Uznesenia z 8. zasadnutia výboru 31.1.2015 v Martine

Uznesenia výboru Matice slovenskej z 31. 1. 2015 v Martine
Uznesenie 8/1/2015-P
Výbor MS schvaľuje odloženie snemu na neurčito a odporúča uskutočniť regionálne
konferencie.
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Uznesenie 8/2/2015-P
Výbor MS:
a) schvaľuje plán práce s pripomienkami,
b) ukladá P. Mihálovi, aby prostredníctvom IV MS, n. o., zabezpečil školenie k tvorbe
plánu a rozpočtu na rok 2016 do konca júna 2015 v súčinnosti s odbornými
pracoviskami MS a s dozorným výborom,
c) splnomocňuje predsedníctvo upraviť plán práce orgánov MS,
d) ukladá vyhodnotiť plán práce 2015 po prvom štvrťroku s následnou úpravou plánu
práce a rozpočtu,
e) ukladá správcovi pripraviť metodiku tvorby plánu a rozpočtu na rok 2016.
Z: v texte
T: vtexte
Za: všetci
Uznesenie 8/3/2015-P
Výbor MS schvaľuje rozpočet na rok 2015 s pripomienkami.
Za: väčšina proti: 1
zdržali sa: 0
Uznesenie 8/4/2015-P
Výbor MS odporúča, aby sa rozpočtová kapitola regionálna kultúra premenovala grant
podpory podujatí MO a ZO.
Za: všetci
Uznesenie 8/5/2015-P
Výbor MS odporúča, aby podľa vývoja finančnej situácie po prvom polroku boli
vyčlenené ďalšie prostriedky na grant podpory podujatí MO a ZO a bolo vypísané
druhé kolo projektov.
Za: väčšina proti: 0
zdržali sa: 1
Uznesenie 8/6/2015-P
Výbor MS schvaľuje, že z kapitoly grantová agentúra MS budú čerpať prednostne
vedecké odbory len v prípade, že sa suma nedočerpá na vedecké pracoviská.
Za: všetci
Uznesenie 8/7/2015-P
Výbor MS poveruje správcu riešiť fond J. Dolanovej a pripraviť návrh pre
predsedníctvo MS.
Z: v texte
Za: väčšina proti: 0
zdržali sa: 2
Uznesenie 8/8/2015-P

Výbor MS schvaľuje presun 12 tisíc eur z kapitoly snem MS do kapitoly grant podpory
podujatí MO a ZO.
Za: väčšina proti: 1
zdržali sa: 1
Bola vyhlásená prestávka
Uznesenie 8/9/2015-P
Výbor MS poveruje predsedníctvo, aby prerokovalo zriadenie VÚ a úpravu zriaďovacej
listiny SHÚ v zmysle pripomienok členov výboru, ktoré zašlú písomne.
Z: v texte
Za: všetci
Uznesenie 8/10/2015-P
Výbor MS schvaľuje zriadenie Domu MS v Prievidzi s účinnosťou od 31. 1. 2015
Za: väčšina proti: 1
Zdržali sa: 1
Uznesenie 8/11/2015-P
Výbor MS schvaľuje zriaďovaciu listinu Domu MS v Prievidzi
Za: väčšina proti: 1
Zdržali sa: 1
Uznesenie 8/12/2015-P
Výbor ukladá TIÚ MS v súčinnosti s ČÚ MS, aby zabezpečil
prevádzkyschopnosť Domu MS v Prievidzi po technicko-materiálnej stránke.
T:28. 02. 2015 Z:PaedDr. B. Kohút, PhDr. M. Fejko
Za: väčšina proti: 1
Zdržali sa: 1

funkčnú

Uznesenie 8 /13/2015-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 Bratislava – zriaďuje sa jedno miesto na plný úväzok (D MS bude mať dve miesta
s plným úväzkom),
D MS Levice – ruší sa jedno miesto na polovičný úväzok a zriaďuje sa jedno miesto na plný
úväzok (D MS bude mať dve miesta s plným úväzkom),
D MS Michalovce – ruší sa jedno miesto na polovičný úväzok a zriaďuje sa jedno miesto na
plný úväzok (D MS bude mať dve miesta s plným úväzkom),
Slovenské pohľady – zriaďuje sa jedno pracovné miesto (SP budú mať štyri pracovné miesta
na plný pracovný úväzok v Bratislave a v Martine),
Slovenský historický ústav – ruší sa jedno miesto na úväzok 0,5 a zriaďujú sa dve miesta na
plný pracovný úväzok (SHÚ bude mať jedno pracovné miesto na plný úväzok v Bratislave
a tri pracovné miesta 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 etapovite v termíne do 30. 6. 2015 po schválení
v predsedníctve MS.
b) Ukladá tajomníkovi 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: väčšina Proti: 0
Zdržali sa: 2
Uznesenie 8 /14/2015-V
Výbor Matice slovenskej ukladá predsedníctvu MS na najbližšom zasadnutí riešiť
situáciu v D MS v Nitre a v Žiline v zmysle diskusie.
Z: v texte T: v texte
Za: väčšina Proti: 0
Zdržali sa: 2
Uznesenie 8 /15/2015-V
Výbor Matice slovenskej schvaľuje:
a) zlatú medailu MS pre Ivana Stadtruckera pri príležitosti životného jubilea
osemdesiatich rokov za celoživotný prínos v oblasti slovenskej televíznej
a filmovej tvorby,
b) zlatú medailu MS pre Tomáša Winklera pri príležitosti životného jubilea
sedemdesiatich piatich rokov za celoživotný prínos k všestrannému rozvoju
Matice slovenskej,
c) zlatú medailu MS pre prof. JUDr. Dr. h. c. Jaroslava Chovanca, CSc., pri
príležitosti životného jubilea osemdesiatich rokov,
d) zlatú medailu MS pre Mgr. art. Miroslava Dvorského za trvalý rozvoj hodnôt
kultúrneho dedičstva,
e) zlatú medailu MS pre Mgr. Miroslava Dudíka za trvalý rozvoj hodnôt
kultúrneho dedičstva,
f) zlatú medailu MS pre PhDr. Ladislava Kučeru, CSc., pri príležitosti životného
jubilea deväťdesiatich rokov a za šírenie kultúry a rozvoj slovenského jazyka,
g) strieborné medaily pre Miestne odbory MS Brezno, Banská Bystrica, Košice,
Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Trenčín a Zvolen pri príležitosti 95.
výročia ich založenia,
h) zlatú medailu MS pre doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD.
Z: ČÚ pripraví ceny T: trvalé
Za: všetci
Uznesenie 8 /16/2015-V
Výbor Matice slovenskej berie na vedomie správu o plnení uznesení z minulých
zasadnutí.
Za: všetci
Uznesenie 8/17/2015-V
Výbor Matice slovenskej ruší uznesenie 6/21/2014-V.
Za: všetci
Uznesenie 8/18/2015-V

Výbor Matice slovenskej berie informáciu predsedu DV na vedomie.
Za: všetci
Uznesenie 8 /19/2015-V
Výbor Matice slovenskej schvaľuje návrh opatrení vyplývajúcich z vyhlásenia DV z 27.
6. 2014 pre Maticu slovenskú.
Za: všetci
Uznesenie 8 /20/2015-V
Výbor Matice slovenskej schvaľuje oparenia:
a) vypracovať, prerokovať a schváliť koncepciu podnikania v podmienkach Matice
slovenskej s vlastným majetkom a zásady vstupu do podnikateľských aktivít,
b) na základe odporúčaní a navrhovaných opatrení dozorným výborom MS ukončiť
účasť Matice slovenskej v podnikateľských subjektoch, ktoré nie sú aktívne a pre
Maticu slovenskú efektívne.
Za: všetci
Uznesenie 8 /21/2015-V
Výbor Matice slovenskej schvaľuje stanovisko k situácii v MS. Je prílohou zápisnice.
Za: 17
proti: 1
Zdržali sa: 3
Uznesenie 8 /22/2015-V
Výbor Matice slovenskej schvaľuje vyhlásenie k referendu s pripomienkou.
Za: všetci
Uznesenie 8 /23/2015-V
Výbor Matice slovenskej vyhlasuje rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra s presahom do
januára 2016.
Za: všetci
Uznesenie 8 /24/2015-V
Výbor Matice slovenskej poveruje predsedu MS vydať vyhlásenie k Mostu
Za: všetci

Híd.

Uznesenie 8 /25/2015-V
Výbor MS schvaľuje záštitu Matice slovenskej nad projektom Národný archeopark
Svätoplukova ríša. Splnomocňuje, aby vo veciach tohto projektu Maticu slovenskú
navonok zastupovali prvý podpredseda J. Šimonovič a člen výboru Juraj Gajdoš.
Projekt bude realizovať projektový ateliér, ktorý bude vybraný na základe VOS.
Z: v texte
T: trvalé
Za: všetci
Uznesenie 8/26/2015-V
Výbor Matice slovenskej schvaľuje zmenu smernice upravujúcej hlasovanie výboru
Matice slovenskej formou „per rollam“. Odsek 4 znie:
4. Členovia výboru hlasujú tak, že:
a) zašlú vyplnený a podpísaný hlasovací lístok poštou alebo osobne cez podateľňu
najneskôr do stanoveného dátumu a času. Obálku označia nápisom „per rollam.“ Lístky

odoslané alebo doručené do podateľne po termíne sa zaradia pri vyhodnocovaní
hlasovania do rubriky „nehlasoval.“,
alebo
b) odpovedia na elektronickú poštu (e-mail), v ktorej im boli doručené materiály na
hlasovanie. Do textu uvedú slová ZA, PROTI alebo ZDRŽAL SA. Na iný text v odpovedi
sa neprihliada. Odpoveď bude bezodkladne vytlačená a odovzdaná do podateľne.
Odpovede odoslané po termíne sa zaradia pri vyhodnocovaní hlasovania do rubriky
„nehlasoval“.
Odsek 5 znie:
5. Včasné zaslanie hlasovacieho lístka prostredníctvom pošty sa posudzuje podľa dňa,
keď bola zásielka daná na poštové doručovanie. V prípade osobného podania v MS
rozhoduje dátum a čas podania. V prípade hlasovania elektronicky e-mailom je
rozhodujúci dátum a čas jeho odoslania.
Do nadpisu smernice sa na koniec dolného textu uvedie: upravená uznesením 8/25/2015V z 31. 1. 2015
Výbor MS ukladá predsedovi MS vydať úplné znenie smernice, zverejniť ho na webovej
stránke MS a rozposlať členom výboru.
Z: v texte
T: ihneď
Za: všetci

