Zápisnica z Výročného zhromaždenia MO MS Šintava pri slávnostnej
príležitosti vzniku SR
Predsedajúca: Mgr. Silvia Kriváčková, predseda MO MS Šintava
Termín konania: 21.1.08
Miesto konania: ZŠ s MŠ Šintava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnenia uznesení
Informácie z Valného zhromaždenia MS v dňoch 16-17.novembra 2007
Informácia z KR Matice slovenskej v Trnave dňa 6. decembra 2007
Informácia z OR Matice slovenskej v Abraháme dňa 6. decembra 2007
Plán akcií
Plán zasadnutí
Rôzne

K bodu č.1:
Mgr. Kriváčková skonštatovala posledné uznesenie č.1 zo predchádzajúceho zasadnutia
MO MS Šintava schvaľuje nomináciu Václava Jurčagu za delegáta na Valné zhromaždenie
v Martine.
K bodu č.2:
V zastúpení Václava Jurčagu, delegát MO MS Šintavy informoval PaedDr. Martin
Bodis:
V dňoch 16. - 17. novemra 2007 sa konalo Valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine.
Zúčastnilo sa na ňom vyše 340 delegátov. V mene vlády SR prišiel pozdraviť toto
zhromaždenie jeden z najvzácnejších hostí , predseda vlády SR Robert Fico. Jeho príhovor k
účastníkom valného zhromaždenia svedčí o plnej podpore vlády Matici slovenskej, o úcte k
vykonanej práci i o nádejách, ktoré vláda vkladá do ďalšieho pôsobenia Matice slovenskej.
Okrem predsedu vlády SR prišli pozdraviť delegátov i Milan Čič - vedúci Kancelárie
prezidenta SR, Ján Slota - predseda SNS, Július Binder - člen prezídia MS a v neposlednom
rade primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar. Po slávnostnom úvode pokračovalo valné
zhromaždenie pracovným programom, ktorého súčasťou bola aj voľba predsedu Matice
slovenskej, členov Výboru MS, predsedu Dozorného výboru MS, členov Dozorného výboru
MS.
Delegáti VZ si opäť zvolili za svojho predsedu Ing. Jozefa Markuša a predsedu Dozorného
výboru MS Ing. Jozefa Lukáča.
MO bol informovaný o prijatom Memoranda 2007:
Matica slovenská prežila obdobie štátneho dirigizmu a diskriminácie v slobodnom
slovenskom prostredí, o ktoré sa tak výrazne po roku 1990 zaslúžila a ku ktorému sa

neochvejne hlási. Vyslovuje uznanie vláde SR a NR SR za zmenu postoja štátnej exekutívy
voči jej poslaniu.
Súčasne vyslovuje poďakovanie všetkým Slovákom doma i vo svete, ktorí sa
nespreneverili voči jej poslaniu a trpezlivo napĺňali odkaz jej zakladateľov na posilňovaní a
prehlbovaní národnej identity.
V integrovanej Európe, v ktorej uprostred Matíc slovanských národov má významné
miesto, Matica slovenská musí stavať svoju perspektívu na sile a perspektíve slovenského
národa.
Matica slovenská v procese silnejúcej globalizácie a liberalizácie vyhlasuje, že je
pripravená na dialóg, podporu a ochranu slovenskej identity, kultúrnych, duchovných a
spoločenských pozícií slovenského národa doma i vo svete.
Podporuje úsilie vlády SR, aby národný pilier ostal jej trvalým programom a tak
zaručoval Slovákom národnú istotu doma, na pôde kontinentu i mimo neho.
Matica slovenská oceňuje výsledky 17. novembra 1989 a naďalej sa hlási k
demokratickým, duchovným, kultúrnym, národným, spoločenským hodnotám modernej
Európy.
Martin 17. november 2007
MO bol informovaný:
a) VZ vyhlásilo:
rok 2008 – Rok matičnej pamäti
rok 30.8. 2009- do 2010- Rok J. C. Hronského
rok 2011- Rok memoranda národa slovenského
rok 2012- Rok slovenskej spolupráce
rok 2013- Rok Matice slovenskej (150. výročie založenia)
b) Základnými piliermi činnosti MO MS bude:
- práca s deťmi a mládežou,
- zachovanie kultúrneho dedičstva,
- výrazné zviditeľňovanie MS v očiach širokej verejnosti
c) PaedDr. M. Bodis vyjadril sklamanie za MO MS Šintava, že nebola zvolená do Výboru MS
p. PaedDr. Anna Piláriková.
d) o prijatom Programe MS do roku 2010 s výhľadom do roku 2013:
-

Preto už v rokoch 2008 – 2009 na premyslenom programovom základe treba volať
ľudí do Matice slovenskej, preto v rokoch 2008 – 2010 s výhľadom do roku 2013
treba oživiť a realizovať matičný podporný program na širšie používanie slovenských
a matičných symbolov na území Slovenskej republiky.
- Matičné médiá:
Slovenské národné noviny v roku 2008 previesť na týždennú periodicitu, v rokoch 2008 –
2009 založiť dve filiálne redakcie, resp. redakčné bunky a vypracovať ucelený systém
externých spolupracovníkov a dopisovateľov.
Magazín Slovensko. V roku 2009 pristúpiť k jeho hustejšej periodicite a formovať ho ako
obrázkový magazín nielen pre zahraničie, ale aj pre domáce čitateľstvo.
Slovenské pohľady – udržať ich vysokú úroveň, chápať ich ako zberateľa smotany, nie
„smotánky“, ale skutočnej smotany slovenského literárneho, kultúrneho, sčasti aj
vedeckého života. Už roku 2008 posilniť ich pozíciu smerom k prestížnemu oceňovaniu

slovenských literárnych a neliterárnych tvorcov (Ceny Slovenských pohľadov, Vianočné
ceny Matice slovenskej, ceny Nadácie Matice slovenskej a i.).
- Všetky médiá na regionálnej a miestnej úrovni si tiež zasluhujú veľkú pozornosť
Matice slovenskej, lebo ich sledovanosť je veľká a aj ich vplyv na miestne
a regionálne komunity je veľký. Tu musí MS nasadiť najmä svoju decentralizovanú
silu.
- Princípy Matice slovenskej:
Princíp národnej svornosti, integračný, nadkonfesionálny základ Matice slovenskej
Princíp otvárania sa svetu
Duch a kultúra proti bezduchosti a nekultúrnosti
Matica slovenská ako ochrankyňa slabých
Viaczdrojové financovanie, pluralistická hmotná a finančná základňa Matice slovenskej
Turčiansky Svätý Martin ako sídlo Matice slovenskej
K bodu č.3:
Informácia z KR Matice slovenskej v Trnave dňa 6. decembra 2007/ podľa zápisnici
informovala Mgr. Kriváčková/:
- Na deň 29.3.2008, 9.00 je zvolený do Domu MS v Galante- Krajský snem MS.
- MO MS môže navrhnúť do KR MS najviac 3 osoby.
- KR MS uložila MO MS zorganizovať výročné zhromaždenia do 29.2.2008.

K bodu č.4:
Informácia z OR Matice slovenskej v Abraháme dňa 6. decembra 2007/ podľa zápisnici
informovala Mgr. Kriváčková/:
Predniesla plán akcií na 1. štvrťrok 2008:
2.2.2008: X. reprezentačný ples Dolnozemských Slovákov
29.2.2008: Slávnostná akadémia Z vôle ľudu obnovená k 40. výročiu znovuoživenia MO
MS v Horných Salibách
Okresné súťaže: Šaliansky Maťko, Prečo mám rád Sj, prečo mám rád Slovensko, Záhrada
očami detí
Uložila:
- zasielať pozvánky a materiály z MO MS na Členské Ústredie MS v Martine, Dom MS
v Galante kvôli podpore a účastí hostí.
- podujatia propagovať Krea Tv, Central, Galantsko- šaliansky žurnál
- zabezpečovať účasť MO MS na akciách okresu, kraja, celoslovenských.
- začať pripravovať projekty pre VÚC a Nadáciu MS.
- prehlbovať spoluprácu s inými MO MS.
K bodu č.5:
Mgr. Kriváčková predniesla plán akcií MO MS Šintava:
 Okresné súťaže: Šaliansky Maťko, Prečo mám rád Sj, prečo mám rád Slovensko,
Záhrada očami detí / zapojíme sa aktívne do súťaží/

 DAB Nitra- Všetko za národ- 13.6.2008

 Vatra zvrchovanosti : 17. 7. 2008
Začiatok sv. omšou, zapálenie vatry, ľudová veselica
Účasť hostí z Matice- zabezpečí Mgr. Kriváčková
Organizácia, propagácia- Mgr. Endelová
Dychovku- zabezpečí J. Tóthová

 Deň obce: 31. 8.2008
organizuje obec: pri príležitosti 585. výročia udelenia práv slobodnému kráľovskému
mestečku Šintava kráľom
pozvať vystúpiť iné MO MS z okolia- zodp. Mgr. Kriváčková, ohlási účasť Ing.
Lipovskému.
 Projektové stretnutie Socrates- Slovensko: 5- 11.10.2008
organizuje ZŠ s MŠ Šintava: termín 5- 8.10. 2008 (nedeľa-streda)
Mgr. Kriváčková- za MO MS Šintava v spolupráci s riaditeľom školy a so starostom
obce - zabezpečenie hostí a financií na stravu:
5.10.2008: večera s prednostkou KŠÚ Trnava Mgr. Kĺčovou
6.10.2008: obed so županom TSK Ing. Mikušom a prednostkou ObÚ Galanta PaedDr.
Pilárikovou
 Oslava 50. výročia školy- prijatie čestného názvu školy: december 2008
akadémia k 50. výročiu vzniku školy s prijatím čestného názvu:
MO MS Šintava navrhol prijať názov Základná škola s materskou školou
kniežaťa Svätopluka Šintava
zabezpečenie hostí- PaedDr. Bodis
pripravenie návrhu na čestný názov- PaedDr. Bodis, Mgr.Kriváčková
socha Svätopluka- J. Tóthová
propagácia- Mgr. Endelová
K bodu č.6:
Mgr. Kriváčková predniesla plán zasadnutí MO MS Šintava- podľa potreby, zvolá.

K bodu č.7:
Rôzne:
Mgr. Kriváčková informovala o pláne volania ľudí do MO MS Šintava:
- výzva v obecných novinách / Mgr. Endelová
- pozvania do divadla- DAB Všetko za národ
13. jún, 18.30: D AB Nit ra : Božen a Slančík ová Timrava: VŠE TKO ZA NÁROD
Smutno-smiešne obrázky jedného leta. V čechovovskej atmosfére dedinskej fary sa
odohrávajú lásky troch nevydaných sestier. V ich domácnosti sú stálymi hosťami
najrozličnejší nápadníci: komický a stá le ukričaný chránenec ich otca; mladý vdovec,
ktorý bez prestania sníva o Amerike; depresívny dedinský učiteľ, ktorý sa pričasto utieka
k a lkoholu; a le hla vne najväčší fešá k z oko lia, ktorý má jedinú chybu – je Maďar. Ta kže :
Všetko za národ!
réžia : M icha l VAJDIČKA

Mgr. Kriváčková navrhla objednať do Obecnej knižnice matičné média: Slovenské národné
noviny, Magazín Slovensko, Slovenské pohľady.
Členovia MO MS Šintava v diskusii navrhli delegátov na Krajský snem MS:
1. Mgr. Silvia Kriváčková
2. PaedDr. Martin Bodis
Členovia MO MS Šintava v diskusii navrhli kandidátov do KR MS:
PaedDr. Anna Piláriková
B. Čambál
O. Tóthová
Členovia MO MS Šintava podporili navrhnutý plán akcií- uložili predsedníčke MO MS
propagovať akcie na okresných zasadnutiach, zabezpečiť účasť hostí a regionálnych médií.
Uznesenia:
Zapísala Mgr. Kriváčková:

Overili:
PaedDr. Bodis
Mgr. Endelová

