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     Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,  

 

       rok 2021 je pre Maticu slovenskú veľmi významný. Pripomíname si 100. výročie 

narodenia Alexandra Dubčeka, 210. výročie narodenia Michala Miloslava Hodžu, ktorý sa 

podieľal na kodifikáciu slovenského jazyka, 200. výročie narodenia Janka Vlastimila 

Matúšku, autora národnej hymny Nad tatrou sa blýska a mnoho ďalších dôležitých výročí.  

 

Zároveň je rok 2021 v Matici slovenskej rokom volebným.  

 

     V roku 2021 si budeme voliť predsedu, členov výboru, predsedu dozorného výboru 

a členov dozorného výboru Matice slovenskej (ďalej len MS) s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Výbor MS na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 27. februára 2021 v Martine, schválil 

predbežný termín a návrh programu konania valného zhromaždenia, návrh volebného 

a rokovacieho poriadku pre uskutočnenie celoslovenského Valného zhromaždenia MS (ďalej 

len VZ MS), ktoré sa bude konať v Liptovskom Mikuláši predbežne 23. októbra 2021. 

Z dôvodu obsadenia tohto termínu, sa však musí konanie VZ MS preložiť na iný termín. 

VZ MS sa určite uskutoční v mesiaci október. Na rozdiel od iných rokov bude VZ MS 

jednodňové (sobota), z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov. O presnom termíne 

konania (doprava a ďalšie potrebné informácie) VZ MS Vás budeme včas informovať. 

 

     V schválenom návrhu volebného poriadku sú stanovené podmienky pre konanie VZ MS. 

Z návrhu volebného poriadku vyplýva, že krajské rady MS môžu navrhnúť kandidátov 

do orgánov MS a zároveň ich delegovaní zástupcovia sú delegátmi s hlasom poradným. 
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Na VZ MS zástupcovia krajských rád MS nemôžu hlasovať v pléne a tiež voliť 

kandidátov na predsedu, predsedu dozorného výboru a rovnako kandidátov do výboru 

a dozorného výboru MS. Delegát a náhradník musia byť členovia krajskej rady MS. 

 

     Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, 

k uvedenej skutočnosti Vám Členské ústredie MS zasiela nasledovné metodické usmernenia 

a odporúčania : 

 

     Vaša úloha začína zvolaním a uskutočnením zasadnutia príslušnej krajskej rady MS, 

kde si navrhnete a schválite delegáta a náhradníka na VZ MS a kandidátov pre voľby 

na VZ MS. Takto zostavený návrh so všetkými požadovanými náležitosťami (zápisnicou 

a prezenčnou listinou z tohto rokovania), zašlete najneskôr do 31. augusta 2021 na adresu 

Členského ústredia MS 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 25 dní pred termínom konania VZ MS na adresu Členského 

ústredia MS, pričom rozhoduje dátum na pečiatke podania. 

 

     Odporúčame Vám, zvolať zasadnutie krajskej rady hneď, ako to dovolia aktuálne 

pandemické opatrenia prijaté Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva 

v celoštátnom meradle, resp. vo Vašom okrese. V prípade nejasností v pandemických 

pravidlách prosím kontaktujte najbližšie oblastné stredisko alebo ústredie MS v 

Martine. Rovnako Vás budeme informovať o možných zmenených pandemických 

opatreniach, ktoré majú vplyv na realizáciu Vašich zasadnutí. Informácie Vám 

poskytneme prostredníctvom miestne príslušného DMS alebo OP MS, prípadne 

ústredím MS v Martine.  

   

     Návrh volebného a rokovacieho poriadku si budete môcť nájsť na  www.matica.sk, 

v kolónke - Členské ústredie – Príprava VZ MS 2021.  

 

 

 

http://www.matica.sk/
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     Krajské rady MS môžu navrhnúť najviac:   

 

- jedného kandidáta na predsedu MS, 

- troch kandidátov na členov výboru MS, 

- jedného kandidáta na predsedu dozorného výboru MS, 

- dvoch kandidátov na členov dozorného výboru MS. 

 

     Členské ústredie MS v primeranej lehote zašle poštou pozvánky a potrebné písomné 

dokumenty pre všetkých delegátov za krajské rady MS s hlasom poradným. 

 

     Všetky tieto písomnosti, ktoré Vám zašleme poštou, si prosím doneste so sebou na 

miesto a v deň konania VZ MS. 

  

 

 

 

 

     Pri plnení uvedených úloh Vám prajeme veľa zdravia, tvorivej invencie, úspechov a radosť 

z dosiahnutých výsledkov. Na dobrú spoluprácu sa teší Členské ústredie MS a ostáva 

s pozdravom. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  PhDr. Martin Fejko, v. r. 

                riaditeľ Členského ústredia MS 

Príloha :  

 

     Návrh delegáta (náhradníka) a návrh kandidátov do orgánov MS - Návratka pre krajské 

rady MS, ktorú zašlete na adresu Členského ústredia MS. 


