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         Predsedom 

 miestnych odborov MS, 
 záujmových a vedeckých odborov MS  
 a odborov Mladej Matice 
 

 
       Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo         Vybavuje/Kontakt       Martin 
 
                                           ČÚ – 115/2015                         PhDr. Martin Fejko                        20. 2. 2015  
 
 
Vec:  Informácie pre odbory Matice slovenskej na rok 2015 
 
 
Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,  
 
     v zmysle platných Stanov Matice slovenskej Hlava V. ods. 6 písm. b) majú subjekty MS povinnosť 
odviesť raz ročne príspevok za každého svojho člena vo výške 0,10 Eur do tzv. Korunového fondu MS. 
Nedodržaním tejto povinnosti odbory porušujú  uvedené Stanovy MS. Pravidelní platcovia príspevku budú 
zohľadňovaní pri žiadostiach o finančný príspevok MS v rámci regionálnej kultúry. V prílohe listu 
zasielame poštovú poukážku s novozriadeným číslom bankového účtu,  prostredníctvom ktorej Vás žiadame 
o úhradu príslušnej čiastky za rok 2015 vo výške 0,10 Eur x počet členov na účet Korunového fondu MS, 
najneskôr v termíne do 30. 6. 2015.  
 
     Pôvodné číslo účtu, ktoré bolo zriadené pre tento účel v minulosti sa už nebude používať !  

 
     Príspevok za člena je možné uhradiť aj prevodom z Vášho účtu v bankovom ústave na toto nové č. ú. 
4021175705 / 7500, IBAN: SK5375000000004021175705, pričom na prevodke uveďte variabilný symbol 
2015. Na prevodnom príkaze uvádzajte len skrátený názov, napr. MO MS Merovce, pretože celý názov 
miestneho odboru Matice slovenskej sa do výpisu nezmestí, čo nám spôsobuje problém identifikovať platcu.  
 
     Miestne odbory s menším počtom členov môžu z dôvodu úspornosti na poštovnom zaplatiť túto platbu 
v hotovosti v príslušnom dome MS, oblastnom pracovisku MS,  resp. priamo na ČÚ MS v Martine.  
Pokiaľ ste už platbu na rok 2015 zrealizovali, považujte túto výzvu za bezpredmetnú. 
 
     Po splnení tejto povinnosti Vám bude v nasledujúcom roku po schválení vo Výbore MS uhradené 
predplatné týždenníka Slovenské národné noviny, pričom jeden výtlačok SNN bude pravidelne počas celého 
kalendárneho roka zasielaný na adresu odboru MS.  
      
    Zároveň Vám dávame na vedomie, že stále máte možnosť zareagovať na prebiehajúcu výzvu 1. 
podpredsedu MS, Jozefa Šimonoviča „Pomôžme si sami“. Ide o dobrovoľný príspevok na financovanie 
výlučne aktivít odborov MS.   Dobrovoľný príspevok môžete poukázať na č. ú. 4021175676 / 7500,  
IBAN: SK6075000000004021175676, ktoré bolo na tento účel zriadené, resp. v hotovosti na 
príslušnom oblastnom pracovisku MS, alebo priamo v Matici slovenskej.   
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     Ďalej Vás chceme požiadať, aby ste v zmysle platných Stanov MS Hlava V. ods. 6. písm. a) raz ročne, 
najneskôr do 31. 3. 2015, zaslali na ČÚ MS kompletnú a aktualizovanú matričnú knihu so stavom členov 
k 31. 12. za rok 2014 v elektronickej forme.  
    Dávame Vám do pozornosti zmenu zasielania matričných kníh v elektronickej podobe, ktorá vyplýva  zo 
skutočnosti, že Matica slovenská od roku 2015 prechádza postupne na digitalizáciu databázy svojej 
členskej základne, čo umožní efektívnu a rýchlu prácu s týmito údajmi. Upozorňujeme, že každý 
odbor MS si musí vyplniť príslušnú matričnú knihu.  Tlačivá matričných kníh sú vypracované 
jednotlivo pre konkrétne odbory / MO, OMM, ZO,VO /, ktoré nájdete na  www.matica.sk v sekcii 
Členské ústredie.  
   Ak sa Vám nepodarí dodržať časový termín do 31. 3. 2015, krátke zdržanie budeme akceptovať, nie však 
viac ako 30 dní po určenej lehote.  
 
     Spracovanú matričnú knihu zašlete na e – mailovú adresu zdenka.bellakova@matica.sk 
v zaheslovanom Excelovskom súbore z dôvodu ochrany osobných údajov!  
 
     Postup pre zaheslovanie súboru v Exceli: informácie na zdenka.bellakova@matica.sk, 
 t.č. 043/3812834;   
 
     Aj v prípade matričných kníh si nevytvárajte svoje vlastné verzie tlačiva,  pretože systém  ich 
nebude v tejto podobe akceptovať.  Kto nemá možnosť matričné knihy spracovať digitálne, odporúčame 
požiadať o pomoc príslušné oblastné stredisko MS!  
     Odbory MS, ktoré už zaslali matričnú knihu za toto obdobie v pôvodnej forme prosíme, aby ju 
spracovali v zmysle nových pokynov.  
 
     Rovnako upozorňujeme na povinnosť zasielať zápisnice z výročných členských schôdzí a pri zmene 
predsedu príslušného odboru MS. V zápisnici žiadame uviesť meno nového predsedu, adresu 
a telefonický kontakt, prípadne mailovú adresu. Bližšie informácie, formuláre, postupy a metodické 
usmernenie nájdete na www.matica.sk, v sekcii Zásady členstva v MS. V prípade nejasností kedykoľvek 
kontaktujte pracovníkov Členského ústredia MS na t. č. 043/3812834;  alebo prostredníctvom mailu na 
adrese cums@matica.sk; cums1@matica.sk. 
 
     Matica slovenská vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácií na ochranu a 
rozvoj miestnej a regionálnej kultúry aj v roku 2015. Žiadatelia zasielajú svoje prihlášky (1 ks originál 
z každej podanej prihlášky) najneskôr do 28. 2. 2015 na adresu: Matica slovenská, Členské ústredie, P. 
Mudroňa 1, 036 01 Martin. Aj v tomto prípade bližšie informácie, formuláre, postupy a metodické 
usmernenie nájdete na www.matica.sk v pravej časti vyznačené pod názvom: Výzvy na predkladanie 
žiadostí... V prípade nejasností kedykoľvek kontaktujte pracovníkov Členského ústredia MS na tel. č.: 043/ 
3812834. 
 
    Vydavateľstvo MS Vás chce informovať, že v prípade, ak by mali starostovia Vašich obcí záujem vydať 
monografiu Vašej obce, Vydavateľstvo MS vie zabezpečiť jej redakčné a tlačiarenské spracovanie. Pre 
bližšie informácie kontaktujte prosím samotné Vydavateľstvo MS na tel. č. 043/3812840. Ďalej Vás chceme 
informovať, že ak máte záujem o komisionálny predaj kníh, je potrebné aj v tomto prípade kontaktovať 
Vydavateľstvo MS. Zároveň Vám dávame na vedomie, že stále máte možnosť predplatiť si Slovenské 
národné noviny. Všetky informácie aj v tomto prípade nájdete v Slovenských národných novinách a na 
webovej stránke Matice slovenskej.   

http://www.matica.sk/
mailto:zdenka.bellakova@matica.sk
http://www.matica.sk/
mailto:cums@matica.sk
mailto:cums1@matica.sk
http://www.matica.sk/
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     Miestne odbory Matice slovenskej, odbory Mladej Matice, záujmové odbory Matice slovenskej a iné 
subjekty Matice slovenskej s právnou subjektivitou si môžu v tomto roku sami svojpomocne zabezpečiť 
finančnú podporu, teda zarobiť si na svoju činnosť. Stačí osloviť fyzické a právnické osoby (FO a PO), teda 
pracujúce osoby, podnikateľov, ktorí si podávajú ročné daňové priznanie či ročné zúčtovanie cez 
zamestnávateľa, ktorí Vám darujú svoje 2% z daní, teda asignáciu dane. Tieto 2% z daní darujú Inštitútu 
vzdelávania Matice slovenskej, n. o., ktorý je od 1. januára 2015 zaregistrovaný na prijímanie 
asignácie z daní, teda 2%. Darcu venovanie 2% z daní to nič nestojí. Daruje iba časť toho, čo by inak 
musel odviesť štátu a ten by rozhodol o tom, čo s financiami urobí. Miesto toho venujete 2% z daní na Vašu 
činnosť.  
 
     Výbor MS na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 31. 1. 2015 v Martine uznesením schválil odloženie 
snemu MS na neurčito. Žiadame Vás, aby ste priebežne informovali svojich členov v MO MS.  
 
     Mnohí z vás posielajú svoje návrhy na udelenie ocenenia pre matičiarov, ktorí sa výraznou mierou 
zaslúžili o rozvoj národného života. Na webovej stránke MS v sekcii Členské ústredie nájdete aktuálne 
Zásady pre udeľovanie ocenení v MS, ktoré je potrebné dodržiavať. 
 
     V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín 
slovenského národa, Ľudovíta Štúra. Toto okrúhle výročie predstavuje jedinečnú príležitosť na pripomenutie 
si jeho života a mnohostranného diela nielen na regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj s presahom do 
medzinárodného kontextu. Pôsobenie Ľudovíta Štúra v slovenských dejinách bolo mimoriadne 
významné a jeho dielo bolo veľmi plodné. Bol pri zrode moderného slovenského národa a prispel 
k jeho formovaniu svojou politickou, novinárskou a spisovateľskou prácou, ako kodifikátor spisovnej 
slovenčiny, národný buditeľ a veľký bojovník proti národnému a sociálnemu útlaku. Matica slovenská 
si je preto plne vedomá významu osobnosti Ľudovíta Štúra a jeho neoceniteľného prínosu k formovaniu 
slovenského národa a našich moderných dejín. Z tohto uhla pohľadu najstaršia kultúrna a vedecká 
ustanovizeň Slovákov v priebehu roka 2015 pripraví a zrealizuje na celom území našej vlasti sériu 
programovo rozmanitých podujatí, ktoré budú určené odbornej i laickej verejnosti,  s osobitným zreteľom na 
mladú generáciu. Hlavným motívom všetkých matičných aktivít bude zdôrazňovanie skutočnosti, že 
Ľudovít Štúr bol hybnou a širokospektrálnou osobnosťou slovenských dejín v prelomových časoch nášho 
národného obrodenia. Na týchto matičných podujatiach ste srdečne vítaní. 
 
     S matičným pozdravom a s vierou v dobrú spoluprácu ostáva 

 
                                                                                 PhDr. Martin Fejko 

                                                                                                                               riaditeľ ČÚ MS 
Príloha: poštová poukážka  
 
              Matica slovenská, P. Mudroňa č. 1, 036 01  Martin, tel: +421 43 3812834, fax: +421 43 4239197, e-mail: martin.fejko@matica.sk 


