Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia Výboru Matice slovenskej
v 9. volebnom období, konaného dňa 7. 6. 2014 v Martine
UZNESENIE 5/1/2014-V
Výbor MS berie na vedomie kontrolu úloh z predchádzajúcich zasadnutí
za: 26 (všetci), proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE 5/2/2014-V
Výbor MS prerokoval správu komisie z 5.4.2014 schválenej na vyšetrovanie J. Eštoka a rozhodol, že
činnosť komisie je ukončená. Odporúča dozornému výboru zaujať k zisteniam stanovisko.
Z:
T:
za: 17, proti: 0, zdržali sa: 9
UZNESENIE 5/3/2014-V
Výbor MS konštatuje, že Mgr. Maroš Smolec bol zvolený do funkcie správcu MS. Výsledky tajného
hlasovania sú prílohou zápisnice
T: trvalé
UZNESENIE 5/4/2014-V
Výbor MS schvaľuje organizačné zmeny, na základe ktorých sa zrušujú/zriaďujú ďalej uvedené
pracovné pozície – funkcie, následkom čoho sa znižuje stav zamestnancov s cieľom zabezpečiť
efektívnosť práce na pracoviskách, a to takto:
DMS Dubnica na Váhom – rušia sa dve miesta na plný úväzok (v nadväznosti na zrušenie pracoviska
k 30.9.2014). Dočasné zaradenie OP Prievidza pod DMS Nitra.
DMS Banská Bystrica – ruší sa jedno miesto na 0,8 úväzok (ostávajú 2 miesta na úväzok 0,8 a jedno
miesto s plným úväzkom na OP Veľký Krtíš).
DMS Bratislava – ruší sa jedno miesto na celý úväzok (DMS bude mať jedno miesto na celý úväzok).
DMS Dunajská Streda – ruší sa jedno miesto na úväzok 0,5 (DMS bude mať jedno miesto na 0,8
úväzok a jedno miesto na plný úväzok na OP Šamorín).
DMS Galanta – ruší sa jedno miesto na plný úväzok (DMS bude mať 1 miesto na plný úväzok
a jedno miesto na plný úväzok na OP Holíč).
DMS Košice – rušia sa dve miesta na plný úväzok a zriaďuje sa jedno miesto na úväzok 0,5 (DMS
bude mať jedno miesto na úväzok 0,5).
DMS Levice – ruší sa jedno miesto na plný úväzok a zriaďuje sa jedno miesto na úväzok 0,5 (DMS
bude mať jedno miesto na úväzok 0,5 a jedno miesto na plný úväzok).
DMS Liptovský Mikuláš – ruší sa jedno miesto na plný úväzok (DMS bude mať dve miesta na plný
úväzok).
DMS Michalovce – ruší sa jedno miesto na plný úväzok a zriaďuje sa jedno miesto na úväzok 0,5
(DMS bude mať jedno miesto na úväzok 0,5 a jedno na plný úväzok).
DMS Nitra – ruší sa jedno miesto na plný úväzok (DMS bude mať jedno miesto na plný úväzok
a dočasne jedno miesto na plný úväzok na OP Prievidza).
DMS Rimavská Sobota – ruší sa jedno miesto na úväzok 0,8 a jedno miesto na plný úväzok.
Zriaďuje sa jedno miesto na plný úväzok (DMS bude mať 1 miesto na plný úväzok).
DMS Spišská nová Ves – zrušuje sa jedno miesto na plný úväzok (DMS bude mať jedno miesto na
plný úväzok).

DMS Šurany – ruší sa jedno miesto na plný úväzok (DMS bude mať jedno miesto na plný úväzok).
DMS Žilina – ruší sa jedno miesto na plný úväzok (DMS bude mať jedno miesto na plný úväzok).
V nadväznosti na uvedené organizačné zmeny, na základe ktorých sa zamestnanci pre
zamestnávateľa stanú nadbytočnými, výbor ukladá predsedovi riešiť pracovno-právne vzťahy
a dopady týchto organizačných zmien v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce etapovite
v termínoch od 30. 6. 2014 do 1. 12. 2014 po schválení v predsedníctve MS.
Výbor ukladá tajomníkovi Hanuskovi zapracovať tieto organizačné zmeny do prílohy
organizačného poriadku MS – zoznam pracovných miest.
Z: v texte
T: v texte a trvalé
Za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3
UZNESENIE 5/5/2014-V
Výbor MS ukladá predsedníctvu zohľadňovať pri riešení organizačných zmien zníženie úväzkov
zamestnancom, ktorý majú aj iné príjmy.
Z: v texte
T: trvalé
Za: 20, proti: 0, zdržali sa: 3
UZNESENIE 5/6/2014-V
Výbor ruší oblastné pracovisko Nové Zámky. Zároveň sa vypúšťa toto pracovisko zo zriaďovacej
listiny DMS Šurany
T: 1.7.2014
Z: za administráciu ČÚ
Za: 21 proti: 0, zdržali sa:2
UZNESENIE 5/7/2014-V
Výbor ruší DMS Dubnica nad Váhom s účinnosťou od 30.9. Zaraďuje sa OP Prievidza pod DMS
Nitra. V tomto zmysle sa upravuje zriaďovacia listina DMS Nitra.
T: 30.9.2014 Z: za administráciu ČÚ
Za: 21, proti: 0, zdržali sa: 2
UZNESENIE 5/8/2014-V
Výbor ukladá dopracovať mzdový poriadok a predložiť ho na schválenie.
T: 31.8.2014 Z: organizačno-personálna komisia
Za: 23, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE 5/9/2014-V
Výbor MS ukladá predsedníctvu, aby rokovalo s predsedom MS a predsedom DV MS o možnom
znížení ich miezd a ďalších plnení so strany MS. Výsledkom rokovaní by malo byť podpísanie
dodatkov k pracovným zmluvám týchto funkcionárov. Za zamestnávateľa podpíše predsedov
dodatok správca MS.
T: 30.6.2014 Z: v texte
Za: 23, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE 5/10/2014-V zrušené 18.10.2014 uznesením 7/19/2014-V

Výbor MS ukladá predsedníctvu, aby dohodlo so správcom MS pracovno-právne náležitosti a ďalšie
plnenia zo strany MS. Predseda MS na základe uznesenia predsedníctva uzatvorí so správcom
pracovnú zmluvu, prípadne dohody o ďalších plneniach zo strany MS.
T: do 7 dní od schválenia správcu
Z: v texte
Za: 23, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE 5/11/2014-V

Výbor MS schvaľuje predaj objektu „Prevádzková budova Moldava nad Bodvou“.
Ukladá realizovať odpredaj vyššie uvedeného objektu na základe obchodnej verejnej
súťaže v zmysle ustanovení zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
a príslušných legislatívnych noriem MS.
Z: TIÚ MS, T: do 31.07.2014
Za: Vyjadrená všeobecná vôľa
Vypustené dodatkom k zápisnici
UZNESENIE 5/12/2014-V

Výbor MS ukladá informovať predsedníctvo MS a výbor MS o postupe plnenia
uvedeného uznesenia. p Predložiť štatutárnym zástupcom a výboru MS písomný doklad
o prebytočnosti nehnuteľného majetku navrhovaného na predaj a znalecký posudok.
Z: predseda MS ,TIÚ MS, T: priebežne
Za: Vyjadrená všeobecná vôľa
Prvá veta vypustené dodatkom k zápisnici
UZNESENIE 5/13/2014-V
Výbor MS ukladá predsedovi dať na definitívne schválenie odpredaj objektu podľa uznesenia
5/11/2014-V po vykonaní verejnej obchodnej súťaže.
Z: v texte
T: v texte
Za: Vyjadrená všeobecná vôľa
Vypustené dodatkom k zápisnici

UZNESENIE 5/14/2014-V
Výbor MS schvaľuje východiská pre rozpočet MS na rok 2014:
1/Z výdavkov podľa kapitol, ktorá je v súčasnej dobe naplánovaná na 1 976 tis. € znížiť o 400 tis €
na sumu 1 576 tis €. Toto urobiť v súlade s analýzou, ktorá bola vykonaná na ČÚ pre OS a pre
ústredie rozhodnutím vedenia ústredia.
T: 7. 6. – východiská pre rozpočet, na najbližšom zasadnutí schváliť rozpočet
2/ Komisia odporúča kontokorentný úver využiť na udržanie funkčnosti pracovísk rozhodujúcich
pre MS s tým, že by mal byť splatný až v roku 2015.
3/ Komisia žiada, aby členovia výboru pripravili racionálne návrhy na šetrenie v roku 2014 a zaslali
ich na FEÚ.
T: 15. 6.
4/ Komisia navrhuje, aby každý, kto zabezpečí sponzorské príjmy do rozpočtu 2014 mal nárok na
mimoriadnu odmenu vo výške 2% zo zabezpečenej sumy.

5/ Komisia navrhuje vedeniu, aby sa začala príprava rozpočtu na rok 2015 s dôrazom na riešenie
príjmovej časti rozpočtu.
6/ Komisia odporúča vedeniu pre rok 2015 doriešiť výber 2% z daní vlastnou organizáciou.
Za: 22, proti: 0, zdržal: 1
Uznesenie je zmenené v bode 1 uznesením 6/2/2014-V
UZNESENIE 5/15/2014-V
Výbor MS splnomocňuje predsedu a správcu rokovať s bankami o kontokorentnom úvere pre MS
s tým, že na zabezpečenie úveru sa použije niektorá s budov MS
Z: v texte
T:
Za: 22, proti: 0, zdržal: 1
UZNESENIE 5/16/2014-V
Výbor MS schvaľuje zmenu uznesenia 1/2 zo 16.11.2013 takto:
dopĺňa sa bod t), ktorý znie: schválením nájmu nehnuteľností vo vlastníctve Matice slovenskej na
čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas v zmysle ustanovení § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. h)
zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších
predpisov.
Z: predseníctvo MS
T: trvalé
Za: 21, proti: 0, zdržal sa: 1
Mení uznesenie ½ z 16.11.2013
UZNESENIE 5/17/2014-V
Výbor MS v súlade s paragrafom 5 zákona o MS s hlavou schvaľuje zákaz nakladanie – prevodu,
prechodu akcií Neografie, a. s, ktoré sú vo vlastníctve MS a to na základe rozhodnutia iného úkonu
výboru MS alebo iného orgánu MS s výnimkou rozhodnutia iného úkonu VZ MS o akciách
Neografie v súlade podľa písomne odovzdaného znenia, ako vyššie.
Z:
T: trvalé
Za 23, proti 0, zdržal sa: 0 4.34
UZNESENIE 5/18/2014-V zrušené 18.10.2014 uznesením 7/19/2014-V
Výbor MS ukladá finančno-ekonomickému útvaru predložiť výboru všetky zmluvy a dohody, aby
bol vytvorený tzv. matičný centrálny register, ktorý navrhol aj finančný riaditeľ.
Z: v texte
T: na najbližšie rokovanie
za: 23, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE 5/19/2014-V
Výbor MS ukladá predsedovi MS predložiť zoznam aktívnych právnych sporov, ktoré vedie MS
Z: v texte
T: do konca roka 2014
Za: 23, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE 5/20/2014-V
Výbor MS ad hoc splnomocňuje predsedníctvo MS, aby doriešilo problematiku zastupovania členov
MS v kauze PDSI.
Z: predsedníctvo
T:

Za: 23, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE 5/21/2014-V
Výbor MS poveruje zastupovaním výboru MS v komisiách pre výberové konanie na vedúce funkcie
v MS, ktoré sa uskutočnia v júni 2014 J. Šimonoviča
Z: v texte
T: v texte
Za: 23, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE 5/22/2014-V zrušené 18.10.2014 uznesením 7/19/2014-V
Výbor MS súhlasí s prípravou dokumentácie na rekonštrukciu kaštieľa v Necpaloch s tým, že to
bude financované so zdrojov získaných osobite na tento účel.
Z: J. Gajdoš
T: do ukončenia prípravy dokumentácie
Za: 22, proti: 0, zdržal sa: 1

