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Návrh programu a prípravy valných zhromaždení odborov Matice slovenskej 

  

1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa 
 

2. Správa o činnosti odboru od ostatného valného zhromaždenia  

 

   V správe je potrebné sa zamerať: 

- na vyhodnotenie plnenia programových zámerov odboru v rokoch 2017 až 2021,                         

- na vyhodnotenie postavenia odboru MS v obci či meste, spoluprácu s ostatnými 

zložkami a inštitúciami. 
 

3. Správa o hospodárení a správa dozorného výboru  

 

- okrem konkrétnej správy o hospodárení odboru odporúčame analyzovať ďalšie 

možnosti získavania finančných prostriedkov, 

- v správe dozorného výboru sa zamerať na plnenie úloh odboru voči Členskému 

ústrediu MS a plneniu uznesení z valných zhromaždení odboru MS. 
 

4. Voľba predsedu, členov výboru, dozorného výboru a predsedu  dozorného výboru  

 

- v tomto bode je potrebné postupovať v zmysle vlastných stanov odboru alebo  podľa 

Stanov MS. Valné zhromaždenie odboru MS môže schváliť verejnú voľbu, ktorá sa 

môže uskutočniť aj formou videokonferencie, kde sa voľba realizuje verejným 

hlasovaním. Do rokovacieho poriadku je potrebné zaznamenať túto zmenu.  

- v miestnych odboroch a odboroch Mladej Matice do 50 členov sa môže namiesto 

dozorného výboru voliť dozorca,  

- netreba zabudnúť na schválenie delegáta a náhradníka na celomatičné Valné 

zhromaždenie MS 2021,            

- pri zmene predsedu odboru nezabudnite zaslať aj vyplnenú evidenčnú kartu s jeho 

kontaktnými údajmi na adresu Členského ústredia MS.   
 

5. Návrh kandidátov do orgánov MS sa realizuje podľa návrhu volebného poriadku, ktorý 

bol schválený Výborom MS. V prípade, že valné zhromaždenie odboru MS neschváli 

kandidátov do orgánov MS, môže prijatým uznesením tým poveriť výbor odboru MS. 

Následne však musí byť zaslaná na adresu Členského ústredia MS aj zápisnica z konania 

výboru odboru spoločne s prezenčnou listinou.  
 

Odbory MS 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. 
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6. Po schválení delegáta a jeho náhradníka pre konanie Valného zhromaždenia Matice 

slovenskej, treba v zápisnici zo zasadnutia valného zhromaždenia, prípadne zo zasadnutia 

výboru odboru MS, ak ho tým uznesením splnomocnilo valné zhromaždenie odboru MS, 

uviesť meno a priezvisko delegáta a jeho náhradníka. Následne nám zašlete zápisnicu zo 

zasadnutia valného zhromaždenia a výboru odboru spoločne s prezenčnou listinou. 
 

7. Návrh plánu činnosti odboru na obdobie rokov 2021 – 2025 
 

      V návrhu plánu činnosti odboru je potrebné zamerať pozornosť na podujatia, ktoré odbor 

každoročne organizuje a súčasne možnosti ďalšieho rozvoja činnosti v príslušnom kraji a 

regióne. 
  

8. Diskusia 
 

9. Záver  
 

     Program valného zhromaždenia odboru možno rozširovať, či zužovať podľa vlastného 

uváženia. V záujme čo najväčšej účasti členov MS na valných zhromaždeniach, odporúčame 

pred alebo po ich skončení, uskutočňovať rôzne kultúrne programy, ak to dovoľujú 

pandemické opatrenia. Zároveň odporúčame, aby sa Vaše valné zhromaždenie stalo pre 

členov a funkcionárov podnetom i miestom, na usporiadanie potrebných organizačných a 

administratívnych náležitostí (spresnenie evidencie členov, kontrola preukazov MS, výber 

členských príspevkov a pod.). 
 

     Ak v roku 2021 nebudete uskutočňovať volebné valné zhromaždenie (neuplynuli ešte štyri 

roky od posledného volebného valného zhromaždenia Vášho odboru), je nutné zvolať 

nevolebné valné zhromaždenie (výročnú členskú schôdzu), za účelom návrhu delegáta a 

náhradníka na celomatičné Valné zhromaždenie MS 2021 a návrhu kandidátov do orgánov 

MS. Rovnako nevolebné valné zhromaždenie môže poveriť týmto úkonom výbor Vášho 

odboru MS. V takomto prípade, je nutné zaslať na adresu Členského ústredia MS zápisnicu 

z nevolebného valného zhromaždenia s prezenčnou listinou o tomto poverení a následne aj 

zápisnicu z výboru Vášho odboru MS s prezenčnou listinou. Bez tohto úkonu žiaľ nebude 

možné akceptovať Vaše návrhy (tzn. zaslať až 2 zápisnice z Vašich schôdzí)!  
 

     Zápis s prezenčnou listinou z valného zhromaždenia, resp. aj z výboru odboru a s 

príslušnými požadovanými návrhmi, je nutné zaslať na adresu Členského ústredia MS 

najneskôr do 31. augusta 2021. 
 

V prípade otázok kontaktujte prosím Členské ústredie MS.  

 

                                                                                                   PhDr. Martin Fejko, v. r. 

                                                                                                   riaditeľ Členského ústredia MS 
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