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VEC 

Informácie pre záujmové a vedecké odbory Matice slovenskej na rok 2023 

  

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, 

v prvom rade Vám prajem len to najlepšie v Novom roku 2023, hlavne veľa zdravia, šťastia a 

úspechov na matičnom poli, ako aj v osobnom i pracovnom živote. V roku 2022 sa Matica 

slovenská venovala najmä odkazu štúrovskej generácie a osobnostiam, ktoré sa narodili presne pred 

dvomi storočiami. Jedná sa o osobnosti ako Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak, Štefan Marko 

Daxner, ale aj menej známe osobnosti ako Samuel Dobroslav Štefanovič, Samuel Galanda, Jakub 

Grajchman, Ľudovít Šulek, Peter Michal Bohúň a ďalší. Okrem toho sme si pripomenuli okrúhle 

výročia Vladimíra Mináča, Štefana Boleslava Romana, Vladimíra Clementisa, Alexandra Dubčeka, 

študentského spolku Mor ho!, Štefana Moyzesa a ďalších. Dôležitou udalosťou bola aj novelizácia 

zákona o Matici slovenskej, kde poslanci NR SR stanovili zákonom výšku štátnej dotácie pre 

Maticu slovenskú na 1,5 milióna eur ročne. Podarilo sa ukončiť rokovania so Štatistickým úradom 

SR ohľadom IČO matičných odborov, kde každý odbor Matice slovenskej dostane pridelené osem 

miestne IČO. Povinnosti matičných odborov sa však nemenia. Zmena bola potrebná najmä kvôli 

matičným odborom, ktoré žiadajú o dotácie z VÚC, miest a obcí. V roku 2022 sa taktiež po šiestich 

rokoch konali krajské snemy Matice slovenskej. 

 

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

povinností. Prvou povinnosťou je zaslanie kompletnej a aktualizovanej matričnej knihy k 31. 

12. 2022 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.  

 

Druhou povinnosťou matičných odborov je odvedenie príspevku za svojho člena vo výške 0,50 

EUR do Členského fondu MS. Pri výpočte výšky členského príspevku vychádzajte zo stavu 
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členskej základne k 31. 12. 2022. Členský príspevok je možné uhradiť prevodom na účet IBAN: 

SK43 0200 0000 3500 0042 7362, ako variabilný symbol uveďte rok 2023 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 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. Výbor odboru sa zvoláva 

minimálne raz ročne. Zápis z valných zhromaždení a výboru odboru 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.  

 

Taktiež Vás prosíme o zaslanie Plánu činnosti odboru na rok 2023 a Vyhodnotenie činnosti odboru 

za rok 2022 do 26. 02. 2023 na e-mailovú adresu jaroslav.kerekanic@matica.sk.  

 

V prílohe tohto listu Vám zasielame formulár výkazu činnosti záujmového a vedeckého odboru MS. 

Prosíme Vás o vyplnenie tlačiva a jeho zaslanie na ČÚ MS poštou alebo e-mailom na 

eva.risianova@matica.sk. Po dohode s oblastným strediskom môžete vyplnené tlačivá odovzdať aj 

tam. Prosíme Vás o vyplnenie tlačiva a jeho odovzdanie do 26. 02. 2023. Tlačivá potrebujeme pre 

vyhodnotenie roka 2022, ktoré sa odovzdáva Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky.  

 

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

 

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 formulár žiadosti o ocenenie. Spracované formuláre pre udeľovanie 

ocenení je potrebné zasielať na e-mail: matica.sekretariat@gmail.com 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. 

 

Matica slovenská aj v roku 2023 vyhlási Výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na 

Ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry. Všetko podstatné je uverejnené na stránke 
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Matice slovenskej v sekcii – Členská základňa – Regionálna kultúra. V prípade nejasností v tejto 

veci kontaktujte pracovníkov Členského ústredia Matice slovenskej. Prosíme aby ste sa pri 

organizácii podujatí zamerali na významné výročia v roku 2023. 

 

Rok 2023 Matica slovenská vyhlásila za Rok Matice slovenskej, nakoľko Matica slovenská 

oslávi 160. výročie od svojho vzniku. Po dlhšej dobe sa uskutočnia aj Matičné slávnosti v Martine 

4. až 6. augusta 2023. Matičné odbory a ich umelecké kolektívy sa budú môcť prezentovať 

pravdepodobne 5. augusta 2023 (sobota). Bližšie informácie o Matičných slávnostiach v Martine 

Vám prinesieme neskôr. V súvislosti s oslavami 160. výročia Matice slovenskej, ktoré budú pre nás 

finančne náročné by sme prosili matičiarov, ktorým to ekonomické možnosti dovolia, aby podporili 

slávnosti finančným príspevkom na účet s IBAN: SK43 0200 0000 3500 0042 7362. Veríme, že sa 

nájde 160 matičiarov, ktorí prispejú sumou 100 €. V prípade Vášho záujmu sa tento príspevok môže 

považovať za podporujúce členstvo (čo je podporujúce členstvo si môžete pozrieť v Stanovách 

MS). V takom prípade však musíte okrem zaslania príspevku zaslať aj prihlášku, ktorú nájdete na 

stránke www.matica.sk a napísať číslo účtu, z ktorého ste sumu poslali. Prvých 160 prispievateľov 

dostane na augustové slávnosti osobitnú pozvánku s rezerváciou miesta na sedenie v prípade, že sa 

osláv zúčastní. Toto je však opäť podmienené tým, že darcu bude možné identifikovať a preto, ak 

by ste sa rozhodli príspevok zaslať, informujte o tom e-mailom Členské ústredie MS 

(eva.risianova@matica.sk), ktorému oznámite vaše kontaktné údaje a číslo účtu, z ktorého sumu 

posielate. Taktiež prosíme ako variabilný symbol uviesť 160 a do poznámky napísať meno 

a priezvisko darcu. Na oslavy je možné prispieť aj menšou sumou alebo skupinovo za matičný 

odbor. Aj za takéto dary sa Vám budeme snažiť nejakým spôsobom poďakovať. Táto 

vnútromatičná zbierka potrvá v období od 1. januára do 31. mája 2023. 

 

Medzi ďalšie významné výročia v roku 2023 patrí 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, 

1 400. výročie vzniku Samovej ríše, 1 160. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, 160. výročie 

založenia Matice slovenskej, 180. výročie Kodifikácie spisovnej slovenčiny Štúrom, Hodžom 

a Hurbanom, 80. výročie založenia Neografie, 90. výročie narodenia Imricha Sedláka, 210. výročie 

narodenia Samuela Tomášika, 150. výročie úmrtia Samuela Jurkoviča, 200. výročie narodenia 

a 150. výročie úmrtia Petra Kellnera – Hostinského, 200. výročie narodenia Samuela Vozára, 140. 

výročie narodenia Vladimíra Ladislava Hurbana, 200. výročie narodenie Jozefa Podhradského, 100. 

výročie narodenia Alberta Pavla Mamateja, 100. výročie narodenia Richarda Marsinu, 200. výročie 

narodenia Jána Miloslava Gerometta, 200. výročie narodenia Martina Čulena, 200. výročie 

narodenia a 120. výročie úmrtia Jána Gotčára, 100. výročie narodenia Františka Fugu, 110. výročie 
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narodenie Gorazda Zvonického, 140. výročie narodenie Jozefa Orzságha, 170. výročie narodenia 

Jozefa Škultétyho, 200. výročie narodenia Jána Čipku a iné.  

 

Matica slovenská na svojej webovej stránke www.matica.sk pravidelne uverejňuje najnovšie 

informácie zo svojej činnosti, z činností svojich organizačných zložiek, regionálnych orgánov a 

pracovísk. Matica slovenská zverejňuje nielen tlačové správy, vyhlásenia, reakcie na rôzne 

kultúrne, spoločensko-politické a iné udalosti, ale aj pozvánky na hlavné matičné podujatia, resp. 

podujatia organizované členskou základňou MS. Ďalšie informácie o činnosti a aktivitách MS 

môžete získať návštevou MS na jej facebookovom profile. Nájdete nás, ak si do vyhľadávača v 

sociálnej sieti Facebook zadáte „Matica slovenská“. Staňte sa fanúšikom našej stránky hneď teraz 

zakliknutím „Páči sa mi to“ a už Vám neunikne žiadna novinka. Reportáže z matičných podujatí a 

matičné historické dokumenty môžete sledovať na našom YouTube. Stačí do vyhľadávača na tejto 

stránke zadať pojem „TV Matica“ a potvrdiť si aj odber, aby Vám už neunikla žiadna nová reportáž 

či dokument. Aj takýmto spôsobom vyjadríte podporu matičným aktivitám a umožníte šíreniu 

matičnej a národnej idey ďalej. V archíve TV Matica nájdete aj tieto zaujímavé historické 

dokumenty, ktoré sme pre Vás pred nedávnom pripravili: Tajný spolok Mor ho!, Neznámi 

slovenský hrdinovia 1914 – 1920, Zobrané spory Vladimíra Mináča, Ján Francisci – ideál 

štúrovských cností, Po stopách Janka Kráľa a mnoho ďalších.  

 

V závere tohto metodického listu Vám chcem poďakovať za dobrovoľnícku činnosť, ktorú v Matici 

slovenskej prostredníctvom odboru vykonávate. Chcel by som Vás ešte poprosiť o šírenie 

matičných tlačovín Slovensko – Národné spektrum, Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny, 

Historický zborník, kalendáre a ďalšie tlačoviny. Verím, že sa spoločne stretneme v Martine na 

augustových matičných slávnostiach a odnesieme si z Martina príjemný kultúrny zážitok.  

      

 S pozdravom a úctou 

 

 

                                 Mgr. Martin Hajník, v. r.  

                                                                                                          riaditeľ ČÚ MS 

 
 

Prílohy:  

1, formulár výkazu činnosti ZO MS 

http://www.matica.sk/

