
Š t a t ú t  

Krajskej rady Matice slovenskej Žilinského kraja 

 

„V príslušných okresoch a krajoch Slovenskej republiky pôsobia regionálne orgány Matice slovenskej, a to: 

okresné alebo oblastné rady a krajské rady. Krajské rady sa zriaďujú v rámci samosprávnych krajov, pričom 

ich sídlom je spravidla krajské mesto. Predseda a členovia krajskej rady sú volení krajským snemom na štyri 

roky. Členmi krajskej rady sú krajským snemom volení členovia MO a OMM v územnom obvode kraja. 

V krajskej rade musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO alebo OMM. Krajský snem zvoláva 

krajská rada v súčinnosti s Členským ústredím Matice slovenskej. Podmienky na činnosť regionálnych 

orgánov vrátane príspevkov na ich činnosť zabezpečujú určené oblastné strediská Matice slovenskej. 

Regionálne orgány nemajú právnu subjektivitu a ich pôsobnosť a činnosť upravuje štatút, ktorý vydáva 

predseda Matice slovenskej.“ 

 

      Hlava VI. stanov Matice slovenskej 

 

 

Predseda Matice slovenskej v zmysle ustanovení Hlavy VI., bod 6. stanov Matice slovenskej, schválených 

Snemom Matice slovenskej 17. septembra 2011 v Martine a novelizovaných Snemom Matice slovenskej 12. 

októbra 2019 v Liptovskom Mikuláši v súlade s poslaním a cieľmi Programu Matice slovenskej a ostatných 

dokumentov MS, vydáva tento štatút Krajskej rady Matice slovenskej Žilinského samosprávneho kraja.  

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

 

1. Krajská rada Matice slovenskej Žilinského kraja (ďalej KR MS) je regionálnym, aktivizačným a 

koordinačným orgánom Matice slovenskej. KR MS nemá právnu subjektivitu.  

 

2. KR MS v spolupráci s okresnými (oblastnými) radami MS koordinuje a usmerňuje činnosť miestnych 

odborov Matice slovenskej (ďalej MO MS) a odborov Mladej Matice (ďalej OMM) pôsobiacich 

v Žilinskom samosprávnom kraji.  

 

3. KR MS reprezentuje Maticu slovenskú na území kraja pri riešení a zabezpečovaní zámerov matičnej 

práce vo vzťahu k orgánom verejnej správy i k verejnosti v súlade s uzneseniami, úlohami a so 

zámermi predsedu MS, Výboru MS, Predsedníctva MS a ostatných celoslovenských orgánov MS. 

 

4. KR MS ako kolektívny orgán spolupracuje v oblasti regionálnej kultúry s orgánmi štátnej správy, 

samosprávy, so školami, s cirkvami, občianskymi združeniami, podnikateľskými subjektmi a inými 

kultúrnymi organizáciami. 

 

5. Príspevky na činnosť KR MS zabezpečuje Matica slovenská. Členské ústredie MS (ďalej ČÚ MS) určí 

príslušný Dom MS na zabezpečenie administratívnej a účtovnej agendy KR MS. 

 
6. Sídlom KR MS je Žilina. 

 

 

 



Článok II.  

Pôsobnosť Krajskej rady Matice slovenskej 

 

1. KR MS :  

 

a) plní uznesenia, úlohy a zámery predsedu MS, Výboru MS, Predsedníctva MS, Valného 

zhromaždenia MS, Snemu MS a Programu Matice slovenskej a  zapracováva ich do svojich plánov 

činností, 

b) propaguje aktivity, činnosť a výstupy MS v regionálnych médiách a napomáha šírenie jej tlačovín, 

c) pomáha pri objasňovaní regionálnych historických udalostí a osobností, spolupracuje a podáva 

návrhy pamätníkov a ich realizácie príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy, zbiera a 

sumarizuje podnety od matičných subjektov pôsobiacich v danom regióne, ktoré následne zasiela 

príslušným orgánom verejnej správy a pomáha im pri ich samotnom realizovaní, 

d) prenáša uznesenia, úlohy a zámery zo zasadnutí Výboru MS, Predsedníctva MS a poskytuje 

informácie z vlastných rokovaní okresným (oblastným) radám a odborom MS v danom regióne, 

e) propaguje individuálne a kolektívne členstvo Matice slovenskej; v rámci individuálneho členstva MS 

sa orientuje na propagáciu zakladajúceho a podporujúceho členstva, 

f) nezasahuje do právomocí predsedu MS, Výboru MS, Predsedníctva MS a jednotlivých matičných 

pracovísk a neprijíma uznesenia, vyhlásenia či stanoviská, ktoré patria pod právomoc predsedu MS, 

Výboru MS, Predsedníctva MS, Valného zhromaždenia MS a Snemu MS, 

g) predmetom jej zasadnutí nie je predvolebná politická či iná stranícka kampaň, a to ani v súvislosti 

s voľbami do ústredných orgánov MS, 

h) neuskutočňuje politické aktivity, ktoré majú preukázateľný vplyv na zákon o MS, samosprávne 

riadenie, demokratické princípy, volebný systém, štruktúru a finančno-hospodárske záležitosti MS. 

 

           Článok III. 

Postavenie a organizácia Krajskej rady Matice slovenskej 

 

1. KR MS má najviac 15 členov a tvorí ju: 

a) predseda, 

b) podpredseda, 

c) tajomník, 

d) pokladník, 

e)  a ďalší členovia.   

 

2. Za členov KR MS sú krajským snemom v tajných voľbách volení členovia MO MS a OMM 

v územnom obvode kraja. V KR MS musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO MS 

a OMM s právnou subjektivitou. Každý okres je zastúpený minimálne jedným členom KR MS. 

V prípade, ak nebol za príslušný okres navrhnutý žiadny kandidát na člena KR MS, miesto v KR MS 

za príslušný okres zostáva neobsadené. 

 

3. Návrhy kandidátov na členov KR MS a predsedu KR MS podáva MO MS, OMM, OR MS, KR MS 

a krajský snem. Na kandidačnú listinu na predsedu KR MS sa zapisuje kandidát, ktorého navrhlo 

minimálne 5 MO MS, resp. OMM, alebo jedna OR MS, alebo KR MS, alebo krajský snem svojím 

uznesením. Na kandidačnú listinu na člena KR MS sa zapisuje kandidát, ktorého navrhol minimálne 

jeden MO MS, OMM, OR MS, KR MS alebo krajský snem svojím uznesením. O návrhoch kandidátov 

na predsedu a členov KR MS rozhodnú na svojich zasadnutiach výbory MO MS, OMM s právnou 



subjektivitou a taktiež KR MS a OR MS na svojich zasadnutiach. Ostatné podrobnosti volieb 

ustanovuje volebný poriadok schválený Výborom MS v súlade s týmto štatútom a so stanovami MS.  

  

4. V prípade, že predseda príslušnej OR MS nie je zvolený krajským snemom za člena KR MS, 

zúčastňuje sa na jej zasadnutí s hlasom poradným. Na zasadnutí KR MS sa zúčastňujú s hlasom 

poradným aj zástupcovia oblastných stredísk, ktoré pôsobia v príslušnom samosprávnom kraji. 

 

5. Členstvo v KR MS je čestné. Členom sa uhrádzajú len skutočné náklady a výdavky, ktoré vzniknú v 

súvislosti so zasadnutiami KR MS. 

 

6. Predseda KR MS a každý člen KR MS: 

a) sa zúčastňuje na rokovaniach KR MS, 

b) prispieva k riešeniu zámerov a konkrétnych úloh matičnej práce v kraji, 

c) prijíma a vykonáva úlohy súvisiace s Programom MS, ktorý sa dotýka špecifík matičnej práce 

v kraji, 

d) dodržiava a plní uznesenia a úlohy predsedu MS, Výboru a Predsedníctva MS, Snemu MS 

a Valného zhromaždenia MS,  

e) nezasahuje svojou činnosťou a aktivitami do právomocí predsedu MS, Výboru MS, 

Predsedníctva MS, Valného zhromaždenia MS, Snemu MS a jednotlivých matičných pracovísk 

a neprijíma uznesenia, vyhlásenia či stanoviská, ktoré spadajú pod právomoc predsedu MS, 

Výboru MS, Predsedníctva MS, Valného zhromaždenia MS a Snemu MS, 

f) bez súhlasu predsedu MS, Výboru MS a Predsedníctva MS nevydáva a neposkytuje oficiálne 

stanoviská, tlačové správy, vyjadrenia a rozhovory médiám v súvislosti so spoločensko-

politickými, finančnými a inými témami, ktoré sa akokoľvek dotýkajú MS,  

g) nevystupuje bez osobitného splnomocnenia predsedom MS, Výborom a Predsedníctvom MS 

v mene MS na rokovaniach s inými organizáciami; za tieto aktivity sa považuje aj také konanie, 

ktoré má preukázateľný vplyv na zákon o MS, samosprávne riadenie, demokratické princípy, 

volebný systém, štruktúru a finančno-hospodárske záležitosti o MS,  

h) svojimi politickými aktivitami, výrokmi a konaním nesmie poškodzovať meno MS na verejnosti, 

v médiách, pred štátnymi a samosprávnymi orgánmi, a ani ohrozovať samotnú existenciu 

a fungovanie či demokratickú samosprávu MS,  

i) predmetom aktivít predsedu KR MS a člena KR MS nie je predvolebná politická či iná stranícka 

kampaň, a to ani v súvislosti s voľbami do ústredných orgánov MS; ostatné podrobnosti 

ustanovuje smernica o vystupovaní členov MS vo vzťahu k médiám schválená Výborom MS. 

 

7. KR MS navonok zastupuje jej predseda, ktorého volí a odvoláva krajský snem v tajných voľbách. 

Krajský snem MS môže predsedu KR MS zvoliť najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.  

 

8. Začiatok mandátu všetkých členov KR MS sa začína platným zvolením krajským snemom a je 

štvorročné. 

 

9. Porušenie ustanovení Článku III., bodu 6 tohto štatútu, je dôvodom na odvolanie predsedu KR MS 

alebo člena KR MS. Predseda MS alebo Výbor MS je oprávnený odvolať predsedu KR MS alebo 

člena KR MS zo svojej funkcie a vymenovať jedného z členov KR MS za predsedu KR MS do 10 

kalendárnych dní. V prípade, ak bol odvolaný člen KR MS, nastupuje za člena KR MS príslušný 

náhradník. 

 



10. V prípade úmrtia, odstúpenia alebo ak z iného vážneho dôvodu predseda KR MS nemôže vykonávať 

svoju funkciu, vymenuje predseda MS jedného z členov KR  MS na návrh KR MS do 10 kalendárnych 

dní za povereného predsedu KR MS až do konania najbližšieho krajského snemu.   

 

11. Krajský snem zvoláva KR MS v súčinnosti a po odsúhlasení termínu konania snemu ČÚ MS z dôvodu 

zabezpečenia plynulého priebehu konania krajského snemu a dodržania harmonogramu konaní 

ďalších krajských snemov MS. Krajský snem sa musí uskutočniť najneskôr do 3 mesiacov po uplynutí 

4-ročného volebného obdobia príslušnej KR MS. Ak sa tak nestane, ČÚ MS priamo poverí príslušné 

oblastné stredisko MS organizáciou krajského snemu, a to v súčinnosti s KR MS. Ak sa 

z objektívnych dôvodov snem uskutočniť nemôže, Výbor MS môže rozhodnúť o predĺžení 

volebného obdobia KR MS. 

 

12. Každý MO MS, OMM s právnou subjektivitou a OR MS je zastúpený na krajskom sneme iba jedným 

delegátom. Delegátom krajského snemu s hlasom rozhodujúcim je predseda alebo ním písomne 

poverený člen príslušného MO MS, OMM s právnou subjektivitou a OR MS. Každý delegát MO, 

OMM s právnou subjektivitou a OR MS má iba jeden hlas.  

 

13. Delegátom krajského snemu s hlasom poradným sú aj zástupcovia oblastných stredísk MS, 

zástupcovia OMM bez právnej subjektivity, zástupcovia záujmových a vedeckých odborov, ktoré 

majú sídlo v danom kraji,  členovia KR MS príslušného kraja, členovia Výboru MS a Dozorného 

výboru MS, ktorí pôsobia v danom kraji. 

 

14. KR MS si zo svojich radov volí funkcionárov podľa bodu 1 okrem predsedu KR MS. V prípade, že 

predseda KR MS nemôže v zmysle bodu 6, písm. a) vykonávať svoju funkciu, zvoláva a vedie 

zasadnutie KR MS podpredseda KR MS. 

 

15. Predseda KR zvoláva jej zasadnutia, vedie jej rokovania a zabezpečuje plnenie prijatých uznesení, 

úloh a záverov KR MS. Počas neprítomnosti predsedu KR MS je zastúpený všetkými právami 

a povinnosťami podpredseda KR MS.  

 

16. Člen KR MS, ktorý sa štyrikrát po sebe nezúčastní na zasadnutí KR, preraďuje sa medzi náhradníkov. 

Členom KR MS sa stane náhradník s najvyšším počtom hlasov. V prípade preradenia medzi 

náhradníkov jediného zástupcu za príslušný okres stane sa automaticky členom KR MS náhradník, 

ktorý získal najvyšší počet hlasov za tento okres. Oznámenie tejto zmeny sa písomne zasiela ČÚ MS 

do 10 dní. 

  

Článok IV. 

Rokovanie Krajskej rady Matice slovenskej 

 

1. KR MS sa schádza spravidla štyrikrát do roka podľa schváleného ročného plánu činnosti. 

Novozvolený predseda KR MS je povinný zvolať prvé zasadnutie KR MS do 45 dní od jej zvolenia 

krajským snemom.  

 

2. Predseda KR MS je povinný do 30 dní zvolať zasadnutie KR MS, ak o to písomne požiada aspoň 

tretina jej členov. V prípade, že ju predseda KR MS nezvolá v stanovenej lehote, KR MS zvolá riaditeľ 

ČÚ MS. 

 



3. Pozvánka na zasadnutie KR MS sa preukázateľne zasiela členom KR MS, pozvaným hosťom a ČÚ MS 

najmenej 14 dní pred jej zasadnutím. Nezaslanie pozvánky členom KR MS a ČÚ MS je dôvodom 

neplatnosti uznesení a záverov tohto zasadnutia KR MS.   

 

4. KR MS je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov KR MS. 

Uznesenia KR MS sú platné, ak ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.  

 

5. Z rokovania KR MS sa vyhotovuje zápisnica. Na žiadosť jej členov sa v zápisnici zo zasadnutia uvedú 

aj ich osobné stanoviská. 

 

6. Zápisnice sú povinne zasielané v jednom vyhotovení členom KR MS a preukázateľne aj ČÚ MS na 

archiváciu najneskôr do 30 dní od zasadnutia KR MS. 

 

7. KR MS na svojom prvom zasadnutí po zvolení schváli svoj rokovací poriadok, ktorý je konkretizáciou 

tohto štatútu. 

 

Článok V. 

Záverečné a prechodné ustanovenia 

 

1. Mandát predsedu KR MS a členov KR MS zaniká zvolením nového predsedu KR MS a nových členov 

KR MS na krajskom sneme MS. 

 

2 Tento štatút KR MS Žilinského kraja nadobúda platnosť  26. 3. 2022 a účinnosť 26. 4. 2022. Ruší sa 

doteraz platný štatút KR MS Žilinského kraja zo  6. 2. 2016. 

 

 

V Martine 26. marca 2022     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             JUDr. Marián Gešper v. r.  

                                                                                                        predseda Matice slovenskej 

 

 


