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Vážení zástupcovia pracovísk a ustanovizní Matice slovenskej,
rok 2017 je pre Maticu slovenskú veľmi významný. Pripomíname si 200. výročie
narodenia prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana, 200. výročie
narodenia Andreja Ľudovíta Radlinského, spoluzakladateľa Matice slovenskej a 25. výročie
prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Zároveň je rok 2017 v Matici
slovenskej rokom volebným.
V roku 2017 si budeme voliť predsedu, členov výboru, predsedu dozorného výboru MS
a členov dozorného výboru s celoslovenskou pôsobnosťou.
Výbor MS na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 25. marca 2017 v Banskej Bystrici,
schválil termín konania valného zhromaždenia, návrh volebného a rokovacieho poriadku pre
uskutočnenie celoslovenského Valného zhromaždenia Matice slovenskej, ktoré sa bude
konať 10. - 11. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši (ďalej len VZ MS).
V schválenom návrhu volebného poriadku sú stanovené podmienky pre konanie VZ MS.
Z volebného poriadku vyplýva, že pracoviská a ustanovizne Matice slovenskej môžu
navrhnúť kandidátov do orgánov MS a zároveň ich delegovaní zástupcovia sú delegátmi
s hlasom rozhodujúcim.
K uvedenej skutočnosti vám Členské ústredie Matice slovenskej zasiela nasledovné
metodické usmernenia a odporúčania :
Podľa návrhu volebného poriadku sú delegátmi za pracoviská a ustanovizne Matice
slovenskej, ich riaditelia alebo vedúci, resp. týmito vedúcimi pracovníkmi písomne
delegovaní zástupcovia podľa princípu na jedno pracovisko jeden delegát.
Pracoviská a ustanovizne Matice slovenskej – Archív MS, Slovenský literárny ústav
MS, Slovenský historický ústav MS, Stredisko národnostných vzťahov MS, Krajanské
múzeum MS, Členské ústredie MS, Informačné ústredie MS, Oblastné strediská (domy
a oblastné pracoviská MS), Sekretariát predsedu a správcu MS, Vydavateľstvo MS, redakcia
Slovenských národných novín, redakcia Slovenských pohľadov, redakcia Slovensko,
Finančno-ekonomický útvar MS, Technicko-investičný útvar MS, Požičovňa kostýmov MS.
Zostavený návrh kandidátov do orgánov Matice slovenskej zašlite najneskôr do 31.
augusta 2017 na adresu Členského ústredia Matice slovenskej v Martine.

Ak svoje návrhy kandidátov oznámite po tomto termíne, ste povinní zabezpečiť písomný
súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou. Záväzné vyjadrenie navrhovaného o súhlase
s kandidatúrou, bude v tomto prípade súčasťou návrhu. Takto doplnené návrhy možno zaslať
doporučene najneskôr 21 dní pred termínom konania VZ MS na Členského ústredia
MS, pričom rozhoduje dátum na pečiatke podania.
Návrh volebného a rokovacieho poriadku nájdete na www.matica.sk, v kolónke Členského
ústredia Matice slovenskej.
Pracoviská a ustanovizne Matice slovenskej môžu navrhnúť najviac:
-

jedného kandidáta na predsedu Matice slovenskej,
troch kandidátov na členov výboru Matice slovenskej,
jedného kandidáta na predsedu dozorného výboru Matice slovenskej,
dvoch kandidátov na členov dozorného výboru Matice slovenskej.

Pri plnení uvedených úloh Vám prajeme veľa zdravia, tvorivej invencie, úspechov a radosť
z dosiahnutých výsledkov. Na dobrú spoluprácu sa teší Členské ústredie Matice slovenskej
a ostáva s pozdravom.

PhDr. Martin Fejko, v. r.
riaditeľ Členského ústredia MS

Príloha:
Návrh delegáta (náhradníka) a návrh kandidátov do orgánov MS.
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