Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Výboru Matice slovenskej
v 9. volebnom období, konaného dňa 16. 11. 2013 v Martine
UZNESENIE 1/1
Výbor MS schvaľuje Rokovací poriadok Výboru Matice slovenskej s pripomienkami.
T: trvalé
Z:
UZNESENIE 1/2
Výbor MS poveruje Predsedníctvo MS zabezpečovaním a realizáciou týchto úloh:
a) predkladá výboru MS návrh hlavných celospoločenských podujatí a akcií MS,
vrátane ich programov, zabezpečuje ich realizáciu v zmysle schváleného
rozpočtu,
b) menuje a odvoláva zástupcu výboru MS vo výberových komisiách MS,
c) prerokúva materiály k príprave rozpočtu MS pred ich predložením na
zasadnutie výboru MS,
d) priebežne hodnotí činnosti a hospodárenie MS,
e) vypracúva podkladové materiály pre rokovania výboru MS,
f) prijíma a spracúva podnety členskej základne a jej zložiek v súvislosti s plnením
programu MS,
g) rozpracuje koncepciu matičnej činnosti v súlade so schváleným programom MS
a programovými zámermi MS a predkladá ich na prerokovanie a schválenie
výboru MS,
h) spracúva a predkladá návrhy na matičné ocenenia výboru MS v zmysle zásad
udeľovania matičných ocenení, ktoré schvaľuje výbor MS,
i) vypúšťa sa,
j) schvaľuje členov vedeckej rady Matice slovenskej a ďalších komisií a poradných
orgánov,
k) schvaľuje výšky príspevku zakladajúceho člena MS,
l) a ďalšie úlohy podľa poverenia výboru MS,
m) vypracuje návrh ročného plánu a obsah riadnych zasadnutí výboru MS
a predsedníctva MS vychádzajúc zo schváleného programu MS postupne na celé
štvorročné obdobie,
n) kontroluje plnenie uznesení, záverov a odporúčaní prijatých na valných
zhromaždeniach a snemoch MS a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov
v ich plnení,
o) schvaľuje oficiálne zahraničné cesty predsedu MS v súlade so schváleným
rozpočtom MS,
p) navrhuje výboru MS na schválenie zástupcov MS v subjektoch vo vlastníctve MS
a v subjektoch s majetkovou účasťou MS,
q) schvaľuje organizačný poriadok MS,
r) priebežne hodnotí členské hnutie, vydavateľskú činnosť a vedeckovýskumnú
prácu MS,
s) prerokúva aj plnenie opatrení prijatých dozorným výborom MS pri
odstraňovaní nedostatkov vo veci hospodárenia MS s financiami a majetkom
a nedodržiavaním, resp. porušovaním stanov MS.
Z: Členovia Predsedníctva MS
UZNESENIE 1/3

Výbor MS volí za 1. podpredsedu MS Jozefa Šimonoviča, za 2. podpredsedu MS
JUDr. Mariána Gešpera, za členov predsedníctva Mgr. Drahoslava Machalu,
Ing. Zlaticu Halkovú, Ing. Viliama Oberhausera, CSc.
T: trvalé
Z:
UZNESENIE 1/4
Výbor MS volí za predsedu organizačnej komisie snemu MS Petra Cabadaja a za
predsedu komisie na úpravu stanov MS 2. podpredsedu MS JUDr. Mariána Gešpera.
T: trvalé
Z: v texte
UZNESENIE 1/5
Výbor MS vyhlasuje rok 2014 ako Rok Velikánov s tým, že názov môže ešte upraviť
predsedníctvo MS.
T: pre rok 2014
Z:
UZNESENIE 1/6
Výbor MS ukladá predsedníctvu MS pripraviť plán zasadnutí výboru MS na rok 2014.
T: 15.12.2013
Z: v texte

