, 
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ak nie kedy a akým spôsobom sa budú personálne opatrenia realizovať v praxi, ako sa to 

dotkne jednotlivých DMS a pracovníkov. Uviedla,  že prevažná časť členskej základne má 

výhrady voči činnosti pána predsedu, ktorý ignoruje členskú základňu, nezúčastňuje sa 

podujatí, celoslovenského významu to by bolo možné pochopiť, ak by vôbec reagoval na 

pozvania a aj to, že nemôže byť všade ale je možné poslať za seba adekvátnu náhradu. Ako 

príklad uviedla podujatie „Vatra zvrchovanosti „, ktorá sa koná od vzniku SR ako jedná zo 

štyroch, ktoré schválila vláda SR na túto aj napriek pozvaniu nikto neprišiel a ani na pozvanie 

nikto nereagoval. Podobne tomu bolo aj koncom roka keď sa v Užhorode konali oslavy 20. 

Výročia založenia Oblastnej organizácie MS, kde bola prítomná celá štátna administratíva, 

zástupcovia diplomatického zboru SR na Ukrajine, zástupcovia Úradu pre zahraničných 

Slovákov iba z MS z vrcholového manažmentu nebol nikto. Koncom roka aj napriek 

požiadavke, ktorá bola adresovaná pánovi predsedovi, aby boli pre Slovákov na Ukrajine 

zabezpečené kalendáre, ktoré  chcel pán Hajniš, predseda Obl. Organizácie venovať členom 

MS tieto neboli zabezpečené. Na požiadavku ani nikto nereagoval. Aj začiatkom septembra sa 

na ňu obrátil pán Hajniš s otázkou, či niekto príde na slávnosti Slovenskej kultúry, ktoré sa 

taktiež pod jeho vedením konajú každoročne a povedal že na jeho pozvanie nikto nereagoval. 

Uviedla, že je smutné, že si nevážime ľudí ako je pán Hajniš, ktorý už 20 rokov stoji na čele 

MS na Ukrajine a keď mu bola ukončená zmluva za MS sa mu ospravedlnila, lebo jej bolo 

trápne, že MS nemá 130,- € mesačne na podporu matičného snaženia v zahraničí. Ďalej 

vyslovila nespokojnosť členov MS s vyjadrením pána predsedu na poslanecký prieskum, 

ktoré bolo vysielané v Rádiožurnáli, na ktorý bola upozornená členmi MO a ktorý si 

vypočula. Výhrady smerovali hlavne k jeho vyjadreniu o tom, že nemal informácie o tom, aká 

zložitá ekonomická situácia je v MS, veď takmer 2 roky vykonával kumulovanú funkciu 

predsedu aj správcu MS ako potom túto organizáciu riadil? Taktiež reagovala na vyjadrenie 

o výzve predsedu na odstúpenie uviedla, že matičiari z územného obvodu budú súhlasiť 

s voľnou nového predsedu ale zákonným spôsobom a to zvolaním mimoriadneho VZ.  

Pani Dorčáková reagovala na vyjadrenia pani Halkovej že sa členovia výboru neurobili dosť 

pre to aby zabránili situácií v ktorej sa MS nachádza teraz povedala, že to nie je pravda, ale 

nemali príležitosť pretože na výbore im nebolo umožnené. 

Pán Mižák taktiež reagoval na vyjadrenie pani Halkovej a taktiež reagoval aj na vyjadrenie 

pána Šimonoviča, že situácia v MS nie je dobrá na vrchole trojuholníka, že sa mu zdá, že MS 

Pán Boh opustil. Uviedol, že ľudia majú o MS zlú mienku. Predseda MS zakázal primátorovi 

Košíc, aby nejednal s MO ale iba s DMS lebo to sú jeho ľudia, čo si človek má myslieť 

o takom predsedovi, a má za to, že taký človek nemá čo v MS robiť. MS nemá schválené 

základné dokumenty. Hovoril za MO MS v Košiciach a požiadal KR aby iniciovala zvolanie 

mimoriadneho VZ a vyzval všetkých aby ho počúvali a prečítal výzvu MO MS v Košiciach 

(viď príloha č. 1 ). Okrem toho tiež citoval slova predsedu MS kde sa uvádza dostáva sa vám 

do rúk publikácia ktorá obsahuje všetky matičné dokumenty  pretože ich poznanie je 

základným stavebným  kameňom matičnej demokracie  Matičnú demokraciu nemôže mať 

a ani nemáme ako prvoradý cieľ niekedy dokonca zabúdame, že ona ja iba prostriedkom 

a rámčekom o ktorý sa má MS opierať pri napĺňaní  cieľov. Vidí tu priznanie, že matičná 

demokracia je iba vodítkom, nerešpektuje matičnú demokraciu. Predsedu označil za 

samovládcu a to je koncom jedného kolektívneho orgánu. Vyzval prítomných aby sa 

spamätali a urobili kroky na nápravu existujúceho stavu. 

Na toto vystúpenie reagoval Ján Eštok, ktorý uviedol, že nie je potrebné jeden na druhého 

útočiť. Je potrebné však konštatoval, že sa neplní uznesenie VZ, okrem toho nebola kontrola 

uznesení, máme samostatné právne subjekty, treba hovoriť o tom, koľko projektov bolo 

vypracovaných, čo ďalej, mala sa uskutočniť verejná diskusia, prečo sa neuskutočnil snem?  

Nie je potrebné hovoriť že nie sú peniaze, pretože vždy sa nájde riešenie tak ako tomu bolo 

v minulosti. Navrhol viacero riešení pýtal sa, či je potrebné aby MS mala 39 členný výbor? 
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Navrhol, aby príspevok za člena sa neodvádzal do Ústredia ale aby sa použili na cestovné 

náhrady pre členov výboru aby sa nezaťažoval rozpočet MS. 

Búrlivá diskusia sa rozpútala k návrhu na zvolanie mimoriadneho krajského snemu v ktorej 

odzneli rôzne návrhy nakoniec sa členovia KR dohodli na jeho zvolaní do konca novembra 

2014. 

 

 

 

K bodu č. 6 

 

 

UZNESENIE 

Zo zasadnutia krajskej rady košického kraja zo dňa 16.9.2014 

 

 

SCHVAĽUJE: 

 

Za zapisovateľa: Máriu Kušnírovú  

Za  overovateľa: Jozefa Mižáka 

Za členov návrhovej komisie: Ruženu Dorčákovú a Jána Eštoka 

 

BERIE NA VEDOMIE: 

 

Výzvu MO MS Košice na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia. 

 

 

UKLADÁ: 

 

1. KR MS Košického kraja ukladá členom výboru z košického kraja, aby zabezpečili 

zaradenie do programu prerokovanie protokolu a výsledkov kontroly hospodárenie v DMS 

v Spišskej Novej Vsi a zabezpečili verejné ospravedlnenie zo strany predsedu a riaditeľa 

DMS Rastislava Zachera. 

Termín: 18.10.2014                                                               Zodpovední: členovia výboru 

 

 

2. Predsedom OR MS zvolať rokovanie OR a prerokovať výzvu MO MS Košice na zvolanie 

mimoriadneho valného zhromaždenia  

Termín : 30.9.2014                                                                 Zodpovední: predsedovia OR   

 

 

3. Predsedníctvu KR zvolať mimoriadny krajský snem za účelom riešenia zlej situácie v MS 

Termín:31.10.2014                                                                 Zodpovední: členovia P KR MS 

 

 

 

VYZÝVA: 

 

1. Výbor MS zvolať vzhľadom na neutešenú situáciu v MS mimoriadne VZ MS, ktorého 

prípravu riešiť aj za účasti zástupcov KR MS. Zvolanie mimoriadneho VZ navrhujeme 

z dôvodu : 
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a. neplnenia programu MS 

b. nenaplňovanie uznesení VZ z roku 2010 a 2013 

c. nehospodárneho vynakladania finančný prostriedkov , keď aj navrhované opatrenia  

    spočívajúce v predaji majetku, prepúšťaní pracovník nie sú smerované na rozvojové  

    matičné ciele 

2.  V súlade s uznesením VZ z roku 2013 o celomatičnej  diskusií vyzývame KR príslušných  

krajov, aby v rámci tejto zaujali stanovisko k súčasnej situácií v MS prijatím návrhov na ich 

riešenie. 

 

 

K bodu č. 7 

 

Na záver Zlatica Halková poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončila 

zasadnutie KR MS Košického kraja 

 

 

V Michalovciach, 16.09.2014 

 

 

Zapisovateľ:  JUDr,. Mária Kušnírová 

Overovateľ:  PhDr. Jozef Mižák 

                            Overil dňa:   01.10.2014 

 

                

 

       Ing. Zlatica Halková 

       Predsedníčka KR MS KK 

        

 

 

Príloha č. 1 – Výzva MO MS Košice 


