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 VOLEBNÝ  PORIADOK  

pre voľby na Valnom zhromaždení Matice slovenskej, ktoré sa budú konať 

23. 10. 2021 (dátum nemusí byť definitívny) v Liptovskom Mikuláši 

 

 
Článok I. 

Základné ustanovenia 

1. V súlade s platnými Stanovami Matice slovenskej (ďalej len Stanovy MS) Výbor 

Matice slovenskej schvaľuje návrh volebného poriadku, ktorý určuje spôsob 

nominácie a priebeh volieb na Valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 2021 

(ďalej len Valné zhromaždenie MS). 

2. Právo byť delegátmi Valného zhromaždenia MS s hlasom rozhodujúcim majú:  

- delegáti za miestne, záujmové a vedecké odbory, OMM, zvolení valnými 

zhromaždeniami alebo výbormi týchto odborov a sú potvrdení príslušným zápisom. 

Výbory musia byť v takomto prípade splnomocnené valnými zhromaždeniami týchto 

odborov a delegáti potvrdení príslušným zápisom,  

- delegáti za pracoviská a ustanovizne Matice slovenskej* – sú ich riaditelia alebo 

vedúci, resp. týmito vedúcimi pracovníkmi písomne delegovaní zástupcovia podľa 

princípu na jedno pracovisko jeden delegát, 

- delegáti ‒ členovia Výboru MS, 

- delegáti ‒ volení členovia Dozorného výboru MS, 

 

3. Právo byť delegátmi Valného zhromaždenia MS s hlasom poradným majú:  

- predsedovia krajských rád MS alebo nimi delegovaní zástupcovia krajských rád MS, 

- predsedovia okresných, resp. oblastných rád MS alebo nimi delegovaní zástupcovia 

okresných, resp. oblastných rád MS, 

- delegovaní zástupcovia kolektívnych členov MS, 

- zakladajúci a podporujúci členovia MS, 

- členovia Dozorného výboru MS, ktorí sú vymenovaní ministrom kultúry SR,  

- členovia Prezídia MS, 

- pozvaní hostia.  

4. Na Valnom zhromaždení MS sa volí: 

a) predseda Matice slovenskej, 

b) Výbor Matice slovenskej a jeho náhradníci, 

c) predseda Dozorného výboru Matice slovenskej, 

d) Dozorný výbor Matice slovenskej a jeho náhradníci. 

5. Pre každý z volebných subjektov sa zostavuje osobitná kandidačná listina, a to: 

a) kandidačná listina A ‒ pre voľby predsedu Matice slovenskej, 

b) kandidačná listina B ‒ pre voľby Výboru Matice slovenskej, 

c) kandidačná listina C ‒ pre voľby predsedu Dozorného výboru Matice slovenskej, 

d) kandidačná listina D ‒ pre voľby Dozorného výboru Matice slovenskej. 

 

Článok II. 

Zostavovanie kandidačných listín 

1. Na kandidačnú listinu A sa zapisuje kandidát, ktorého navrhlo: 

a) minimálne 40 miestnych odborov Matice slovenskej, resp. OMM, alebo 

b) minimálne 20 ustanovizní a pracovísk MS*), alebo 

c) minimálne 8 záujmových a vedeckých odborov Matice slovenskej, alebo 

d) minimálne 15 okresných, resp. oblastných rád Matice slovenskej, alebo 
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e) minimálne 5 krajských rád Matice slovenskej, alebo 

f) minimálne 60 subjektov v súčte bodov a) až e). 

2. Na kandidačnú listinu B sa zapisuje kandidát, ak ho navrhlo: 

a) minimálne 10 miestnych odborov Matice slovenskej, resp. OMM, alebo 

b) minimálne 10 ustanovizní a pracovísk Matice slovenskej*), alebo 

c) minimálne 5 záujmových a vedeckých odborov Matice slovenskej, alebo 

d) minimálne 5 okresných, resp. oblastných rád Matice slovenskej, alebo 

e) minimálne 3 krajské rady Matice slovenskej, alebo 

f) minimálne 20 subjektov v súčte bodov a) až e). 

3. Na kandidačnú listinu C sa zapisuje kandidát, ak ho navrhlo: 

a) najmenej 35 miestnych odborov Matice slovenskej, resp. OMM, alebo 

b) minimálne 18 ustanovizní a pracovísk Matice slovenskej*), alebo 

c) minimálne 7 záujmových  a vedeckých odborov Matice slovenskej, alebo 

d) minimálne 7 okresných, resp. oblastných rád Matice slovenskej, alebo 

e) minimálne 5 krajských rád Matice slovenskej, alebo 

f) minimálne 50 subjektov v súčte bodov a) až e). 

4. Na kandidačnú listinu D sa zapisuje kandidát, ak ho navrhlo: 

a) minimálne 7 miestnych odborov Matice slovenskej, resp. OMM, alebo 

b) minimálne 7 ustanovizní a pracovísk Matice slovenskej*), alebo 

c) minimálne 5 záujmových a vedeckých odborov Matice slovenskej, alebo 

d) minimálne 5 okresných, resp. oblastných rád Matice slovenskej, alebo 

e) minimálne 3 krajské rady Matice slovenskej, alebo 

f) minimálne 15 subjektov v súčte bodov a) až e). 

5. Matičné subjekty, t. j. miestne odbory, OMM, pracoviská a ustanovizne, záujmové 

a vedecké odbory, okresné, oblastné a krajské rady Matice slovenskej, môžu navrhnúť 

najviac: 

- 1 kandidáta na predsedu Matice slovenskej, 

- 3 kandidátov na členov Výboru Matice slovenskej, 

- 1 kandidáta na predsedu Dozorného výboru Matice slovenskej, 

- 2 kandidátov na člena Dozorného výboru Matice slovenskej. 

 

6. Matičné subjekty oznámia svoje písomné návrhy Členskému ústrediu MS do 31. 8. 

2021. Ak návrhy oznámia po tomto termíne, sú povinné zabezpečiť písomný súhlas 

navrhovaného kandidáta s kandidatúrou. Záväzné vyjadrenie o súhlase bude v tomto 

prípade súčasťou návrhu. Takto doplnené návrhy možno podať najneskôr dvadsaťpäť 

dní pred termínom volieb.  

7. Ten istý kandidát nemôže vystupovať súčasne na kandidačných listinách A a C, B a D, 

A a D, B a C. 

8. Členstvo vo výbore je nezlučiteľné s pracovným pomerom v Matici slovenskej, 

pričom výnimku tvorí predseda, podpredsedovia, vedecký tajomník, tajomníci 

a správca MS. V zmysle ustanovení Hlavy VII., čl. 3, bod 2 platných Stanov MS môžu 

za členov Výboru MS kandidovať zamestnanci MS v pracovnom pomere. V prípade 

ich zvolenia do Výboru MS ich mandát spočíva a na ich miesto nastúpi náhradník. 

V prípade, že v priebehu volebného obdobia sa skončí ich pracovný pomer, ich 

mandát vo Výbore MS sa obnovuje.   

9. Kandidačná listina obsahuje tieto údaje  o kandidátoch: 

- meno a priezvisko, titul, 

- rok narodenia, 

- obec trvalého bydliska, 
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- zamestnanie, resp. povolanie, 

- funkcia v matičnom hnutí s uvedením príslušnosti k okresu a ku kraju, 

- členstvo v Matici slovenskej (MO MS) od roka ..., 

- matičná zložka, ktorá kandidáta navrhla.   

 

 Článok III. 

Priebeh volieb 

1. Priebeh volieb organizuje najmenej jedenásťčlenná volebná komisia zvolená Valným 

zhromaždením MS.  

2. Voľby sú v súlade so Stanovami MS priame a tajné. 

3. Valné zhromaždenie MS volí: 

a) predsedu Matice slovenskej, 

b) 28 členov Výboru Matice slovenskej a 9 náhradníkov, 

c) predsedu Dozorného výboru Matice slovenskej, 

d) 5 členov Dozorného výboru Matice slovenskej a 5 náhradníkov. 

4.  Do funkcie predsedu Matice slovenskej je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú 

väčšinu odovzdaných platných hlasov prítomných delegátov Valného zhromaždenia MS. 

Ak po prvom kole volieb nezíska ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, do 

ďalšieho kola postupujú minimálne dvaja kandidáti. V prípade, ak sa na prvom mieste 

umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, do ďalšieho kola postupujú iba 

títo kandidáti. Ak sa na druhom mieste umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom 

hlasov, do druhého kola postupujú všetci spolu s kandidátom z prvého miesta. V ďalšom 

kole sa stáva predsedom MS kandidát s vyšším počtom získaných hlasov. V prípade 

rovnosti hlasov sa uskutoční ďalšie kolo volieb na funkciu predsedu MS tajným 

hlasovaním. 

5. Do funkcií členov Výboru MS sú zvolení tí kandidáti, ktorí sa umiestnili na prvých                 

28 miestach, resp. 29 miestach (v prípade, ak zvolený predseda MS kandidoval aj za člena 

Výboru MS a získal dostatočný počet hlasov na zvolenie do Výboru MS). Ďalší deviati 

v poradí sa stávajú náhradníkmi. Ak vznikne rovnosť hlasov na miestach rozhodujúcich 

pre zvolenie alebo nezvolenie za člena, alebo náhradníka Výboru MS, volebná komisia 

rozhodne o poradí žrebom. V prípade, ak by niektorý kraj nemal zastúpenie vo Výbore 

MS, zvolený kandidát s najnižším počtom hlasov sa preraďuje medzi náhradníkov a na 

jeho miesto nastupuje kandidát s najväčším počtom hlasov za kraj, ktorý nemá zastúpenie 

vo Výbore MS.  

6. Do funkcie predsedu Dozorného výboru MS je zvolený kandidát, ktorý získa 

nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov prítomných delegátov Valného zhromaždenia 

MS. Ak po prvom kole volieb nezíska ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, do 

ďalšieho kola postupujú minimálne dvaja kandidáti. V prípade, ak sa na prvom mieste 

umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, do ďalšieho kola postupujú iba títo 

kandidáti. Ak sa na druhom mieste umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, 

do druhého kola postupujú všetci spolu s kandidátom z prvého miesta. V ďalšom kole sa 

stáva predsedom Dozorného výboru MS kandidát s vyšším počtom získaných hlasov. 

V prípade rovnosti hlasov sa uskutoční ďalšie kolo volieb na funkciu predsedu Dozorného 

výboru MS tajným hlasovaním. 

7. Do funkcií členov Dozorného výboru MS sú zvolení tí kandidáti, ktorí sa umiestnili      

na prvých 5 miestach, resp. 6 miestach (v prípade, ak zvolený predseda Dozorného výboru 

MS kandidoval aj za člena Dozorného výboru MS a získal dostatočný počet hlasov na 

zvolenie do Dozorného výboru MS). Ďalší piati v poradí sa stávajú náhradníkmi. Ak 
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vznikne rovnosť hlasov na miestach rozhodujúcich pre zvolenie alebo nezvolenie za člena 

alebo náhradníka Dozorného výboru MS, volebná komisia rozhodne o poradí žrebom. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Výkon funkcie predsedu Matice slovenskej sa začína v zmysle ustanovení Hlava VIII., 

článok 1. bod 2. platných Stanov MS. Výkon funkcie predsedu Dozorného výboru MS                    

sa začína v zmysle ustanovení Hlava VIII., článok 2. bod 1. platných Stanov MS.  

2. Schválil Výbor Matice slovenskej v časti nominácií článku I. a II. ako záväzný               

27. 2. 2021 v Martine. V ostatnom ako návrh predložený na schválenie Valnému 

zhromaždeniu Matice slovenskej 23. 10. 2021 v Liptovskom Mikuláši.      

 

V Martine 2. 3. 2021 

 

 

      JUDr. Marián Gešper, v. r.,  

                                                                                            predseda 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, 

Vedné ústredie MS, Oblastné strediská (Domy MS 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.  


