VZ MS v r. 2013

MS musí byť uprostred národa

1) Moje činy po roku 2010 – MS sa vrátila do povedomia slovenskej spoločnosti – zvýšil sa počet
odborov MM, obnovil sa inštitút zakladajúceho členstva, zásadne sa zmenila spolupráca MS so
strednými a vysokými školami, so samosprávnymi orgánmi obcí, miest a regiónov, rovnako aj
s cirkvami
2)Založili sme tradíciu Národných slávností na Devíne
3) Venovali sme veľkú pozornosť postaveniu Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach s dôrazom
na žiakov a študentov, ale aj na volebný systém
4) Úspešne sme zorganizovali medzinárodné konferencie i 2. kongres slovanských Matíc
5) Dokázal som v Matici „ preskupiť“ sily a posun v personálnom obsadení matičných postov je
zrejmý – prednosť dostali mladí, niekedy ešte neskúsení matičiari s tým vedomím, že v ich
profesionálnom raste je záruka matičnej budúcnosti. V tomto trende budem pokračovať
6) Budem šíriť odvážnym a nebojácnym prístupom k vlasteneckým témam úsilím o preniknutie do
verejnoprávnych, ale aj ostatných médií
7) Budem sa usilovať o zvyšovanie nákladu SNN
8) Po stretnutí s ministrom školstva verím, že naše návrhy a podnety sa pozitívne odrazia na obsahu
učebných osnov i učebníc a intenzite vzdelávania mladých Slovákov k vlastenectvu
9) Vo vzťahu k zahraničným Slovákom v rámci slovenského predsedníctva EÚ navrhnem princípy
podpory vzdelávania a kultúry v rodnom jazyku pre občanov členských štátov na celom území
Európskej únie zo strany toho štátu, na území ktorého občania pracujú a platia dane
10) V tom, ako naplniť poslanie Slovanov, byť dušou sveta, pôjde o spoluprácu nielen medzi
Maticami, ale aj s nematičnými subjektmi ako je napríklad Fórum slovanských národov
11) Zaviedli sme systém vnútorného kontrolóra a chystajú sa nové pravidlá hospodárenia ,aby došlo
k vyššej transparentnosti v nakladaní s finančnými prostriedkami
12) MS musí stáť uprostred národa a nie na jeho „ elitárskom okraji“ a prinášať to, čo iní neprinášajú
13) Navrhnem primeranú úpravu Stanov a ďalších legislatívnych noriem, podporíme rasť členskej
základne a hľadaním zdrojov posilním aktivity miestnych odborov a OMM
14) Podporím rast členskej základne MS a hľadaním zdrojov musíme posilniť aktivity MO
v regionálnej a miestnej kultúre
15) Povinní sme zásadne zvýšiť prínos matičnej vedy pre matičnú základňu i celý národ, kontrolu
dodržiavania jazykových noriem a každoročne udeľovať „ cenu“ za kazenie našej spisovnej slovenčiny
16) Budem organizovať okrúhle stoly s cieľom zjednocovať národné sily osobitne vo vzťahu k jazykovo
zmiešanému územiu

17) Neustanem v programe budovania pamätníkov na celom Slovensku v záujme udržiavania a
prehlbovania národnej hrdosti
18) Budem sa usilovať o posilňovanie našich matičných médií a pokračovať v premene SNN na
mienkotvorný matičný týždenník
19) Podobné bude aj moje úsilie o návrat RTVS do sféry verejnoprávnosti
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