
Správa o hospodárení Matice slovenskej  

za rok 2018 
Matica slovenská v roku 2018 pokračovala v hospodárení s cieľom prispôsobiť  svoje výdavky 
súčasným možnostiam príjmov, čo bola náročná úloha najmä v oblasti získavania príjmov na pokrytie 
všetkých plánovaných činností. Okrem hlavného zdroja príjmov MS – dotácie Ministerstva kultúry SR, 
je získavanie finančných prostriedkov do rozpočtu MS z rôznych zdrojov hlavným činiteľom, ktorý 
ovplyvňuje rámec jej činnosti. Efektívne hospodárenie je následne nutnou podmienkou na dodržanie 
plánovaných celoročných aktivít celoročnej činnosti.  

V roku 2018 MS nemala výnosy z odpredaja žiadneho nehnuteľného majetku a v súčasnosti 
neplánuje odpredávať majetok s cieľom vykrytia rozpočtových výdavkov. V marci 2019 bola vykonaná 
účtovná závierka MS a podané  riadne daňové priznanie za rok 2018. Hospodársky výsledok za rok 
2018 – stratovo vo výške 86 834,28 eur, bude po prerokovaní navrhnutý pre odporúčanie dozorného 
výboru MS a schválenie výboru Matice slovenskej zaúčtovať na nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov.  

Účtovná závierka Matice slovenskej 2018 

 

Výsledok hospodárenia 2018 ( v eur)      Rok 2017    Rozdiel 

Náklady:     2 121 234,84      2 106 872, 82     +14 362,02 

Výnosy:     2 042 188,06      2 077 321,07      ‐35 133,01   

Výsledok:        ‐ 86 834,28          ‐ 37 317,41      ‐49 516,87 
   

Hospodársky výsledok – 86 834,28 eur, pred zdanením  – 79 046,78 eur je výsledkom ekonomických 
možností a hospodárenie Matice slovenskej je vo významnej miere závislé od hospodárenia dcérskej 
spoločnosti Neografie, a. s., resp. ročných dividend, ktoré MS od nej dostáva. Zvýšenie straty 
v hospodárení oproti minulému roku 2017 o 49 516,87 eur  korešponduje s výškou získaných 
dividend z Neografie, a. s., ktoré boli v roku 2018 134 003,49 eur, zatiaľ čo v roku 2017 boli 
179 590,78 eur – teda o 45 587,29 eur nižšie. 

Kumulovaná strata je na úrovni 458 022,28 eur.  

MS je verejnoprávna inštitúcia, ktorej hlavná činnosť nie je zameraná na tvorbu zisku, teda 
pozitívneho hospodárskeho výsledku. Podstatnú časť príjmov MS tvorí účelová dotácia MK SR 
a ďalšie menšie dotačné zdroje, ktorú musí vyčerpať a nemôže z týchto zdrojov tvoriť zisk. Ten môže 
tvoriť len zo svojich vlastných neštátnych zdrojov, ktorých však nemá dostatok a aj tie musí 
investovať do nezárobkovej činnosti, ako napr. podpora miestnych odborov po celom Slovensku. 
Optimálny vyrovnaný hospodársky výsledok v súčasnom období možno dosiahnuť práve vyplácaním 
vyšších hodnôt dividend od svojich dcérskych spoločností.  

Majetok 

Súvaha 2018 dokumentuje, že výrazné posuny oproti roku 2017 nenastali ani v neobežnom ani 
v obežnom majetku MS. Neobežný majetok bol vo výške 2 875 451,47 eur ( v roku 2017  2 960 407,11 



eur). Rozdiel je viac‐menej z dôvodu odpisov a vyraďovania majetku. V rámci neobežného majetku 
rovnako nedošlo k významným zmenám oproti roku 2017. V závierke sú Ostatné záväzky na úrovni 
35 135,55 eur – čo sú záväzky ‒ súčtovný účet pre Fond Dolanovej, preddavky pre honoráre 
a predpisy pre mzdy. Z obchodného styku boli záväzky 10 966,53 tis. eur, ktoré sa vysporiadali 
v januári 2019 platbami faktúr. Podľa skutočnosti teda MS nemá už žiadne nesplatené záväzky, 
s ktorými sa vysporiadala postupne v rokoch 2014 ‒ 2017.  

Výnosy 

Výnosy v Tržbách za vlastné výrobky boli na úrovni minulého roka vo výške 83 462,34 eura                    
(80595,53 eur v 2017). Výnosy boli najmä z predaja kníh a periodík. Čo sa týka knižných publikácií, ale 
aj ostatných periodík je potrebné dosahovať vyššie výnosy, ako to bolo pred rokom 2017, 
a v niektorých rokoch dosahovali výnosy za vlastné výrobky viac ako 100 tisíc eur. To možno 
zabezpečiť vydávaním takých knižných titulov, kde možno zabezpečiť vyšší predaj. 

Náklady 

Zvýšili sa celkové mzdové náklady o 23 869,39 eur na 907 463,19 eur – čo bolo spôsobené najmä 
zvyšovaním minimálnej mzdy a personálnymi zmenami.  

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 2018 MS v rámci svojich obmedzených finančných možností pokračovala 
v komplexnom  posudzovaní potrieb aspoň nevyhnutných opráv svojich nehnuteľností a použila na 
tento cieľ viac ako 40 tisíc eur – približne rovnako ako v minulom roku. 

Rozpočet MS 2018 bol schválený a následne zmenený po zmenách – rozpočtových opatreniach,  
výborom Matice slovenskej na svojich zasadnutiach. Počas roka boli prijaté viaceré opatrenia s 
cieľom  optimalizácie výdavkov  rozpočtu a ich efektívne nakladanie. Krátkodobé záväzky boli k 31. 
12. 2018 vo výške 47 722,56 eur. 

 

Príjmová časť rozpočtu 

Štátne prostriedky – na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu MK SR na 
rok 2018 č. MK‐14/2018/M boli prvé prostriedky z dotácie na účet Matice zaslané už vo februári 
2018. Dovtedy Matica slovenská hospodárila s neštátnymi prostriedkami, ktoré mala k dispozícii 
z predchádzajúceho roka,  a s prostriedkami nedočerpanej účelovej dotácie MK SR z r. 2017  vo výške 
24 849,78 eur. Účelová dotácia zo ŠR bola poskytnutá v celkovej výške 1 734 000 eur a bola rozpísaná 
do nákladových položiek ‒ spolu 10 projektov.  

V marci 2018 Matica slovenská požiadala MK SR o dodatočnú finančnú podporu  MS vo forme 
navýšenia dotácie o 240 000,‐eur, a celková účelová dotácia MK SR bola takto navýšená na 
1 734 000,‐ eur. Navýšená suma finančne posilnila rozpočty existujúcich projektov  MS a umožnila 
čerpať finančné prostriedky na činnosť MS v súlade s rozpočtom. Účelová dotácia bola vyúčtovaná 
v termíne dňa 14. marca 2018. Účelová dotácia bola rozpísaná (aj s komentárom) do týchto 
projektov: 

‐ Manažment  ľudských  zdrojov  a  činnosť  dozorného  výboru MS  ‒  projekt  zahŕňal  činnosti 
vedenia  MS  a personalistiky  a činnosť  dozorného  výboru  Matice  slovenskej  ako 



kontrolného orgánu  MS. Výška príspevku:  64 300,‐ eur. Finančné prostriedky dotácie boli 
čerpané vo výške 63 042,58 eur. 

‐ 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). Výška príspevku: 341 150,‐ eur. Čerpané finančné prostriedky: 318 624,11 eur. 

‐ 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  plnenie  úloh MS.  Výška  príspevku: 
414 600,‐ eur. Čerpané finančné prostriedky: 390 497,44 eur. 

‐ Veda a výskum Matice 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 2/2018 a tiež vydanie 35. ročníka zborníka Slováci v zahraničí. 
Výška príspevku: 91 400,‐ eur.  Čerpané finančné prostriedky: 90 811,13 eur. 

‐ Požičovňa  kostýmov  a krojov  ‒  zachovávanie,  prezentácia  a podpora  tradičnej  ľudovej 
kultúry,  zachovávanie  tradícií  a zvykov,  vzdelávanie  ochotníckych  divadelných  súborov, 
matičných  folklórnych  súborov.  Úspešne  pripravené  a zorganizované  tematické  výstavy 
krojov v OC Mirage Žilina a Mestskom kultúrnom stredisku vo Vrútkach. Výška príspevku: 
57 250,‐ eur. Finančné prostriedky dotácie boli vyčerpané vo výške 54 564,08 eur. 

‐ 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 a výrobou krátkych videí TV Matica. Výška príspevku: 
79 800,‐ eur. Čerpané finančné prostriedky: 73316,63 eur. 

‐ Archív  Matice  slovenskej  ako  špecializovaný  verejný  archív  v súlade  so  zákonom  o MS 
vykonával všetky druhy odborných archívnych činností, ako  je zhromažďovanie – akvizícia 
a preberanie,  evidencia,  spracovávanie,  ochrana  a sprístupňovanie  archívnych 
dokumentov,  predarchívna  starostlivosť  a činnosť  bádateľne.  Výška  príspevku:  44 900,‐ 
eur. Finančné prostriedky dotácie boli vyčerpané v plnej výške. 

‐ 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. Výška príspevku: 589 300,‐ eur. Čerpané finančné prostriedky: 585 222,45 
eur.     

‐ Hlavné aktivity roka 2018 – projekt podporil náklady spojené s realizáciou celomatičných 
podujatí a podujatí a projektov  nadregionálneho významu. 
Výška  príspevku:  42 000,‐  eur.    Finančné  prostriedky  dotácie  boli  vyčerpané  vo  výške 
39 381,59 eura. 
Podpora vedeckých aktivít  ‒ v rámci  tohto projektu podpory vedných útvarov  i vedných 
odborov MS  bolo  podporené  vydanie  a tlač  knižných  11  titulov  vedeckého  charakteru. 
Prevažná  časť nákladov na  tieto publikácie však bola dočerpaná až v 1. štvrťroku r. 2018. 
Výška príspevku:  9 300,‐ eur. Čerpané finančné prostriedky: 2 232,40 eur. 

 
Účelová dotácia MK SR poskytnutá v roku 2018 bola k 31. 12. 2018 vyčerpaná vo výške 
1 662 592,41 eur v súlade s rozpisom jednotlivých aktivít.  Nedočerpaná  časť vo výške 71 407,59 
eura bola v zmysle zmluvy o účelovej dotácii dočerpaná v nasledujúcom roku období od 1. 1. – 31. 3. 
2019 a finančné prostriedky dočerpanej dotácie boli použité v zmysle Zmluvy o dotácii. V roku 2018 
získala MS z Úradu vlády SR dotáciu vo výške 27 000,‐ eur na projekty: 



7000,‐ eur:  vyhotovenie a osadenie busty Samuela Zocha 

5000,‐ eur: vyhotovenie a osadenie busty Matúša Dulu 

5000,‐ eur: Vyhlásenie neodvislosti Slovenska od Uhorska 1848 

5000,‐ eur: Folklórny festival Folkfest 2018 

5000,‐ eur: Slováci v česko‐slovenských légiách 

Všetky tieto projekty boli zrealizované a vyčerpané. 

Z Fondu na podporu umenia SR MS získala účelové dotácie na 3 projekty, pričom všetky projekty sa 
realizovali vo výške 12 500,‐ eur. 
 
1 projekt ‒ na podporu vydávania odborného časopisu KULTÚRA SLOVA pre jazykovú kultúru  
    a terminológiu                   5000,‐ eur  
1 projekt ‒ Slovenské Pohľady                  5000,‐ eur 
1 projekt ‒ Čo to za veselie: tematická výstava Požičovne kostýmov a krojov MS  2500,‐eur
   
 
Finančné prostriedky zo ŠR spolu v eur: 
        Rozpočet  Skutočnosť 
Účelová dotácia    1 734 000,‐  1 734 000,‐ eur 
Dotácie  ‐grantové    12 500,‐  12 500,‐ eur 
Dotácie Úradu vlády SR  27 000,‐  27 000,‐ eur 
Nedočerpaná dotácia 2017       24 849,78,‐  24 849,78 eur  
Spolu            1 798 349,78 eur      1 798 349,78 eur 
 
Neštátne prostriedky 
Vlastné príjmy  celkom   plán  298 550,‐ eur     skutočnosť  295 887,17 eur   
 
83 462,34 eura ‒ tržby za vlastné výrobky ‐ príjem z predaja periodík a neperiodík, z toho publikácie 
36 081,43 eur: plán 40 000,‐ eur, predplatné SNN 37 994,95 eur: plán 35 000,‐ eur, Slovenské pohľady 
5 633,32 eur: plán 5 500,‐ eur, Slovensko 1 547,56 eur: plán 1 000,‐ eur, Kultúra slova 1 857,96 eura: 
plán 3 500,‐ eur, Inzercia v SNN 0,‐ eur: plán 2 000,‐ eur, tržby za predaj propagačných predmetov MS 
– 347,12 eur 
 
45 533,00  eur  ‒  tržby  z predaja  služieb,  z toho  požičovňa  kostýmov  a krojov  29 301,90  eura:  plán 
26 000,‐eur, príjem z  rekreačného zariadenia v Santovke 1 310,35 eur: plán 1 200,‐ eur, ubytovanie 
pre účastníkov NMS 196,65 eur, Medzinárodný  letný  tábor Matice  slovenskej 14 607,‐eur, ostatné 
služby‐kopírovanie 117,10 eur 
 
24 846,76 eura – výnosy z nájmu majetku: plán 32 000,‐ eur  
 
5 756,40 eura ‒ finančné príspevky od PO 
 
50,‐eur – finančné príspevky od FO 
 
Finančné príspevky PO a FO spolu: 5 806,40 eura: plán 5 000,‐ eur 
 
2 548,00 eur – splátky pôžičiek zamestnancov 
 
1 355,74 eura – Iné ostatné výnosy, centové vyrovnanie, popl. za vyhot. dochádzkovej karty, poistné 
plnenie 



 
 
Príjmová časť rozpočtu spolu:                       2 096 899,78 eur 
Skutočnosť:                            2 094 236,95 eur 
 
Hotovosť: 
Stav finančných prostriedkov na BÚ a  v hotovosti  k 1. 1. 2018    142 612,35 eur 
 
Stav finančných prostriedkov na BÚ a hotovosti  k 31. 12. 2018    194 936,64 eur 
 
Výdavková časť rozpočtu 
 
Rozpočtované výdavky v roku 2018 dosiahli výšku čerpania spolu 2 069 730,‐ eur. Výdavková časť 
rozpočtu bola plánovaná vo výške 2 069 363 eur. Teda rozpočtované výdavky boli takmer presne 
vykryté príjmami. 

Napriek vyrovnanému celkovému čerpaniu rozpočtu 2018 vznikli pri čerpaní niektorých jednotlivých 
kapitol prečerpania, ktoré však boli kompenzované nedočerpanými kapitolami. Možno konštatovať, 
že mnoho nákladových položiek v jednotlivých nákladových kapitolách bolo vzhľadom na potreby 
jednotlivých útvarov rozpočtované na minimálnu úroveň s ambíciou dosiahnuť čo najlepší výsledok 
pri postupnej optimalizácii rozpočtu MS, ktorá bude pokračovať aj v nasledujúcom rozpočtovom roku 
2019. 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 2018. 

V celkových mzdových nákladoch  a súvisiacich nákladoch (mzdy, ostatné osobné náklady, odvody, 
zákonné sociálne náklady) došlo k prečerpaniu rozpočtu celkom o 41 420,‐ eur, čo bolo výsledkom 
veľkého množstva personálnych zmien a neustálych zmien a podmienok, ktoré s tým súviseli. 
Pozitívnym prípadom bolo čerpanie nákladov na energie, kde sa po viacročnom úsilí darí mierne 
znižovať náklady na energie, keď rozpočtované náklady vo výške 118 553,‐ eur boli čerpané vo výške 
104 526,‐ eur. 

 

Zhodnotenie čerpania v jednotlivých rozpočtových kapitolách 
 
Sekretariát predsedu a správcu MS, Vedné ústredie MS, výbor MS, predsedníctvo MS  ‒  rozpočet 
102  591,‐  eur,  skutočné  čerpanie  106  408,‐  eur.  Vyššie  čerpanie  rozpočtu  bolo  v nákladoch  na 
spotrebný materiál  a tiež  v nákladovej  kapitole  služby  a náklady  na  reprezentáciu  a mzdy,  naopak 
nižšie čerpanie bolo vo výdavkoch na služby.  

Dozorný  výbor MS  –  celkové  čerpanie  kapitoly  39  321,‐  eur  bolo  vyššie  než  plán  36  433,‐  eur. 
Jednotlivé    položky  rozpočtu  sú  viac‐menej  dodržané  okrem  mzdových  nákladov,  kde  nárast 
spôsobilo  najmä  prijatie  nového  zamestnanca  na  plný  úväzok  oproti  pôvodne  plánovanému 
polovičnému úväzku. 

Slovenský  literárny ústav MS –  čerpanie  tejto kapitoly  zahŕňa náklady  spojené  s aktivitami ústavu 
a celkovo  za  kapitolu  došlo  k výrazne  nižšiemu  čerpaniu  najmä  z dôvodu  personálnych  zmien 
viacerých  zamestnancov bez  ďalšieho personálneho obsadenia  (riešené až v r. 2019). Rozpočet: 50 
351,‐ eur, čerpanie: 29 151,‐ eur. 

Slovenský  historický  ústav MS  ‒  rozpočet  ústavu  bol  čerpaný  vo  výške  44  079,‐  eur,  pričom  boli 
dodržané plánované výdavky  44 109,‐ eur. 



Stredisko  národnostných  vzťahov  MS  –  v návrhu  rozpočtu  ústavu  bolo  premietnuté  
najnevyhnutnejšie pokrytie bežných nákladov, v súlade s tým sa realizovalo aj jeho čerpanie 33 104,‐
eur, čo bolo mierne vyššie oproti plánovanému rozpočtu výdavkov vo výške 32 162,‐ eur. 

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 17 448,‐ eur oproti plánu 18 222,‐ eur. 

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. Útvar  celkovo  čerpal 
rozpočet v súlade s plánom – rozpočet: 45 341,‐ eur, čerpanie: 44 965,‐ eur. 

Slovenské národné noviny – skutočné čerpanie kapitoly bolo takmer v súlade s plánom rozpočtu. 
Celkový rozpočet: 166 533,‐ eur, skutočné čerpanie: 167 666,‐ eur. 

Slovenské pohľady – celkovo rozpočet tejto kapitoly bol mierne prečerpaný. Vzrástli náklady na 
niektoré služby a tiež autorské honoráre, ktoré sa ukázali ako podrozpočtované. Celkový plán: 90 
685,‐ eur, skutočnosť: 97 507,‐ eur. Útvar mal stanovený príliš nízky plán výdavkov na autorské 
honoráre. 

Vydavateľstvo MS a ďalšie periodiká – celkovo je čerpanie kapitoly mierne nižšie, než bol plán. 
Rozpočet: 120 034,‐ eur, skutočné čerpanie: 113 753,‐ eur.  

Členské ústredie MS – čerpanie kapitoly je vo výške 62 198,‐ eur, zatiaľ čo rozpočet bol 60 564,‐ eur. 
Čerpanie mierne nad rámec rozpočtu  bolo spôsobené najmä zvýšenými nákladmi na cestovné 
a mzdy. 

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. Rozpočet 
kapitoly: 518 369,‐ eur, skutočné čerpanie: 527 665,‐ eur. Čerpanie nad plán rozpočtu bolo najmä 
z dôvodu vyšších nákladov na mzdy  a dohody o pracovnej činnosti, bankové poplatky a služby. 

Informačné  ústredie  MS  –  rozpočet  kapitoly  okrem  bežných  nákladov  súvisiacich  s chodom 
pracoviska zahŕňal v službách denný monitoring (Slovakia Online). 
Rovnako z rozpočtu IÚ MS bola zabezpečovaná výroba krátkych videofilmov TV Matica. 
Rozpočet: 75 448,‐ eur. Čerpanie rozpočtu 69 255,‐ eur. Nižšie čerpanie rozpočtu než bol plán, bolo 
najmä  nedočerpanie  časti  dotácie  v spotrebe  materiálu  a služieb,  pričom  tieto  prostriedky 
v prevažnej miere prešli do rozpočtu 2019 na dočerpanie  dotácie MK SR 2018. 
 

Finančno‐ekonomický útvar MS –  čerpane  rozpočtu útvaru bolo  realizované v zmysle  jeho  činnosti 
v súlade s rozpočtom. Rozpočet: 107 937,‐ eur, čerpanie 103 817,‐ 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 pracoviská 5000,‐ eur. Celkové čerpanie plánovaných 
rozpočtovaných  nákladov    340  765,‐  eur  bolo  v skutočnej  výške  342  291,‐  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 krojov mala v rámci úsporných opatrení v minulých obdobiach nízky rozpočet 
na  nevyhnutné  potreby  jej  prevádzky  a dochádzalo  k jeho  prečerpávaniu.  Po  úpravách  navýšenia 
rozpočtu  bola  celkovo    táto  kapitola mierne  navýšená,  čo  však  nepostačilo  na  stanovené  aktivity 
a čerpanie rozpočtu bolo 66 432,‐ eur. Rozpočet : 61 155,‐ eur. 
 
Hlavné aktivity   –  rozpočet na  služby projektu hlavných aktivít 45 000,‐ eur bol  čerpaný  vo  výške 
56 436,‐  eur.  Finančné  prostriedky  z tejto  kapitoly  boli  použité  na  projekty  významných  výročí 
osobností    a udalostí  slovenských  dejín.  Prečerpanie  rozpočtovej  kapitoly  je  spôsobené  vznikom 
množstva výdavkov, ktoré nie sú priamymi nákladmi na samotné projekty a na ktoré nemožno použiť 
dotáciu MK SR (náklady na občerstvenie, stravu a pod.) 
 

Projekty miestnej a regionálnej kultúry 

Plánovaný  rozpočet  70 000,‐  eur.  Celkovo  boli  čerpané  prostriedky  na  300  projektov  miestnej 
a regionálnej kultúry, avšak uzatvorené zmluvy a skutočné  čerpanie na projekty  regionálnej kultúry 
boli vo výške 73 208,‐ EUR. 

Odbor Mladej Matice ‒ v rámci podpory činnosti Odboru Mladej Matice bola vyčerpaná suma 2500,‐ 
eur v zmysle rozpočtového plánu. 

Dotácia  korunového  účtu MS  –  v posledných  obdobiach  tvorba  príjmov  Korunového  účtu MS  na 
podporu krajských, okresných a oblastných rád a záujmových odborov MS nebola v dostatočnej výške 
tak,  aby  pokrývala  aspoň  najpotrebnejšie  výdavky  na  činnosť  týchto  subjektov.  Preto  bola  vo 
výdavkoch MS  rozpočtovaná  dotácia  tohto  fondu  vo  výške  3 164,‐  eur,  pričom  skutočná  potreba 
čerpania dotácie bolavo výške 2 500,‐ eur. 

Okrem čerpaných výdavkov rozpočtu mala MS ďalšie nasledovné výdavky: 

Pôžičky zamestnancom: 1 820,‐ eur 

Dcérske spoločnosti MS: 

Neografia, a. s. 

Neografia , a. s., hospodárila v roku 2018 so stratou   ‐1 152 469,29 eur pred zdanením. 

Matici slovenskej spoločnosť vyplatila dividendy za rok 2017 vo výške 134 003,49 eur – plán 134 000,‐ 
EUR. 

 

Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. ( VMS, s. r. o.) 

VMS, s. r. o., požiadalo o odklad pre podanie daňového priznania za rok 2018 do termínu 30. 6. 2019. 

Matici slovenskej spoločnosť nevyplatila v roku 2018 žiadne dividendy za rok 2017 – plán 4 000,‐ eur. 

Vzhľadom na negatívny hospodársky výsledok VMS, s. r. o., za rok 2017 vo výške ‐67 436,‐ eur bolo 
dohodnuté v rámci možností dodatočné vyplatenie dividend za rok 2017 vo výške 2 000,‐ eur, čo bolo 
vyplatené Matici slovenskej až v máji 2019. 

Rok 2018 v Matici slovenskej bol rokom, keď pokračovala Matica  vo svojej činnosti v stabilizovaných, 
avšak  náročných  ekonomických  podmienkach  s cieľom  prispôsobovať  svoje  ekonomické možnosti 
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 prispôsobiť  svoju  činnosť,  rozsah majetku,  jeho 
údržby, ale i personálne kapacity  svojim ekonomickým možnostiam. 

 

Vypracoval: 23. 5. 2019 Mgr. Maroš Smolec, správca MS, Ing. Jaroslav Gustiňák, riaditeľ FEÚ MS 


