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VEC 

Informácie pre odbory Mladej Matice na rok 2022 

  

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, 

v prvom rade mi dovoľte popriať Vám len to najlepšie v Novom roku 2022, hlavne veľa zdravia, 

šťastia a úspechov na matičnom poli, ako aj v osobnom i pracovnom živote. Rok 2021 nebol 

jednoduchý pre činnosť odborov Matice slovenskej, ako aj celú ustanovizeň, preto Vám patrí veľká 

vďaka za každé jedno národné podujatie či aktivitu, ktorú ste v týchto zložitých časoch pripravili. 

Vďaka permanentnému snaženiu členov Predsedníctva Matice slovenskej, ale aj širšieho matičného 

vedenia na čele s predsedom Matice slovenskej JUDr. Mariánom Gešperom sme úspešne obhájili 

našu matičnú ustanovizeň a odolali niekoľkým vlnám mediálnych a iných útokov na Maticu 

slovenskú. Ak sledujete jednotlivé čísla Slovenských národných novín, mohli ste sa presvedčiť, že 

išlo o sofistikovanú kampaň proti Matici slovenskej a tradičným základom jej národnej, kultúrnej a 

vedeckej činnosti. Viac k tomu prinesie magazín Hlas Matice, ktorý sa bude popri matičných 

aktivitách odborov venovať aj tejto téme.  

 Podľa platných Stanov Matice slovenskej si každý rok odbor realizuje niekoľko základných 

povinností. Prvou najdôležitejšou je zaslanie kompletnej a aktualizovanej matričnej knihy 

k 31.12.2021 v elektronickej podobe na mailovú adresu matrika@matica.sk. Prázdne tlačivá 

matričných kníh sú zverejnené na stránke www.matica.sk v sekcii – Členská základňa – Postup pri 

zakladaní odborov MS. Matričnú knihu je potrebné zaheslovať heslom: Matrika.  

Každý odbor odvedie príspevok za svojho člena vo výške 0,50 EUR do Členského fondu 

MS. Pri výpočte výšky členského príspevku vychádzajte zo stavu členskej základne k 31.12.2021. 

Členský príspevok je možné uhradiť prevodom na účet SK43 0200 0000 3500 0042 7362, ako 

variabilný symbol uveďte rok 2022 a do poznámky napíšte v skratke názov svojho odboru, napr. 

MO MS Martin. Ďalší spôsob úhrady je cez poštovú poukážku, ktorá sa nachádza v prílohe tohto 
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listu alebo je možné odvod zaplatiť priamo na Členskom ústredí v Martine, resp. na niektorom 

z oblastných stredísk Matice slovenskej.  

Medzi ďalšie povinnosti odborov patrí raz za volebné obdobie (4 roky) uskutočniť volebné 

valné zhromaždenie odboru a raz za dva roky nevolebné valné zhromaždenie. Zápis z valných 

zhromaždení sa musí zaslať na ČÚ MS najneskôr do 60 kalendárnych dní od ich konania, pričom 

pozvánka na uvedené valné zhromaždenie sa zašle na ČÚ MS (stačí aj elektronickou formou) 

najneskôr 10 kalendárnych dní pred jeho konaním. Pri zmenách volených orgánov odboru, 

predovšetkým predsedu odboru, je nutné takúto skutočnosť oznámiť ČÚ MS najneskôr do 60 dní. 

Pre špecifický záujmový odbor Mladá Matica je tento rok aj volebný. Volebné Valné 

zhromaždenie Mladej Matice sa bude konať koncom novembra 2022 v Martine. Viac informácií 

dostanete priamo od vedenia Mladej Matice do 30 dní e-mailom.  

 

Pokiaľ ste už dané povinnosti splnili, považujte túto výzvu za bezpredmetnú. 

 

V prílohe tohto listu Vám zasielame prázdnu evidenčnú kartu a formulár výkazu činnosti 

odboru. Prosíme Vás o vyplnenie oboch tlačív a ich zaslanie na ČÚ MS poštou alebo e-mailom. Po 

dohode s oblastným strediskom môžete vyplnené tlačivá odovzdať aj tam. Prosíme Vás o vyplnenie 

tlačív a ich odovzdanie do 30.04.2022.  

Matica slovenská vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na 

Ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry 2022. Všetko podstatné je uverejnené na 

stránke Matice slovenskej v sekcii – Členská základňa – Regionálna kultúra. V prípade nejasností v 

tejto veci kontaktujte pracovníkov Členského ústredia alebo Mgr. Radoslava Žgradu 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 – 

Žiadosť o ocenenie nájdete aktuálne Zásady pre udeľovanie ocenení v MS, ktoré je potrebné 

dodržiavať, ako aj formulár žiadosti o ocenenie. 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 Mgr. Marek Hanuska na tel. č. 0918 904 969. 

Maticu slovenskú môžete podporiť aj zo svojich daní. Svojimi 2 percentami pomôžete 

matičnej kultúre, vede, literatúre, národnému vzdelávaniu a vlasteneckým aktivitám. Vyplňte 

vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a spolu s Potvrdením o 

zaplatení dane (tlačivo od vášho zamestnávateľa) ho pošlite na príslušný daňový úrad, kam patríte, 
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do 30. apríla 2022. Údaje o prijímateľovi: Obchodné meno (názov): Inštitút vzdelávania Matice 

slovenskej, n. o., Právna forma: nezisková organizácia, IČO: 45735760, Sídlo: Grösslingová ulica 

23, 811 09 Bratislava 1. 

V roku 2022 si pripomíname okrúhle 200. výročie narodenia viacerých štúrovských 

dejateľov. Medzi nimi sa nachádzajú také osobnosti ako Ján Francisci, Jozef Karol Viktorin, Štefan 

Marko Daxner, Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Kalinčiak, Peter Michal Bohúň, August Horislav 

Krčméry, Ľudovít Jaroslav Šulek, Jakub Grajchman, Samuel Galanda, či Samuel Štefanovič. 

Z tohto dôvodu Matica slovenská na návrh Vedného ústredia (VÚ) MS vyhlásila letopočet 2022 za 

Rok odkazu štúrovcov. Už počas roka 2021 VÚ zostavilo a tlačou vyšiel celý rad kalendárov 

Matice slovenskej – stolový týždenný, mesačný nástenný, skladací vreckový a nástenný kalendár, 

ktoré upozornili a spropagovali nadchádzajúce jubilejné dvestoročnice štúrovcov.  

Medzi hlavné aktivity VÚ MS pripomínajúce Rok odkaz štúrovcov bude patriť putovná 

výstava a vedecká konferencia. Téme odkazu štúrovcov bude venovaný aj program literárneho 

festivalu Slovesná jar a súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl Matičná esej. V rámci 

popularizácie slovenských dejín plánujú vedeckí zamestnanci aj odborné a populárno-náučné 

prednášky určené pre žiakov ZŠ, študentov SŠ, MO MS a kultúrnu verejnosť. Téme sa budú 

venovať počas celého roka aj vo vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti. V edičnej oblasti sa 

pripravuje na vydanie monografia doc. Pavla Pareničku  Štúrovci – rebeli a vizionári (od 

platonizmu k hegelianizmu). V spolupráci s Informačným ústredím MS sa natočia krátkometrážne 

historické dokumentárne filmy (Odkaz štúrovskej generácie, Štefan Marko Daxner, Ján Kalinčiak, 

Janko Kráľ). 

Pred sídelnou budovou MS v Martine je zámer odhaliť bustu Štefana Marka Daxnera. 

Jubileá štúrovcov si MS v jednotlivých regiónoch pripomenie spomienkovými podujatiami, 

odhaľovaním búst, pamätných tabúľ, samozrejme v spolupráci so samosprávou, cirkvami a ďalšími 

partnermi, ktoré prejavia záujem. V júni sa plánuje väčšie podujatie v spolupráci s mestom Martin, 

nakoľko na Národnom cintoríne v Martine odpočíva viacero osobností štúrovskej generácie.    

 

 S pozdravom a úctou 

 

                              Mgr. Martin Hajník, v. r. 

                                                                                                       riaditeľ ČÚ MS 
Prílohy:  

1, poštová poukážka 

2, formulár výkazu činnosti MO MS 

3, evidenčná karta 

4, list Informačného ústredia Matice slovenskej 

5, objednávkový formulár matičných periodík 


