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             Predsedom miestnych odborov MS,  

záujmových a vedeckých odborov a  

odborov Mladej Matice 

 
 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo          Vybavuje/kontakt                      Martin 
 

ČÚ -  60/2017                           PhDr. Martin Fejko          31.1.2017 

Vážený pán predseda, vážená pani predsedníčka, 

 

v tomto roku uplynú štyri roky funkčného obdobia v období rokov 2013 až 2017 

zvolených funkcionárov MS. Na základe tejto skutočnosti je nevyhnutné v zmysle platných 

Stanov MS vykonať ešte v prvom polroku 2017 valné zhromaždenia miestnych, záujmových, 

vedeckých odborov Matice slovenskej a odborov Mladej Matice. Na základe uvedeného Vám 

zasielame nasledovné metodické usmernenia. Súčasne Vám odporúčame do plánovaného 

valného zhromaždenia, resp. výročnej členskej schôdze zaradiť tieto hlavné body: 

 

l. Správa o činnosti odboru od ostatného valného zhromaždenia  

   V správe je potrebné sa zamerať: 

- na vyhodnotenie plnenia programových zámerov odboru v rokoch 2013 až 2017,                        

ako aj na plnenie Národného programu MS,  

- na vyhodnotenie postavenia MO MS v obci či meste, spoluprácu s ostatnými 

zložkami a inštitúciami v danom priestore. 

2. Správa o hospodárení a správa dozorného výboru  

- okrem konkrétnej správy a konkrétnych čísel o stave a využití finančných 

prostriedkov odboru odporúčame analyzovať ďalšie možnosti získavania finančných 

prostriedkov vo forme projektov z rozličných zdrojov, o ktoré sa MO MS ako 

právnická osoba môže uchádzať. 

3. Voľba predsedu, členov výboru, dozorného výboru a predsedu  dozorného výboru  

- v tomto bode je potrebné postupovať v zmysle vlastných stanov odboru, alebo                

Stanov MS, 
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- netreba zabudnúť na navrhnutie a schválenie delegáta na celomatičné Valné 

zhromaždenie MS 2017.                  

4. Návrh kandidátov do orgánov MS sa realizuje podľa volebného poriadku, ktorý 

bude schválený výborom MS. V prípade, že valné zhromaždenie MO MS neschváli 

kandidátov do orgánov MS môže prijatým uznesením tým poveriť výbor MO MS. 

Výbory musia byť v takomto prípade splnomocnené valnými zhromaždeniami týchto 

odborov a delegáti potvrdení príslušným zápisom. 

5. Schválenie delegáta a jeho náhradníka na Valné zhromaždenie MS 2017 (treba 

príslušné meno a priezvisko nevyhnutne uviesť v zápisnici z valného zhromaždenia, 

resp. výročnej členskej schôdze a prípadne zo zasadnutia výboru Vášho odboru MS). 

6. Návrh plánu činnosti odboru na obdobie rokov 2017 – 2020. V návrhu plánu činnosti 

odboru je potrebné zamerať pozornosť na podujatia, ktoré odbor každoročne organizuje a 

súčasne možnosti ďalšieho rozvíjania činnosti v príslušnom  regióne o iné netradičné akcie a 

podujatia.     

           Program valného zhromaždenia odboru možno rozširovať podľa vlastného uváženia. 

V záujme čo najväčšej účasti členov MS na valných zhromaždeniach odporúčame pred, 

alebo po ich skončení uskutočňovať rôzne kultúrne programy. Zároveň odporúčame, aby sa 

Vaše valné zhromaždenie stalo pre členov a funkcionárov podnetom i miestom, na 

usporiadanie potrebných organizačných a administratívnych náležitostí (spresnenie evidencie 

členov, kontrola preukazov MS, výber členských príspevkov a pod.). 

Ak v roku 2017 nebudete uskutočňovať valné zhromaždenie (neuplynuli ešte štyri 

roky od posledného valného zhromaždenia Vášho odboru), je nutné zvolať výročnú členskú 

schôdzu, za účelom návrhu delegáta a náhradníka na celomatičné Valné zhromaždenie MS 

2017 a návrhu kandidátov do orgánov MS. Rovnako členská schôdza môže poveriť týmto 

úkonom výbor Vášho odboru MS. V takomto prípade ako sme už spomínali, je však nutné 

zaslať na adresu Členského ústredia MS zápisnicu z výročnej členskej schôdze 

s prezenčnou listinou o tomto poverení a následne aj zápisnicu z výboru Vášho odboru 

MS. Bez tohto úkonu žiaľ nebude možné akceptovať Vaše návrhy (tzn. zaslať až 2 

zápisnice z Vašich schôdzi)!  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že výbor MS na svojom zasadnutí dňa 28. 1. 2017 

v Košiciach neschválil volebný a rokovací poriadok Valného zhromaždenia MS 2017, 
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nevieme Vám zatiaľ poskytnúť informácie ako postupovať pri navrhovaní kandidátov do 

orgánov MS. Odporúčame, aby ste  konanie svojho valného zhromaždenia, resp. 

výročnej členskej schôdze posunuli na termín, kedy bude v platnosti volebný poriadok 

MS.  

Ak sa aj napriek tomu rozhodnete valné zhromaždenie, resp. výročnú členskú 

schôdzu vo Vašom odbore uskutočniť, je potrebné, aby ste na tomto zhromaždení 

schválili delegáta na Valné zhromaždenie MS 2017, jeho náhradníka a zároveň prijali 

uznesenie, ktorým poverujete výbor odboru s neskorším návrhom kandidátov do 

orgánov MS.  

Zápis s prezenčnou listinou zo zasadnutia výboru je nutné zaslať na adresu 

Členského ústredia MS najneskôr do 31. 8. 2017. 

 

Všetky informácie, ktoré sú potrebné pre konanie Valného zhromaždenia MS 

2017 Vám poštou zašleme hneď ako to bude možné. 

 

      Vážený pán predseda, vážená pani predsedníčka, Vaša úloha začína zvolaním 

a uskutočnením valného zhromaždenia odboru, resp. výročnej členskej schôdze a končí 

zaslaním zápisnice s prezenčnou listinou a predkladaných správ z valného zhromaždenia so 

všetkými požadovanými náležitosťami najneskôr do 31. 8. 2017 na adresu Členského 

ústredia MS v Martine. Pri zmene predsedu odboru nezabudnite zaslať aj novú 

vyplnenú evidenčnú kartu s novými kontaktmi.  

 

      Pri plnení uvedených úloh Vám prajeme veľa zdravia, tvorivej invencie, úspechov 

a radosť z dosiahnutých výsledkov.  

        

Na dobrú spoluprácu sa teší Členské ústredie Matice slovenskej a ostáva 

s pozdravom. 

 

 

PhDr. Martin Fejko, v. r. 

riaditeľ ČÚ MS       

  
       Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01  Martin, tel: +421 43 401 28 34, fax: +421 43 423 91 97, e-mail: martin.fejko@matica.sk 


