
 

 

                                                                                        Členom dozorného výboru MS    

 

 

                    
 

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

 
                                    ČÚ – 50/2021                    PhDr. M. Fejko                      31. 3. 2021 

                                          

      

 
 

     Vážení členovia dozorného výboru, 

 

  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 členovia dozorného výboru MS (ďalej len DV 

MS) nemôžu navrhnúť kandidátov do orgánov MS. Právo byť delegátmi VZ MS 

s hlasom rozhodujúcim majú volení členovia DV MS a právo byť delegátmi VZ MS 
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s hlasom poradným majú členovia DV MS, ktorí sú menovaní ministrom kultúry SR. 

Členovia DV MS nemôžu za seba vyslať náhradníka na VZ MS. 

 

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

v kolónke - Členské ústredie – Príprava VZ MS 2021.  

 

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

dokumenty pre všetkých členov DV MS, ktorí sú v zmysle schváleného návrhu 

volebného poriadku delegátmi VZ MS. 

 

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

miesto a v deň konania VZ MS. 

  

      

     Prajeme Vám 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 
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