
Uznesenia z 15. riadneho zasadnutia výboru Matice slovenskej  
v deviatom volebnom období, ktoré sa konalo 8. 10. 2016 v Martine 

 
Uznesenie 15/1/2016-V 
Výbor MS schvaľuje informáciu o čerpaní rozpočtu za I. polrok. Schvaľuje rozpočtové 
opatrenie č. 3 po zakomponovaní úprav. Príjmy sa znižujú o 52 354 eur a výdavky sa 
znižujú o 53 672 eur. 
Za: 26  proti: 0 zdržali sa: 0 
 
Uznesenie 15/2/2016-V 
Výbor MS berie na vedomie informáciu o príprave rozpočtu na rok 2017. Ukladá 
správcovi zapracovať pripomienky, ktoré sú realizovateľné. Pripomienky možno 
zasielať aj emailovou poštou. 
Za: 26   prosti:0 zdržali sa:0 
 
Uznesenie 15/3/2016-V 
Výbor MS schvaľuje stratégiu MS pre 21. storočie, ktorá sa bude priebežne 
aktualizovať. Ukladá uverejniť ju na webe MS. 
za: 25  proti: 0  zdržali sa: 1 
 
Uznesenie 15/4/2016-V 
Výbor MS berie na vedomie predložené Zásady hospodárenia a žiada o zaslanie 
písomných pripomienok do 31. 10. 2016. 
Za: 26  proti: 0 zdržali sa: 0 
 
Uznesenie 15/5/2016-V 
Výbor MS schvaľuje v rámci podnikania v MS zachovať firmy Neografia, 
vydavateľstvo a Metod. Ostatné firmy s matičným podielom sa budeme snažiť ukončiť 
a raz ročne bude podaná informácia, ako sa v tejto veci postupuje. Ruší sa uznesenie 
8/20/2015 – V. 
Z: správca T: trvalé 
Za: 26  proti: 0 zdržali sa: 0 
 
Uznesenie 15/6/2016-V 
Výbor MS ruší zlatú cenu MS pre Viliama Grusku. 
Za: 26  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Uznesenie 15/7/2016-V 
Výbor MS berie na vedomie správu o plnení uznesení a ruší tretiu vetu z uznesenia 
11/2/2015 – V. 
Za: 26  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Uznesenie  15/8/2016-V 
Výbor MS schvaľuje organizačné zmeny, na základe ktorých sa zrušujú/zriaďujú ďalej 
uvedené pracovné pozície – funkcie, následkom čoho sa mení stav zamestnancov 
s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce na pracoviskách, a to takto: 
D MS Prievidza – zriaďuje sa pracovné miesto s polovičným úväzkom (pracovisko bude 
mať jedno pracovné miesto s plným úväzkom a jedno s polovičným úväzkom). 



Pracovné miesta na všetkých pracoviskách MS možno obsadiť aj viacerými osobami na 
čiastočný úväzok v prípade, že súčet úväzkov nepresiahne počet úväzkov schválených 
výborom MS. 
Ukladá tajomníkovi Hanuskovi zapracovať tieto organizačné zmeny do prílohy 
organizačného poriadku MS – zoznam pracovných miest. Priebežne, ako budú prijaté 
rozhodnutia o organizačných zmenách. 
Za: 26  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Uznesenie  15/9/2016-V 
Výbor MS ukladá predsedovi zaslať list, aby MŠ SR podporilo exkurzie na významné 
miesta národnej histórie. 
Z: v texte T: 
Za: 25  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 


