Uznesenie výboru Matice slovenskej z 30. 5. 2015 v Martine
9/1/2015-V
Výbor MS vyzýva všetkých členov na mlčanlivosť v kauze Digitálny archív MS.
Za: väčšina Zdržali sa: 5
Uznesenie 9/2/2015-V
Výbor MS berie na vedomie stav fyzickej inventúry majetku MS k 31. 12. 2014
Za: všetci
Uznesenie 9/3/2015-V
Výbor Matice slovenskej schvaľuje vysporiadanie výsledku hospodárenia Matice
slovenskej za rok 2013 – straty vo výške 649 049,03 eur takto: Rezervný fond vo výške
20 066,53 eura použiť na krytie hospodárskeho výsledku – straty a následne zostatok
hospodárskeho výsledku zaúčtovať na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.“
Za: všetci
Uznesenie 9/4/2015-V
Výbor Matice slovenskej ukladá predložené zriaďovacie listiny prepracovať a predložiť
na najbližšie zasadnutie výboru. K zriaďovacím listinám sa vyjadrí predtým komisia
pre matičné hnutie za účasti príslušných profesionálnych pracovníkov.
Z: tajomník MS a ČÚ
T: v texte
Za: všetci
Uznesenie 9/5/2015-V
Výbor MS:
a) Schvaľuje organizačné zmeny, na základe ktorých sa zrušujú alebo zriaďujú ďalej
uvedené pracovné pozície – funkcie, následkom čoho sa mení stav zamestnancov,
s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce na pracoviskách, a to takto:
D MS Galanta –zriaďujesa jedno miesto na plný úväzok na dobu určitú do 30. 9. 2015
(D MS bude mať dve miesta s plným úväzkom),
D MS Prievidza –zriaďujesa jedno miesto na plný úväzok (D MS bude mať jedno miesto
s plným úväzkom),
DMS Fiľakovo – ruší sa jedno pracovné miesto na úväzok 0,5 (DMS bude mať jedno miesto
s plným úväzkom a jedno pracovné miesto na úväzok 0,3),
Technicko-investičný útvar –ruší miesto informátor vrátnik a zriaďuje sa miesto údržbár
vodič na plný úväzok (TIÚ bude mať 10 pracovných miest na plný úväzok v Martine).
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.
V nadväznosti na uvedené organizačné zmeny, na základe ktorých sa
zamestnanci pre zamestnávateľa stanú nadbytočnými, výbor ukladá predsedovi riešiť
pracovno-právne vzťahy a dosah týchto organizačných zmien v zmysle príslušných
ustanovení Zákonníka práce v čo najskoršom termíne.

b) Ukladá tajomníkovi M. 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: v texte a trvalé
Za: všetci
Uznesenie 9/6/2015-V
Výbor MS ruší oblastné pracovisko v Prievidzi.
Za: všetci
Uznesenie 9/7/2015-V
Výbor MS berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii v Neografii.
Za: všetci
Uznesenie 9/8/2015-V
Výbor MS schvaľuje Zásady tvorby a použitia finančných prostriedkov fondu Pomôžme
si sami s pripomienkami. Vymenováva za členov komisie fondu Jozefa Šimonoviča,
Vlastimila Uhlára, Tibora Mikuša a Stanislava Bajaníka. Ukladá komisii fondu
pripraviť rozpočet fondu na rok 2016 v súlade s rozpočtom MS.
Z: v texte
T: v texte a trvalé
Za: všetci
Uznesenie 9/9/2015-V
Výbor MS berie stav prác na vízii MS do 21. storočia
Za: všetci
Uznesenie 9/10/2015-V
Výbor MS schvaľuje
zlatú cenu MS pre Jána Feča za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS a pri
príležitosti životného jubilea.
zlatú cenu MS pre Michala Sýkoru za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS
bronzovú cenu MS pre Miešaný spevácky zbor CollegiumCantus pri príležitosti 30.
výročia založenia.
bronzovú cenu MS pre Dychovú hudbu Sebechlebskí hudci pri príležitosti 25. výročia
práce pri MO MS.
zlatú cenu pre PhDr. Igora Krišteka, CSc., za významný prínos v oblasti Slovenského
múzejníctva, ekológie, vlastivedy a kultúry in memoriam.
Z:
T: trvalé
Za: všetci
Uznesenie 9/11/2015-V
Výbor MS berie na vedomie správu o plnení uznesení z minulých zasadnutí a ruší
uznesenie 8/24/2015-V
Za: všetci
Uznesenie 9/12/2015-V
Výbor MS berie na vedomie výsledok hlasovania per rollam o uznesení:
Výbor Matice slovenskej schvaľuje predaj nepotrebných nehnuteľností vo vlastníctve MS:

Parc. KN č. 1743/23 – výmera 2612 m², k. ú. Martin-Priekopa – zastavané plochy a nádvoria
(dvor)
Parc. KN č. 1743/24 – výmera 1003 m², k. ú. Martin-Priekopa – zastavané plochy a nádvoria
(dvor)
Parc. KN č. 1743/47 – výmera 766 m², k. ú. Martin-Priekopa – pozemok, na ktorom je
postavená budova označená súpisným číslom
Stavba na parcele KN č. 1743/47, k. ú. Martin-Priekopa, administratívna budova súp. číslo
4927, (Šatnica Martin – Priekopa, Volgogradská ul.)

podľa ustanovení § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov.
konštatuje, že uznesenie bolo schválené.
Za: všetci
Uznesenie 9/13/2015-V
Výbor MS berie na vedomie informáciu o pôsobení a činnosti krajských rád Matice
slovenskej. Odporúča v zmysle platného štatútu krajských rád, aby sa aktívnejšie
podieľali na realizácii matičných podujatí organizovaných MO MS a venovali zvýšené
úsilie a pozornosť konkrétnym návrhom, ktoré by viedli k zastaveniu trendu znižujúcej
sa členskej základne MS.
Z: v texte
T: trvalé
Za: všetci
Uznesenie 9/14/2015-V
Výbor MS berie na vedomie informáciu o čerpaní dotácie MK SR za rok 2014.
Za: všetci
Uznesenie 9/15/2015-V
Výbor ukladá tajomníkovi M. Hanuskovi pripraviť na budúce zasadnutie výboru
organizačné zmeny po prerokovaní v predsedníctve
Z: v texte
T: v texte
Za: všetci

