
Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia výboru Matice slovenskej  
v deviatom volebnom období, ktoré sa konalo 25. 3. 2017 v Banskej Bystrici 
 
Uznesenie 17/1/2017-V 
Výbor MS ukladá predsedovi:  
1. zabezpečiť posúdenie právneho postavenia Nadácie Matice slovenskej a jej vzťahu 
k Matici slovenskej, 
2. zabezpečiť vykonanie podrobnej inventarizácie obsahu kovovej skrine v matičnej 
budove v Martine za účasti Nadácie MS alebo aj bez jej účasti tak, aby nedošlo 
k zničeniu ani poškodeniu obsahu. 
Z: v texte T: najneskôr do 15. 4. 2017 
Za: 16  Proti: 2 (J. Steiner, E. Garajová),  Zdržali sa: 8 (M. Smolec, J. Lomenčík, 
D. Kubinec, S. Bajaník, R. Michelko, M. Kňažko, J. Žubor, J. Brloš).  
 
Uznesenie 17/2/2017-V 
Výbor MS schvaľuje rokovací a volebný poriadok platný pre valné zhromaždenie MS 
v roku 2017 s pripomienkami. 
Za: 26; Proti: 0; Zdržali sa:0 
 
Uznesenie 17/3/2017-V 
Výbor MS v nadväznosti na uznesenie 16/7/2017-V schvaľuje termín konania valného 
zhromaždenia na 10. – 11. novembra 2017. 
Za: 26; Proti: 0; Zdržali sa:0 
 
Uznesenie 17/4/2017-V 
Výbor MS schvaľuje: 

- striebornú cenu MS pre Juraja Antoňáka pri príležitosti životného jubilea a za 
dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS, za zachovávanie odkazu a tradícií 
našich predkov, 

- zlatú cenu MS pre Helenu Lackovú a Miroslava Spišáka pri príležitosti životného 
jubilea a za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS, 

- bronzovú cenu MS pre Františka Namešpetra pri príležitosti životného jubilea 
a za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS, 

- striebornú cenu MS pre Helenu Mikušovú a Jozefa Páleníka za dlhoročnú 
činnosť pri napĺňaní programu MS, 

- zlatú cenu MS pre Štefana Meliša za celoživotnú prácu pre národ, 
- striebornú cenu MS pre matičný spevokol Lipka pri príležitosti 15. výročia 

vzniku, 
- bronzovú cenu MS pre rádio Regina Banská Bystrica pri príležitosti XX. výročia 

začatia vysielania a za príspevok k zachovávaniu národnej kultúry. 
Za: 26; Proti: 0; Zdržali sa:0 
 
Uznesenie 17/5/2017-V 
Výbor MS berie na vedomie správu o plnení uznesení z minulých zasadnutí.  
Za: 24; Proti: 0; Zdržali sa: 2 
 
Uznesenie 17/6/2017-V 



Výbor MS sa pripája k vyhláseniu MO na južnom Slovensku o situácii na jazykovo 
zmiešanom území a oznamuje, že v máji usporiada na túto tému odbornú konferenciu. 
Za: 26; Proti: 0; Zdržali sa:0 
 
Uznesenie 17/7/2017-V 
Výbor MS schvaľuje:  
1. rozpočtové opatrenie č.1/2017 s pripomienkami, ktoré boli navrhnuté v diskusii. 
Celkové príjmy rozpočtu sa zvyšujú o 10 000 tis. eur. Celkové výdavky sa zvyšujú 
o 31 399 eur. Rozdiel príjmov a výdavkov -20 762 eur sa bude kryť zo zostatku 
z predchádzajúcich rokov. Podrobný rozpis zmien rozpočtu je v prílohe zápisnice; 
2. žiadosť o dodatočnú dotáciu 100 tis. eur na MK SR a poveruje predsedu jej 
podpísaním ako aj podpísaním zmluvy. 
Za: 26; proti: 0; zdržali sa:0 
 
Uznesenie 17/8/2017-V 
Výbor MS schvaľuje vyhlásenie k 25. marcu a Sviečkovej manifestácii. Jeho 
doštylizovaním poveruje S. Bajaníka.  
Za: 26; proti: 0; zdržali sa:0 
 


