SĽUBY PREDSEDU MS

VZ MS 2010
Národný program obrody MS „ Voľme duchovnú a finančnú obrodu MS s podtextom Budujme pamätníky slovenskosti v našich srdciach, kde ich ani mole, ani hrdza nezožerú“.
1) MS osloví širokú verejnosť prostriedkami 21. storočia prostredníctvom TV
a internetového denníka na obrazovke a do éteru cez verejno právnu televíziu a rozhlas.
2) Finančne podporím dynamické akcie, aktivity členskej základne, domov , pracovísk
a vedeckých odborov
3) Zrieknem sa prvého platu v prospech priamej podpory činnosti MO.
4) Mladých oslovím prvkom súťaživosti pri podpore folklóru, amatérskeho divadla, spevu
a recitácie, histórie atd.
5) Súťaže od okresov až po celoštátnu úroveň každoročne vyvrcholia na augustových
martinských slávnostiach a matičnom galakoncerte, ktorý priamym televíznym
a rozhlasovým programom zažije celé Slovensko
6) Podnietim vznik nových umeleckých a vedeckých diel, matičiarom a divadelníkom sa
súčasné možnosti rozšíria
7) Zriadime matičné TV štúdio, vlastné TV vysielanie.
8) Ponúknem spoluprácu všetkým spolkom a občianskym združeniam
9) Dám konkrétne podnety vláde
10) Urobím konkrétne kroky na zriadenie slovenských malotriednych škôl na juhu SR.
11) Dám postaviť v mestách a na dedinách sochy našich svätcov, kráľov, vojvodov
a mysliteľov
12) Požiadam vládu a parlament o príslušné legislatívne zmeny
13) Uskutočním pracovné cesty k matičnej základni vo všetkých regiónoch Slovenska
14) V MO, DMS a pracoviskách sa stretnem so zástupcami .Cieľom môže byť naplnenie 100
tisíc členov MS
15) Vyjednám a zabezpečím telefonovanie všetkých zložiek MS v mobilných sieťach buď
zdarma, alebo za zvýhodnené ceny
16) Dostanem Maticu a jej idey a činy od MO až po centrum Matice, nielen na obrazovky
verejnoprávnej televízie, ale aj vykonám analýzu možností a potreby vlastného TV
vysielania vrátane výroby necenzurovaných filmových dokumentov z histórie, ale aj
dokumentov o pestrosti života v našich regiónoch
17) Pripravím analýzu možností a nárokov premeny SNN z týždenníka na denník
18) Presadím, aby MS pokračovala, v tradícii Slovenskej ligy stavania pomníkov
významným osobnostiam a udalostiam našich národných dejín na celom území
Slovenska
19) Vyviniem aktivitu, aby sa vo verejných prípadne európskych zdrojoch našli prostriedky
na záchranu dedičstva po našich národných spolkoch i slovenských národovcoch
v zahraničí, predovšetkým na americkom kontinente

