Správa o hospodárení Matice slovenskej
za rok 2016
Matica slovenská v roku 2016 pokračovala v ekonomickej stabilizácii svojho hospodárenia s cieľom
prispôsobiť svoje výdavky súčasným možnostiam príjmov. V minulých rokoch vlastné príjmy
nepostačovali na krytie výdavkov, preto rozhodnutie odpredať nehnuteľnosť tzv. šatnice Neografii,
a.s. bolo vo vtedajšej ekonomickej situácii MS správne riešenie. V súčasnosti MS neplánuje
odpredávať majetok s primárnym cieľom vykrytia rozpočtových výdavkov. Ekonomické opatrenia
budú naďalej smerovať k šetreniu výdavkov na prevádzku a réžiu a na druhej strane smerovať
k zvyšovaniu príjmov z vlastnej činnosti vrátane pravidelného vyplácania dividend od spoločnosti
NEOGRAFIA, a.s. Týmito opatreniami by mohla Matice slovenská hospodáriť v najbližších rokoch
vrátane roku 2017 s vyrovnaným hospodárením. V marci 2016 bola vykonaná účtovná závierka MS
a podané riadne daňové priznanie za rok 2015. Kladný hospodársky výsledok za rok 2015 – zisk vo
výške 225 902,43 EUR bol po audite účtovnej závierky a odporúčaniu Dozorného výboru MS
a schváleniu Výboru Matice slovenskej preúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov.
Účtovná závierka Matice slovenskej za rok 2016 bola zostavená v júni 2017 a následne podané riadne
daňové priznanie. Výsledok hospodárenia po zdanení je strata vo výške 191 948,84 EUR. Napriek
mínusovému hospodárskemu výsledku je možné konštatovať, že tento hospodársky výsledok má
progresívnu tendenciu. V hospodárskom roku 2015 Matica slovenská odpredala majetok v hodnote
796 675,‐ EUR, vďaka čomu dosiahla kladný hospodársky výsledok. V prípade, že by k tomuto
odpredaju nedošlo, jej hospodársky výsledok by v roku 2015 bol záporný vo výške 570 772,57 EUR.
Negatívne hospodárske výsledky sme dosahovali aj v roku 2014, a to ‐ 535.647,22 a v roku 2013
dokonca ‐ 649.049,03. Teda hospodárenie vo vlastnej činnosti MS bolo v roku 2016 de facto
najlepšie za ostatné roky. Treba pripomenúť, že na strane príjmov sme v roku 2016 nemohli počítať
s vyplatením dividend od spoločnosti NEOGRAFIA, a.s., čo sa však v roku 2017 zmenilo a NEOGRAFIA,
a.s. za svoj hospodársky výsledok za rok 2016 vyplatí Matici slovenskej dividendy vo výške 175 000,00
EUR. Rovnako Ministerstvo kultúry SR uznalo zvýšené výdavky Matice slovenskej na mzdy
zamestnancov z dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a účelovú dotáciu MS na rok 2017 navýšilo
Dodatkom č. 1 o 100 000 EUR.
Rozsah nehnuteľného majetku MS pri súčasných príjmoch a rozpočte MS naďalej neumožňuje
v dostatočnej miere investovať a modernizovať tento majetok , s čím v mnohých prípadoch súvisí aj
problematickosť pri využívaní tohto majetku, energetickej úspore či vhodnosti na prenájom pre
zvýšenie vlastných príjmov. Súčasný technický stav nehnuteľností budov v majetku MS nasvedčuje, že
v strednodobom horizonte bude potrebné vynakladať viac finančných prostriedkov na potrebné
údržby a opravy. V roku 2016 MS v rámci svojich obmedzených finančných možností pokračovala
v komplexnom posudzovaní potrieb aspoň nevyhnutných opráv svojich nehnuteľností a použila na
tento účel viac ako 40 tisíc EUR.

Rozpočet MS 2016 bol schválený 6.2.2016 a následne zmenený po zmenách – rozpočtových
opatreniach Výborom Matice slovenskej na svojich zasadnutiach. Počas roka boli prijaté viaceré
opatrenia za účelom optimalizácie výdavkov rozpočtu a ich efektívne nakladanie. V roku 2016 boli
splatené posledné nesplatené záväzky z období 2013‐2014 v zmysle dohodnutého splátkového
kalendára vo výške 4 951,‐ EUR.
V rámci použitia rozpočtovej rezervy vo výške 10 000,‐ EUR bolo čerpané z tejto kapitoly 8 120,06
EUR. Všetko boli náklady na údržby a opravy nehnuteľností oblastných stredísk MS, ktoré bolo nutné
vykonať a boli nad rámec rozpočtu nákladového účtu 511 Opravy a údržba Oblastných stredísk.
Z tejto položky boli vykonané stavebné opravy v DMS Rimavská Sobota, DMS Fiľakovo ,DMS Spišská
nová Ves a DMS Žilina.

Príjmová časť rozpočtu
Štátne prostriedky – Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu MK SR na rok 2016 č.
MK‐12/2016/M bola podpísaná zo strany ministerstva 22.2.2016. Prvé prostriedky z dotácie boli na
účet Matice zaslané už marci 2016. Dovtedy Matica slovenská hospodárila s neštátnymi
prostriedkami, ktoré mala k dispozícii z predchádzajúceho roka vo výške 373 685,30 EUR
a s prostriedkami nedočerpanej účelovej dotácie MK SR z r. 2015 vo výške 59 985,79EUR. Účelová
dotácia zo ŠR bola poskytnutá v celkovej výške 1 494 000 €, a bola rozpísaná do nákladových položiek
spolu 8 projektov.
V marci 2016 Matica slovenská požiadala MK SR o dodatočnú podporu vedných odborov MS
a vedeckých aktivít vo forme navýšenia dotácie o 20 000,‐ EUR a následne až v jeseni 2016 MK SR
toto navýšenie schválilo a 26.10.2016 bol uzatvorený dodatok č.1 Zmluvy o dotácii č.MK‐58/2016/M
a celková účelová dotácia MK SR bola takto navýšená na 1 514 000,‐ EUR s rozšírením jej rozpisu o
deviaty projekt Podpora vedeckých aktivít (rozpis účelovej dotácie v prílohe). Účelová dotácia bola
vyúčtovaná v termíne listom zo dňa 14. marca 2017.Účelová dotácia bola rozpísaná (aj
s komentárom) do týchto projektov:
‐

‐

‐

‐

Vydavateľské aktivity Matice slovenskej– projekt zahŕňal edičné aktivity MS – vydávanie
pôvodnej slovenskej literárnej tvorby, náklady spojené s vydaním periodík Slovenské
národné noviny, Slovenské pohľady, Slovensko (v súlade s úlohami, ktoré boli MS zverené
štátom)
Finančné vzťahy a technická prevádzka – projekt financoval časť nákladov Finančno‐
ekonomického útvaru MS a Technicko‐investičného útvaru MS, ktoré zabezpečujú
prevádzku jednotlivých pracovísk a napomáhajú tak plneniu úloh MS
Veda a výskumMatice slovenskej– projekt zahŕňal náklady spojené s činnosťou
Slovenského literárneho ústavu MS a Slovenského historického ústavu MS, vedeckých
pracovísk pre základný slovakistický výskum a Krajanského múzea Matice slovenskej.
Náklady boli viazané na realizáciu podujatí a projektov Slovesnej jari,vydanie Historického
zborníka 1 a 2/2016, organizačnú a akvizičnú činnosť pri otvorení a budovaní Knižnice
slovenskej štátnosti , ako špecializovaného bádateľského pracoviska pre výskum
slovenských dejín v období národnej emancipácie a úsilia o dosiahnutie národnej a
politickej suverenity Slovákov a tiež vydanie 34.ročníka zborníka Slováci v zahraničí.
Požičovňa kostýmov a krojov – zachovávanie, prezentácia a podpora tradičnej ľudovej
kultúry, zachovávanie tradícií a zvykov, vzdelávanie ochotníckych divadelných súborov,
matičných folklórnych súborov. Úspešne pripravená a zorganizovaná výstava krojov
v Matičnom dvore v rámci Hontianskej parády 2016 v Hrušove

‐

‐

‐

‐

‐

Informačné ústredie MS ako organizačné a koordinačné, výkonné a metodické ústredie
pre mediálnu, informačnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť MS. Projekt zahŕňal náklady
spojené so zabezpečením dokumentácie matičných aktivít, vedením internetovej stránky,
propagáciou, denným monitoringom.
Archív Matice slovenskejako špecializovaný verejný archív v súlade so zákonom o MS
vykonáva všetky druhy odborných archívnych činností ako je zhromažďovanie – akvizícia
a preberanie, evidencia, spracovávanie, ochrana a sprístupňovanie archívnych
dokumentov, predarchívna starostlivosť
Aktivity Členského ústredia a oblastných stredísk MS a Strediska národnostných vzťahov
Matice slovenskej– v súlade so zákonom o MS plnia oblastné strediská v koordinácii s ČU
MS úlohy v oblasti starostlivosti o členskú základňu, spracovanie podkladov na
financovanie výdavkov z fondu Korunového účtu a interných grantov na podporu
regionálnej kultúry. Projekt financoval časť prevádzkových nákladov oblastných stredísk
a časť ich aktivít.
Hlavné aktivity roka 2016 – projekt podporil náklady spojené s realizáciou celomatičných
podujatí a podujatí a projektov nadregionálneho významu – Národné matičné dni
v Komárne , aktivity k 76. Výročiu Malej vojny, množstvo projektov a podujatí venovaných
100, výročiu smrti Svetozára Hurbana Vajanského, 120. Výročie narodenia Jozefa Cígera
Hronského, Národné slávnosti na Devíne, 170. Výročie založenia Slovenských pohľadov,
Slovenský festival poézie Beniakové Chynorany, 49. Ročník Chalúpkovo Brezno,Národný
výstup na Pustý hrad, a množstvo ďalších podujatí, seminárov a konferencií.
Podpora vedeckých aktivít – v rámci tohto projektu podpory vedných útvarov i vedných
odborov MS bolo podporené vydanie a tlač knižných 13 titulov vedeckého charakteru.
Náklady na tieto publikácie však boli dočerpané až v 12/2016‐02/2017.

Účelová dotácia bola k 31.12.2016 vyčerpaná vo výške1 453 487,61EURv súlade s rozpisom
jednotlivých aktivít. Nedočerpaná časť vo výške 60 512,39EURbola v zmysle zmluvy o účelovej
dotácii dočerpaná v nasledujúcom roku období od 1.1.2017 – 31.3.2017. Finančné prostriedky boli
použité najmä na výdavky na energie a projekt podpory vedeckých aktivít v 1.štvrťroku 2017
nakoľko účelová dotácia MK SR na tento projekt bola poskytnutá až v závere roka (10/2016). Zároveň
v období 1.1.2016 – 31.3.2016 bola dočerpaná účelová dotácia MK SR z r. 2015 vo výške 59 985,79
EUR. Koncom roka 2015 získala MS z Úradu vlády SR, dotáciu vo výške 15 000,‐ EUR na zriadenie
Knižnice štátnosti SR a druhú na zhotovenie busty Ľudovíta Štúra vo výške 5 000,‐ EUR. Tieto dve
dotácie boli použité a dočerpané až v nasledujúcom roku 2016.
Z Ministerstva kultúry SR MS získala účelové dotácie na 3 projekty, pričom všetky projekty sa
realizovali vo výške 12 190,‐ EUR.
1 projekt ‐ na podporu vydávania odborného časopisu KULTÚRA SLOVA pre jazykovú kultúru
a terminológiu
5000,‐ EUR (2.3)
1 projekt – na podporu vydávania Slovenských pohľadov (názov projektu: Aktuálna lit. topografia
Košíc a východného Slovenska)
5000,‐ EUR (2.3)
1 projekt – Slovenské pohľady v kontinuite dejín
2 190,‐ EUR (1.5.4)
Finančné prostriedky zo ŠR spolu v EUR:
Rozpočet
Účelová dotácia
1 514 000,‐
Dotácie ‐grantové
12 190,‐
Dotácie Úradu vlády SR
0,‐
Nedočerpaná dotácia 2015
59985,79
Spolu
1 586 175,79

Skutočnosť
1 453 487,61
12 190,‐
17 500,‐ (dočerpanie z r. 2015)
59 985,79
1 543 163,40

Neštátne prostriedky
Vlastné príjmy celkom

plán 197 484,‐ EUR

skutočnosť 186 484,53EUR

75 365,33EUR‐ príjem z predaja periodík a neperiodík, z toho publikácie 71 500,33 Eur, predplatné
SNN 32 570,46 Eur, Slovenské pohľady4 811,12 Eur, Slovensko 777,94 Eur, Kultúra slova 3513,01 Eur
39004,12EUR‐ služby, z toho požičovňa kostýmov a krojov 25 913,00 Eur, príjem z rekreačného
zariadenia v Santovke 1 252,12 Eur, letný tábor 11739,00 Eur, prezentácia publikácie VMS,s.r.o. 100,‐
EUR
22 105,51EUR– nájomné
759,00 EUR – príjem z dlhodobého hmotného majetku (predaj pozemku 180m2 obci Veľká Čalomija)
8624,70 EUR ‐ finančné príspevky od PO
4354,74 EUR – finančné príspevky od FO
4 730,00 EUR – splátky pôžičiek zamestnancov
12,15 EUR – vratky z poistných udalostí a ostatné výnosy

Príjmová časť rozpočtu spolu:
Skutočnosť:
Hotovosť:
Stav finančných prostriedkov na BÚ a v hotovosti k 1.1.2016
‐ z toho vlastné zdroje k 1.1.2016

1 783 659,79 EUR
1 765 988,86EUR
451 171,09 Eur
373 685,30 Eur

Stav finančných prostriedkov na BÚ v hotovosti k 31.12.2016
‐
z toho vlastné zdroje k 31.12.2016

243030,70 Eur
186 480,80 Eur

Výdavková časť rozpočtu
Výdavky v roku 2016 dosiahli výšku spolu 1 884 354,‐ EUR.Výdavková časť rozpočtu bola plánovaná
vo výške 1 953365 Eur. Celkové výdavky boli nižšie oproti plánu o 69011,‐Eur.Vo výdavkoch je
započítané aj splatenie nesplatených záväzkov z rokov 2012‐2014 vo výške 4 951,‐ EUR. Možno
konštatovať, že mnoho nákladových položiek v jednotlivých nákladových kapitolách bolo vzhľadom
na potreby jednotlivých útvarov rozpočtované na minimálnu úroveňs ambíciou dosiahnuť čo najlepší
výsledok pri postupnom znižovaní rozpočtu MS, ktoré bude pokračovať aj v nasledujúcom
rozpočtovom roku 2017. Dosiahnutý výsledok čerpania rozpočtu je sčasti výsledok úsporných
opatrení ako aj optimalizácie niektorých nákladov.Celkové čerpanie voči rozpočtu výdavkov ako aj
čerpanie po jednotlivých rozpočtových kapitolách je v prílohe č.1–čerpanie rozpočtu za rok 2016.
Zhodnotenie čerpania v jednotlivých rozpočtových kapitolách
Sekretariát predsedu a správcu MS, Vedné ústredie MS, Výbor MS, Predsedníctvo MS –rozpočet
50 386,‐ EUR, skutočné čerpanie 50 715,‐ EUR. Vyššie čerpanie rozpočtu bolo v cestovných nákladoch
a tiež v nákladovej kapitole údržba a opravy, naopak nižšie čerpanie bolo vo výdavkoch na
reprezentáciu. Pre porovnanie z rokom 2015 došlo k nižšiemu plánu rozpočtu, ktorý bol s malou
odchýlkou aj dodržaný.

Dozorný výbor MS – celkové čerpanie kapitoly 29 766,‐ EUR bolo vyššie než plán 29 290,‐ EUR.
Jednotlivé položky rozpočtu sú viac‐menej dodržanéokrem vyšších nákladov na cestovné náklady,
kde sa ukázal plánovaný náklad ako poddimenzovaný.
Slovenský literárny ústav MS – čerpanie tejto kapitoly zahŕňa náklady spojené s aktivitami ústavu
a celkovo za kapitolu došlo k úspore prostriedkov. Rozpočet: 40 469,‐, čerpanie: 35 241,‐ EUR.
Slovenský historický ústav MS ‐ rozpočet ústavu bol čerpanývo výške 73 174 EUR pričom plánované
výdavky boli 74 212 EUR.V rámci vybudovania Knižnice slovenskej štátnosti bol obstaraný výpožičný
knižničný programza 1 200,‐ EUR.
Stredisko národnostných vzťahov MS– v návrhu rozpočtu ústavu bolo premietnuté iba
najnevyhnutnejšie pokrytie bežných nákladov, v súlade s tým sa realizovalo aj jeho čerpanie, pričom
došlo k úspore vo výdavkoch na služby i spotrebný materiál.Celkovo došlo k miernemu nedočerpaniu
rozpočtu.
Krajanské múzeum MS – v spotrebnom materiáli je premietnuté zakúpenie archívnych potrieb pre
potreby spracovávania fondov KM MS, položka služby predstavuje viazanie zahraničných časopisov
z fondových zbierok. Celkovo došlo k čerpaniu v zmysle plánu.
Archív MS – rozpočet zahŕňal bežné náklady spojené so spracovaním fondov MS, ďalej náklady
spojené s reštaurovaním fondov. Položka spotreba materiálu zahŕňa predplatné periodík do knižnice
Slovenská archivistika, Knižná revue, zakúpenie knižných titulov do príručky.Položkacestovné náklady
nebola dočerpaná v plnej výške. Služby sú prečerpané, avšak v tomto prípade AMS sa jedná o malý
rozpočet . Mzdové náklady boli v súlade s plánom. K miernej úspore došlo čerpaním nižších súm na
vyplatenia odstupného a odchodného dvom zamestnancom. Útvar celkovo čerpal menej ako bol
plán.
Slovenské národné noviny – skutočné čerpanie kapitoly bolo mierne nižšie najmä nižším čerpaním
služieb ‐ tlačiarenským nákladom, a to prispôsobovaním nákladu tlače novín podľa zreálnených
predpokladov distribúcie. Celkový rozpočet: 160 906,‐ EUR, skutočné čerpanie: 153 860,‐ EUR.
Šetrenie teda vyše 7 000,‐ EUR.
Slovenské pohľady – celkovo rozpočet tejto kapitoly bol mierne prečerpaný. Vzrástli náklady na
niektoré služby a tiež autorské honoráre, ktoré sa ukázali byť podrozpočtované. Celkový plán:
82 563,‐ EUR, skutočnosť: 85 716,‐ EUR.
Vydavateľstvo MS a ďalšie periodiká – celkovo je čerpanie kapitoly mierne nižšie než bol plán, čo
bolo z dôvodu nižšej finančnej náročnosti na služby spojené s tlačou.Rozpočet: 137 261,‐ EUR,
skutočnosť: 128 802,‐ EUR.
Členské ústredie MS, Oblastné strediská MS. Čerpanie kapitoly Oblastné strediská MS zahŕňa
prevádzkové náklady uhrádzané na základe nájomných zmlúv centrálne, ďalej čerpanie dotácií na
výdavky a čerpanie dotácií, ktoré domy MS získali na základe podaných grantov. Čerpanie položky
daň z nehnuteľností predstavuje platby realizované v domoch, pokiaľ je daň z nehnuteľností hradená
centrálne premieta sa do čerpania TIU MS. Dotácie na výdavky boli poskytnuté tak ako boli
plánované spolu.
Stručná rekapitulácia čerpania účtu Koruna Matici.
Počiatočný stav k 1.1.2015
886,95 EUR
Konečný zostatok k 31.12.2015
166,81 EUR
Príjem z platieb zakladajúcich členov:
500,00 EUR
Príjem z odvodov MO MS:
2 385,45 EUR
Individuálni členovia:
302,00 EUR
Príjem z dotácie z bežného účtu z rozpočtu MS:
1 180,00 EUR
Kreditné úroky na bankových účtoch:
0,11 EUR

Čerpanie fondu spolu 4 858,85 Eur
Z toho:
Krajské rady MS: 8 x 200 EUR
Oblastné rady
Politologický odbor MS
Národohospodársky odbor
Spevácky Odbor MS
Odbor regionalistiky
Športový odbor MS
Odbor Mladá Matica
Ekonomický odbor
Pedagogický odbor
SPOLU odbory 2730,00EUR.

1 600,00 EUR
607,40 EUR

300,00 EUR
0,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
300,00 EUR
600,00 EUR
50,00 EUR
150,00 EUR

Odbor historický
0,00 EUR
Vlastivedný odbor MS 150,00 EUR
Výtvarný odbor MS
230,00 EUR
Divadelný odbor MS 400,00EUR
Odbor slov vzájomnosti 0,00 EUR
Odbor jazykovedný
300,00 EUR
Hudobný odbor
150,00 EUR

Poplatky za bankové služby účtu vo VÚB, a.s.: 150,30 EUR
Informačné ústredie MS – rozpočet kapitoly okrem bežných nákladov súvisiacich s chodom
pracoviska zahŕňal v službách denný monitoring (Slovakia Online a spravodajský servis
TASR).Čerpanie rozpočtu útvaru bolo viacmenej v súlade s plánom okrem vyššieho čerpania výdavkov
na služby. Celkovo bol rozpočet čerpaný viac o 1719,‐ EUR.
Finančno‐ekonomický útvar MS –pri čerpaní rozpočtu útvaru došlo k miernej úspore . Prečerpanie
niektorých nákladových položiek súvisí s dočerpávaním nevyčerpanej časti štátnych prostriedkov ku
koncu roka z projektu Finančné vzťahy a technická prevádzka (náklady FEÚ a TIÚ spolu). Úspora
prostriedkov oproti plánu bola v položke daň z príjmov, kde bolo celkovo čerpané na daň z príjmov
13 485,‐ EUR oproti plánu 27 803,‐ EUR.

Technicko‐investičný útvar MS – táto kapitola zahŕňa náklady samotného pracoviska ale zastrešuje aj
náklady na prevádzku všetkých pracovísk okrem oblastných stredísk. V položke spotreba materiálu
boli rozpočtované náklady na PHM pre všetky pracoviská5500,‐ EUR. V závere roka bola táto položka
navýšená o 500,‐ EUR (pôvodne 5000,‐EUR) – čerpanie 5 467,‐ EUR. Celkové čerpanie rozpočtovaných
nákladov 293 832,‐ EUR bolo vo výške 290 085,‐ EUR. Položka spotreba energií zahŕňa platby za
všetky médiá – elektrická energia, voda, para plyn všetkých nehnuteľností s umiestnenými
pracoviskami ( II. budova MS, Divadelná technika, Matičný dom, Dom J. C. Hronského, Neografia C,
pracoviská v Bratislave) a RZ Santovka, Štúrovo, kruhový objazd v Komárne.
Požičovňa kostýmov a krojovmala v rámci úsporných opatrení v minulých obdobiach nízky rozpočet,
hraničiaci s existenciou a schopnosťou jej prevádzky a dochádzalo k jeho prečerpávaniu. Napriek
určitým úpravám navýšenia rozpočtu je celkovo táto kapitola mierne prečerpaná o 1 573,‐ EUR a to
v položkách a opravy a údržba a spotrebný materiál, čo bolo spôsobené nutnými opravami
zastaralých zariadení ( práčky, šijacie stroje), ktoré boli doúčtované v závere roka. Rozpočet : 52 770,‐
EUR , celkové čerpanie 54 343,‐ EUR.
Hlavné aktivity – rozpočet na služby projektu hlavných aktivít 40 000,‐ EUR bol čerpaný vo výške
42 059,‐ EUR, čo bolo spôsobené dodatočnými výdavkami pri realizovaní plánovaných aktivít
viacerých prihlásených a schválených projektov HA. Finančné prostriedky z tejto kapitoly boli použité
na projekty Roka S.H. Vajanského, významných výročí osobností a udalostí slovenských dejín

Projekty miestnej a regionálnej kultúry
Skutočné čerpanie na projekty regionálnej kultúry bolo vo výške 50 500,‐ EUR. Plánovaný rozpočet
50 000,‐ EUR.

Odbor Mladej Matice ‐ v rámci podpory činnosti Odboru Mladej Matice bolo vyčerpaná plánovaná
suma 2500,‐ EUR.
Dotácia korunového účtu MS –v posledných obdobiach príjmy Korunového účtu MS na podporu
Krajských, okresných a oblastných rád a záujmových odborov MS neboli v dostatočnej výške tak, aby
pokrývali aspoň najpotrebnejšie výdavky na činnosť týchto subjektov. Preto bola vo výdavkoch MS
rozpočtovaná dotácia tohto fondu vo výške 4600,‐ EUR. Vývoj príjmov počas roka však ukázal, že
skutočná potreba čerpania dotácie bola len vo výške 1180,‐ EUR.
Rok 2016 v Matici slovenskej bol rokom, kedy pokračovala Matica slovenská vo svojej činnosti v
stabilnejších ekonomických vyhliadkach s cieľom ďalšieho prispôsobovania svojich ekonomických
možností možnostiam pre financovanie jej činnosti. Možnosti ďalšieho pôsobenia a činnosti MS sú
do veľkej miery závislé od budúcej štátnej podpory ako aj príjmov z Neografie, a.s. Aby si Matica
slovenská udržala túto stabilitu je nutné v ďalších obdobiach ešte viac prispôsobiť svoju činnosť,
rozsah majetku a jeho údržby svojim ekonomickým ale i personálnym možnostiam.

Vypracovali: 5.9.2017, Mgr. Maroš Smolec, správca MS a Ing. Jaroslav Gustiňák, riaditeľ FEÚ MS

