
Uznesenia zo 16. riadneho zasadnutia výboru Matice slovenskej  
v deviatom volebnom období, ktoré sa konalo 28. 1. 201 v Košiciach 

 
Uznesenie 16/1/2017-V 
Výbor MS volí za prvého podpredsedu MS Ing. Viliama Oberhausera, CSc., za člena 
predsedníctva Mgr. Romana Michelka, do orgánov Neografie, a. s., JUDr. Mariána 
Gešpera a do orgánov Vydavateľstva, s. r.o., PaedDr. Miroslava Holečka. Zápisnica 
z volieb je prílohou zápisnice. 
Za: podľa výsledkov volieb 
 
Uznesenie 16/2/2017-V 
Výbor MS schvaľuje návrh účelovej dotácie na rok 2017, ako bola predložená. Rozpis je 
v prílohe zápisnice. Splnomocňuje predsedu, aby podpísal zmluvu s Ministerstvom 
kultúry SR. 
Z: v texte T: trvalé 
Za: 22, proti: 0, zdržali sa:1 
 
Uznesenie 16/3/2017-V 
Výbor MS schvaľuje rozpočet MS na rok 2017. Rozpočet korunového účtu na rok 2017. 
Berie na vedomie stanovisko dozorného výboru k rozpočtu MS na rok 2017. 
Za: 22, proti: 0, zdržali sa:1 
 
Uznesenie 16/4/2017-V 
Výbor MS berie na vedomie stanovisko DV k rozpočtu MS.  
Za: 22, proti: 0, zdržali sa:1 
 
Uznesenie 16/5/2017-V 
Výbor MS schvaľuje zámer zriadiť oblastné stredisko v Trnave ešte v tomto roku  
Za: 22, proti: 0, zdržali sa:1 
 
Uznesenie 16/6/2017-V 
Výbor MS schvaľuje organizačné zmeny, na základe ktorých sa zrušujú/zriaďujú ďalej 
uvedené pracovné pozície – funkcie takto: 
D MS Prievidza – zriaďujú sa dve pracovné miesta s plným úväzkom a zrušuje sa jedno 
polovičným úväzkom (pracovisko bude mať tri pracovné miesta s plným úväzkom, z toho 
jedno na OP Trenčín), 
D MS Prešov – zriaďuje sa jedno pracovné miesto s  plným úväzkom (pracovisko bude mať 
tri pracovné miesta s plným úväzkom, z toho jedno na OP Bardejov), 
D MS Žilina – zriaďuje sa jedno pracovné miesto s  polovičným úväzkom (pracovisko bude 
mať jedno pracovné miesto s plným úväzkom a jedno s polovičným úväzkom), 
D MS Rimavská Sobota – zriaďuje sa jedno pracovné miesto s  polovičným úväzkom 
(pracovisko bude mať jedno pracovné miesto s plným úväzkom a jedno s polovičným 
úväzkom), 
D MS Galanta – zriaďuje sa jedno pracovné miesto s  polovičným úväzkom (pracovisko 
bude mať dve pracovné miesta s plným úväzkom a jedno s polovičným úväzkom, z toho 
jedno na OP Holíč), 
D MS Nitra – zriaďuje sa jedno pracovné miesto s  polovičným úväzkom (pracovisko bude 
mať jedno pracovné miesto s plným úväzkom a dve s polovičným úväzkom, z toho jedno na 
OP Topoľčany), 



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. 
Z: v texte T: trvalé 
Za: 22, proti: 0, zdržali sa:1 
 
Uznesenie 16/7/2017-V 
Výbor MS zvoláva valné zhromaždenie Matice slovenskej. Miesto konania bude 
Liptovský Mikuláš. Termín je predbežne určený na 10. – 11. alebo 24. – 25. novembra. 
Presne sa určí na najbližšom zasadnutí výboru. Ukladá Členskému ústrediu pripraviť 
potrebné dokumenty k VZ na najbližšie zasadnutie výboru. 
Z: v texte T: v texte 
Za: 23, proti: 0, zdržali sa:0 
 
Uznesenie 16/8/2017-V 
Výbor MS schvaľuje: 
a) bronzovú cenu MS pre Evu Kempovú pri príležitosti tridsiateho výročia založenia FS 
Geľovianka a za dlhoročnú obetavú prácu v matičnom hnutí, 
b) bronzovú cenu MS pre Ing. Janu Šoltésovú za dlhoročnú obetavú prácu v matičnom 
hnutí, 
c) bronzovú cenu MS pre Alžbetu Chovancovú pri príležitosti životného jubilea, 
d) bronzovú cenu MS pre Arpáda Tarnóczyho pri príležitosti životného jubilea, 
e) zlatú cenu MS pre PhDr. Ľudomíra Molitorisa pri príležitosti životného jubilea a za 
vynikajúcu dlhodobú činnosť zameranú na podporu tradícií a odkazu našich predkov 
medzi krajanmi v Poľsku, 
f) zlatú cenu MS pre PhDr. Ernesta Sirochmana za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní 
programu MS. 
Z: v texte T: trvalé 
Za: 23, proti: 0, zdržali sa:0 
 
Uznesenie 16/9/2017-V 
Výbor MS schvaľuje vyhlásenie k dňu holokaustu s pripomienkami.  
Za: 21, proti:0, zdržali sa:2 
 
Uznesenie 16/10/2017-V 
Výbor MS neschvaľuje predaj nepotrebných nehnuteľností vo vlastníctve MS: Parc. KN 
č. 1675/5 – výmera 27 m², k. ú. Štúrovo – zastavané plochy a nádvoria, na pozemku je 
postavená garáž vo vlastníctve mesta Štúrovo so súp. číslom 2861; Parc. KN č. 1675/6 – 
výmera 125 m², k. ú. Štúrovo – zastavané plochy a nádvoria, na pozemku je postavená 
garáž vo vlastníctve mesta Štúrovo so súp. číslom 2862; naopak vyzýva členov výboru 
i ostatných matičiarov, aby podporili kúpu garáží finančne, a zaväzuje predsedu 
požiadať predsedu vlády SR o finančnú podporu v tejto veci (žiadosť pripraví FEÚ 
MS). 
Z: v texte T. trvalé 
Za: 22, proti: 1, zdržali sa:0 
 
Uznesenie 16/11/2017-V 



Výbor MS schvaľuje zriaďovaciu listinu SHÚ s pripomienkami. V článku 5 bod 5.3. sa 
slová uznesením výboru MS nahrádzajú slovami rozhodnutím predsedu MS. Príloha č.1 
sa vypúšťa a doplní sa do listiny na základe rozhodnutia predsedu MS. 
Z: T: trvalé 
Za: 22, proti: 0, zdržali sa:1 
 
Uznesenie 16/12/2017-V 
Výbor MS berie na vedomie Informáciu o možnosti digitalizovať archív Matice 
slovenskej v priestoroch a na digitalizačných strojoch Slovenskej národnej knižnice 
(SNK) podľa možností SNK. 
Za: 23, proti: 0, zdržali sa:0 
 
Uznesenie 16/13/2017-V 
Výbor MS berie na vedomie podanie projektu na opravu tzv. Matičného domu 
(Beňuškov dom) v Martine z grantu Ministerstva kultúry SR Obnov svoj dom.  
Za: 23, proti: 0, zdržali sa:0 
 
Uznesenie 16/14/2017-V 
Výbor MS berie na vedomie informáciu o hospodárskych výsledkoch spoločnosti 
NEOGRAFIA, a. s., za obdobie január – november 2016 ako aj hospodársky plán 
spoločnosti na rok 2017.  
Za: 23, proti: 0, zdržali sa:0 
 


