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     Predsedom miestnych odborov MS 

a odborov Mladej Matice 

 

 
       Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo         Vybavuje/Kontakt       Martin 

 

                                                 
                                                                                                         PhDr. Martin Fejko                       28. 12. 2020  

 

 

 Vec:  Informácie pre miestne odbory MS a odbory Mladej Matice na rok 2021 

 
  
 Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,  

 

 tak ako po minulé roky, aj tento rok Vám Členské ústredie zasiela základné informácie pre 

činnosť miestnych odborov a odborov Mladej Matice – Metodický pokyn. Sú to pokyny ústredia, 

ktoré je potrebné v plnej miere rešpektovať a predovšetkým si ich plniť. 

 

 V mene predsedu Matice slovenskej Vám kolektív Členského ústredia praje všetko dobré 

v novom roku 2021, hlavne veľa pracovných i súkromných úspechov. 

 

      V zmysle platných Stanov Matice slovenskej, Hlava V. ods. 8 písm. b) majú odbory MS 

povinnosť odviesť raz ročne príspevok za každého svojho člena vo výške 0, 50 eur do tzv. členského 

fondu MS. Výbor Matice slovenskej na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 19. 11. 2019 

v Martine  uznesením rozhodol, že členský príspevok za člena Matice slovenskej, ktorý sa 

odvádza ústrediu Matice slovenskej sa pre tento rok navýši z 0, 10 centov na 0, 50 centov. 

Nezaplatenie členského príspevku by však znamenalo, že daný miestny odbor a odbor Mladej 

Matice sa nemôže úspešne uchádzať o dotáciou z podpory regionálnej kultúry. V prílohe listu 

zasielame poštovú poukážku s číslom bankového účtu, prostredníctvom ktorej Vás žiadame o úhradu 

príslušnej čiastky za rok 2020 vo výške 0,50 eur x počet členov na účet členského fondu MS, 

najneskôr v termíne do 31. 3. 2021. Pre výpočet používajte stav členstva vo Vašom odbore MS 

k 31. decembru 2020.  

      Príspevok za člena je možné uhradiť aj prevodom z Vášho účtu v bankovom ústave na toto 

číslo: SK43 0200 0000 3500 0042 7362, pričom na prevodke uveďte variabilný symbol 2021. Na 

prevodnom príkaze uvádzajte len skrátený názov, napr. MO MS Martin, pretože celý názov miestneho 

odboru Matice slovenskej sa do výpisu nezmestí, čo nám spôsobuje problém identifikovať platcu. 

Rovnako Vás chceme požiadať, aby ste platbu neuhrádzali formou hotovostného vkladu vo Vašej 

banke, pretože za túto operáciu si účtujú poplatok, ktorý je často krát vyšší ako samotný vklad a MS za 

túto službu v konečnom dôsledku dopláca.  

      Miestne odbory a odbory Mladej Matice 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 Členskom ústredí MS v Martine.  

 

Pokiaľ ste už platbu zrealizovali, považujte túto výzvu za bezpredmetnú. 

 

  Tie odbory MS, ktoré si poplatok za člena neplatili pravidelne, majú možnosť doplatiť si 

chýbajúce roky, treba však v poznámke uviesť za ktoré obdobie je doplatok spätne realizovaný.   
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 Bližšie informácie v prípade potreby Vám poskytne pani Ing. K. Kalankovú v Členskom 

ústredí MS na tel. č.: 043/ 381 28 34, e-mail: cums1@matica.sk. 

      Po splnení týchto 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.  

      Ďalej Vás chceme požiadať, aby ste v zmysle platných Stanov MS, Hlava V. ods. 8. písm. a) 

raz ročne, najneskôr do 31. marca 2021, zaslali na ČÚ MS kompletnú a aktualizovanú matričnú 

knihu so stavom členov k 31. decembru za rok 2020 v elektronickej forme.  

 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 -členská základňa – postup pri zakladaní MO - materiály na 

stiahnutie.  

 

      V tejto súvislosti Vás chcem kolegiálne požiadať, aby ste ako predseda miestneho odboru 

a odboru Mladej Matice v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov zabezpečili súhlas (stačí, ak člen odboru vyjadrí ústny súhlas, 

nemusí byť písomný) všetkých členov Vášho odboru, so zverejnením mena a priezviska, ale aj 

ďalších potrebných osobných údajov člena Vášho odboru. Ide o osobné údaje člena odboru, 

ktoré Členské ústredie potrebuje k celkovému zisteniu počtu členov Matice slovenskej. Súhlas 

členov odboru MS so zverejnením ich osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutný. Za 

zverejnenie požadovaných údajov zodpovedá štatutár príslušného odboru MS.  

      V matričnej knihe, ktorá je zverejnená na www.matica.sk, sú vypracované konkrétne kolónky, 

ktoré je potrebné Vami vyplniť. Je to názov odboru MS, priezvisko a meno člena konkrétneho odboru, 

titul, dátum narodenia, od kedy je členom odboru, bydlisko, PSČ, mesto, e-mail a telefonický kontakt 

(nemusí poskytnúť).   

Ďakujeme Vám.  

 

      Matričnú knihu po spracovaní zaheslujte nasledovne: 

    ( kto si zahesloval už v roku 2015 spraví  len zmeny v pôvodnom a zašle)  

 

 Postup pre zaheslovanie súboru v programe Excel: 

1. Zvoľte uloženie súboru cez voľbu „Uložiť ako“. 

2. Kliknite na voľbu „Nástroje“ /dole v ľavom rohu/. 

3. Vyberte „Všeobecné možnosti“. Zobrazí sa okno pre zadanie hesla na otvorenie súboru. Po 

zadaní hesla Matrika,  potvrďte „OK“ a súbor je zaheslovaný. 

4. Potvrďte heslo ešte raz. 

5. Uložiť. 

 

 Nevytvárajte a nezadávajte do systému vlastné verzie hesla, pretože na ČÚ MS budeme 

otvárať Vami spracovaný excelovský súbor cez heslo Matrika. Spracovanú matričnú knihu zašlete na e 

– mailovú adresu: cums@matica.sk v zaheslovanom excelovskom súbore z dôvodu ochrany osobných 

údajov!  

      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 môžu považovať túto úlohu za 

bezpredmetnú.  
 

Matica slovenská ako prevádzkovateľ, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov), resp. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, je  zodpovedná za bezpečnosť pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Matica 

slovenská, ako verejnoprávna inštitúcia, má v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov 

http://www.matica.sk/
mailto:cums@matica.sk
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povinnosť určiť zodpovednú osobu DPO (data protection officer) pre oblasť ochrany osobných 

údajov, viď článok 37, bod 1., písmeno a) Nariadenia GDPR. Úlohy zodpovednej osoby, na úseku 

spracúvania a ochrany osobných údajov, sú napríklad: poskytovanie informácií a poradenstva 

prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, monitorovanie 

súladu s Nariadením GDPR, spolupráca s dozorným organom (Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky), a iné. Určenou zodpovednou osobou DPO pre oblasť ochrany osobných údajov 

v Matici slovenskej je Ing. Pavol Kleban. Práve v spolupráci so zodpovednou osobou DPO bude pre 

všetky odbory Matice slovenskej v priebehu mesiaca január 2021 na webových stránkach 

www.matica.sk, sprístupnená Základná bezpečnostná dokumentácia GDPR určená pre miestne 

odbory, záujmové a vedecké odbory. Súčasťou tejto dokumentácie budú aj základné bezpečnostné 

opatrenia a pokyny pri spracúvaní osobných údajov, ako aj upravené tlačivá a dokumenty, 

napríklad Prihláška za člena MS, Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov pri organizovaní 

verejného podujatia (vyhotovovanie fotografických a audiovizuálnych záberov), Evidenčná karta 

odborov, kde spracúvanie osobných údajov bude len v rozsahu Vami dobrovoľne poskytnutých 

údajov. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať prostredníctvom Členského ústredia, prípadne 

Informačného ústredia v samostatnej e-mailovej správe s ďalšími potrebnými informáciami, ktoré si 

nájdete na webe MS. O problematike GDPR Vás bude informovať aj príslušné oblastné stredisko MS, 

ktoré Vám bude v tejto veci nápomocné. 

 

Dňa 12. 10. 2019 sa konal v Liptovskom Mikuláši celoslovenský snem MS. Snem  okrem 

iného prijal aj novelu Stanov MS. Podľa tejto novely vyjadrenej v ustanovení hlavy V., bodu 2, 

ktoré nadobúda platnosť dňom schválenia 12. 10. 2019 a účinnosť odo dňa 1. 9. 2020, citujem : „. 

Miestny odbor Matice slovenskej (ďalej MO) združuje členov Matice slovenskej v obci a v mestských 

častiach krajských miest. MO sa zakladá, ak je v obci aspoň desať záujemcov o členstvo v Matici 

slovenskej. V jednej obci alebo v mestskej časti krajských miest môže vzniknúť iba jeden MO“. Snem 

teda prijal zmenu a navýšil stav povinného členstva v miestnych odboroch zo siedmych členov 

na desať do 1. 9. 2020. Vašou úlohou je navýšiť počet členov v tých odboroch, kde je registrovaných 

len sedem členov a to minimálne na desať členov podľa platných stanov. Rovnako táto povinnosť 

platí aj pre odbory Mladej Matice. Pracovník ČÚ MS pán Lukáš Havlík písomne vyzval v decembri 

2020 dotyčné miestne odbory a odbory Mladej Matice, aby navýšili počet členov v odboroch čo 

najskôr. 

 

Pripomínam všetkým predsedom odborov, že v zmysle novely Stanov MS, ktorá bola prijatá 

na ostatnom Sneme, konaného v L. Mikuláši, tie odbory, ktoré ani po výzve Členským ústredím si 

nesplnia príslušné povinnosti voči Členskému ústrediu, budú Členským ústredím vo svojej databáze 

preradené medzi neaktívne. Myslite prosím nato. Inak vaše odbory nebudú môcť žiadať o projekty 

z ústredia MS, nebudú pozvané na Valné zhromaždenie alebo Snem  MS. Tieto odbory budú 

sankcionované až do splnenia si povinností v zmysle platných Stanov MS voči Členskému ústrediu. 

 

      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, 

telefonický kontakt, prípadne e-mailovú adresu a zaslať evidenčnú kartu s novými údajmi. Bližšie 

informácie nájdete na www.matica.sk, v sekcii - členská základňa – postup pri zakladaní ... / 

dokumenty na stiahnutie... /. V prípade nejasností kedykoľvek kontaktujte pracovníkov Členského 

ústredia MS na t. č. 043/381 28 34; alebo prostredníctvom e-mailu na adrese : cums@matica.sk alebo 

cums1@matica.sk. 

Dávam Vám do pozornosti povinnosti odborov vo vzťahu k Členskému ústrediu : 

1. raz ročne najneskôr do 31. marca oznámiť stav členov k 31. decembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka, vo forme aktualizovanej  matričnej knihy a elektronicky ju zaslať na ČÚ 

MS, 

2. raz ročne najneskôr do 31. marca  odviesť členský príspevok v sume 0, 50 centov za každého 

člena na členský fond, 

mailto:cums@matica.sk
mailto:cums1@matica.sk
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3. uskutočniť raz za volebné obdobie valné zhromaždenie a raz za dva roky nevolebné valné 

zhromaždenie, ktorých zápis sa musí zaslať ČÚ MS najneskôr do 60 kalendárnych dní od ich 

konania, pričom pozvánka na uvedené zhromaždenie sa zašle ČÚ MS (aj elektronickou formou) 

najneskôr 10 kalendárnych dní pred jeho konaním,  

4. uskutočniť raz ročne uznášaniaschopné zasadnutie výboru, ktorého zápis sa musí poslať na ČÚ 

MS najneskôr do 60 kalendárnych dní od jeho konania,  

5. pri zmenách volených orgánov, predovšetkým predsedu je potrebné túto skutočnosť oznámiť 

najneskôr do 60 kalendárnych dní písomnou formou oznámiť ČÚ MS, novozvolený predseda 

odboru -  meno a priezvisko, trvalý pobyt a kontakt, 

6. plniť hore uvedené povinnosti riadne a na čas (ak nebudú ani po výzve tieto povinnosti plnené, 

ČÚ MS takéto odbory preradí medzi neaktívne). 

     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, aby Vám darovali svoje 2% z daní, teda asignáciu 

dane. Tieto 2% z daní darujú Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n. o., ktorý je od 1. 

januára 2019 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.  

 

Matica slovenská plánuje aj v roku 2021 realizovať Výzvu na predkladanie žiadostí na 

poskytnutie dotácie na Ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry 2021. O všetkom 

podstatnom vás budeme včas informovať. V prípade nejasností v tejto veci kontaktujte pracovníka 

Slovenských pohľadov MS Mgr. Radoslava Žgradu na tel. č.: 02/381 28001 alebo e-mailom : 

radoslav.zgrada@matica.sk. 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. 

Spracované formuláre pre udeľovanie ocenení je potrebné zasielať na e – mailovú adresu: 

sekretariat@matica.sk alebo poštou na adresu: Matica slovenská, Sekretariát predsedu a správcu, P. 

Mudroňa 1, 036 01 Martin. Prípadné ďalšie informácie k tejto problematike Vám poskytne 1. 

podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska na tel. č. 0918 904 969. 
 

Rok 2021 bude pre Maticu slovenskú rokom volebným. Z dôvodu šírenia choroby Covidu 

19, sa žiaľ nemohli tento rok uskutočniť krajské snemy. Ich konanie by sa malo uskutočniť v jari roku 

2022. Tak o tom rozhodol Výbor MS, ktorého ostatné zasadnutie sa konalo na jeseň tohto roka 

v Banskej Bystrici. Zároveň rozhodol, že funkčné obdobie funkcionárov krajských rád sa predlžuje 

práve do tohto obdobia. Koncom roka 2021 sa uskutoční celoslovenské Valné zhromaždenie. 

Miesto, termín a ďalšie organizačno-technické inštrukcie Vám včas písomne zašle Členské ústredie 

priebehu prvej polovice roka 2021. V tejto súvislosti Vás chcem poprosiť, aby ste svoje plánované 

valné zhromaždenia alebo nevolebné valné zhromaždenia/schôdze, ktoré sa musia uskutočniť ešte 

pred konaním celoslovenského Valného zhromaždenia Matice slovenskej, uskutočnili z dôvodu 

pandémie, až po jej skončení/obmedzení, resp., zrušeniu reštrikčných epidemiologických opatrení, 

ktoré prijala vláda SR. Prosím, nezvolávajte zasadnutia valných zhromaždení, ani zasadnutia 

členských schôdzi. Členské ústredie priamo alebo prostredníctvom príslušných oblastných 

stredísk vás bude písomne informovať ďalších následných krokoch k zvolaniu Vašich zasadnutí 

a príprave celoslovenského Valného zhromaždenia MS. 

Prosím, len si premyslite s členmi výboru odboru prípravu týchto zasadnutí. Len v krátkosti Vám 

pripomínam, že valné zhromaždenie alebo členská schôdza, môže schváliť alebo splnomocniť výbor 

odboru, aby na svojom zasadnutí schváli kandidátov do celoslovenských orgánov MS a delegáta na 

valné zhromaždenie alebo ich priamo schváli na zasadnutí valného zhromaždenia. Pripomínam Vám,  

že len valné zhromaždenie alebo členská schôdza má právomoc navrhnúť a schváliť kandidačnú 

mailto:radoslav.zgrada@matica.sk
mailto:sekretariat@matica.sk
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listinu a delegáta pre celoslovenské valné zhromaždenie alebo svojím rozhodnutím deleguje 

v tejto veci výbor príslušného odboru. Nezabudnite, že :  

1. rozhodnutie valného zhromaždenia alebo výboru odboru MS, v ktorom navrhnete a schválite 

mená kandidátov (kandidačnú listinu) do celoslovenských orgánov MS musí byť 

zaznamenané v zápisnici. (napr. VZ MO MS schvaľuje za predsedu MS – uvediete meno 

kandidáta alebo VZ MO MS deleguje výbor MO MS, aby na svojom zasadnutí navrhol 

a schválil mená kandidátov).  

2. ak ste omylom neschválili delegáta a náhradníka pre valné zhromaždenie za Váš odbor, je 

potrebné túto voľbu uskutočniť na zasadnutí valného zhromaždenia alebo na zasadnutí výboru 

odboru. Túto skutočnosť je potrebné uviesť v zápisnici a do stanoveného termínu ju 

zaslať na adresu Členského ústredia ! 

3. o všetkých týchto potrebných úkonoch pre konanie Vašich valných zhromaždení, resp. 

nevolebných valných zhromaždení odborov a úkonov pre celoslovenské Valné 

zhromaždenie MS, Vás budeme včas informovať ! 

 

Matica slovenská vyhlásila rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka. V tomto duchu sa budú 

niesť budúcoročné matičné aktivity. Význam slov ako národ, vlastenectvo, láska k vlasti, 

patriotizmus nie sú v dnešnej dobe pre isté spoločenstva v našom štáte veľmi obľúbené, priam sú 

znevažované a zaznávané. Nesmú sa však vytratiť z reálneho života. Nie menej významne si 

pripomenieme aj ďalšie udalosti, výročia našich národných a matičných dejateľov, ktorí výrazným 

spôsobom ovplyvnili naše dejinné križovatky. Hlavným motívom všetkých matičných aktivít bude 

zdôrazňovanie celospoločenského významu Matice slovenskej nielen z historického pohľadu, ale 

predovšetkým pre dnešok. Na týchto matičných podujatiach ste srdečne vítaní. 

 

Na záver mi dovoľte touto cestou, aby som Vám vyjadril vrelé poďakovanie za činnosť 

a napĺňanie programu a poslania Matice slovenskej, ktorú nielen v roku 2020, ale dlhodobo 

vykonávate v prospech vašich miestnych odborov a odborov Mladej Matice. Predovšetkým chcem 

vyzdvihnúť Váš profesionálny a aktívny prístup, Vašu dlhoročnú aktívnu prácu na národnom 

a matičnom poli, často za minimálne finančné dotácie a tiež na úkor vášho voľného času ! Matica 

slovenská je najstaršou ustanovizňou v Slovenskej republike. Jej činnosť nielen v minulosti, ale aj 

v dnešných zložitých časoch je pre Slovákov v mnohých oblastiach nenahraditeľná. Dnešok nie je 

ľahký pre fungovanie žiadnej inštitúcie, organizácie, podniku či orgánov verejnej správy, reštaurácií, 

škôl, resp. celkovej činnosti štátu. Pandémia koronavírusu nám čiastočne bráni plnohodnotne 

vykonávať bežné, každodenné úlohy a povinnosti. Musíme však toto prechodné obdobie vydržať 

a zvládnuť čo najlepšie. 

 

Milé matičiarky, drahí matičiari, som nesmierne hrdý, že som členom Matice slovenskej 

a veľmi rád, že poznám takých úžasných a zanietených ľudí ako ste vy ! Prajem vám veľa síl a energie 

do ďalšej tvorivej práce, hlavne veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a v neposlednom rade oddychu 

a času na aktivity v tomto vianočnom období, ktoré ste museli z pracovných dôvodov odložiť.  

 

 

Vo vašej zodpovednej matičnej práci Vám želám veľa úspechov a prajem Vám do nového 

roka 2021 všetko dobré, predovšetkým veľa pracovných a súkromných úspechov. 

 

 

      S matičným pozdravom a s vierou v dobrú spoluprácu 

 

 

                                                                                        PhDr. Martin Fejko, v. r. 

                                                                                               riaditeľ ČÚ MS 

 

 

Príloha: poštová poukážka 



 

 

Matica slovenská, P. Mudroňa č. 1, 036 01  Martin, tel: +421 43 3812834, e-mail: martin.fejko@matica.sk 
6 

 

 

 

 

 

 


