ZÁPI SNICA
zo 16. schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutočnila v
sobotu 2. septembra 2017 o 10.00 hod. v B. Petrovci, v miestnostiach Miestneho spoločenstva B. Petrovec
Zasadnutiu predsedala Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM.
Schôdze sa zúčastnili: Anna Tomanová Makanová, Zdenka Valentová Belićová, Valentín
Michal Grňa, Zuzana Lenhartová, Martin Zloch, Jarmila Šproch Belička, Samuel Čelovský,
Katarína Melegová Melichová, Ján Slávik, Igor Feldy, Jarmila Bohušová, Pavel Marčok, Juraj
Červenák, Ján Litavský, Ján Brna, Jarmila Agárska.
Schôdze sa nezúčastnili: Vladimír Valentík, Jarmila Ćendićová, Miroslav Kožík, Pavel
Surový, Libuška Lakatošová, Katarína Vrabčeniaková, Zlatko Lenhart, Anna Boldocká
Ilićová, Janko Havran, Miroslav Benka, Zlatko Šimák, Anna Huďanová, Ján Paul.
Prítomní zamestnanci NRSNM – Svetlana Zolňanová a Lidija Damijanová.
Na schôdzi boli aj: Jarmila Hodoličová, predsedníčka Správnej rady Ústavu pre kultúru,
Samo Žiak, riaditeľ NVU Hlas ľudu, Pavel Čáni, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov
Prítomní zástupcovia médií: TV Petrovec, Rádio Petrovec, Hlas ľudu, Rádio Nový Sad,
Televízia Nový Sad
Anna Tomanová Makanová privítala prítomných a konštatovala, že podpísaných členov
NRSNM na prezenčnej listine je 16, čo znamená, že NRSNM môže pracovať a právoplatne
rozhodovať.
Navrhla nasledujúci rokovací program:
1. Schvaľovanie zápisnice z 15. schôdze NRSNM
2. Schvaľovanie Dohody o vyriešení sporných otázok týkajúcich sa zmluvy zo dňa 23. 10. 2013
(spravovanie Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici)
3. Zmeny a doplnky k Štatútu NVU Hlas ľudu
4. Schvaľovanie protokolu o spolupráci NVU Hlas ľudu a SVC
5. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov


Zmeny a doplnky k štatútu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov



Schvaľovanie Rozhodnutia o zmenení Finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských
Slovákov na rok 2017



Schvaľovanie Rozhodnutia o zmenení Programu práce Ústavu pre kultúru vojvodinských
Slovákov na rok 2017

6. Múzeum vojvodinských Slovákov


Správa o činnosti Múzea vojvodinských Slovákov v roku 2016
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Finančná správa Múzea vojvodinských Slovákov z roku 2016



Plán a program Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2017



Finančný plán Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2017



Zmeny a doplnky k Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov

7. Výbor pre vzdelávanie – mienky


ZŠ Bratstvo Aradáč – podporné stanovisko k otvoreniu triedy s počtom žiakov menším ako
15






























ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina, Hložany – podporné stanovisko k otvoreniu triedy s počtom
žiakov menším ako 15
ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina – žiadosť o návrh nového člena Školskej správy
ZŠ T. G. Masaryka, Jánošík – podporné stanovisko k otvoreniu triedy s počtom žiakov
menším ako 15
ZŠ 22. júla, Krčedin – podporné stanovisko k otvoreniu triedy s počtom žiakov menším ako
15
ZŠ Bratstvo a jednota, Biele Blato – mienka k zvoleniu člena Školského výboru
ZŠ Heroj Pinki, Báčska Palanka – mienka k voľbe riaditeľa
ZŠ Veljka Petrovića, Begeč – mienka k voľbe riaditeľa
ZŠ Jovana Popovića, Nový Sad – mienka k voľbe riaditeľa
ZŠ Sriemsky front, Šíd – mienka k voľbe riaditeľa
ZŠ Jovana Popovića, Nový Sad – mienka k voľbe riaditeľa
PU Poletarac, Alibunar, mienka k voľbe riaditeľa
PU Ljuba Stankovića, Beočin, mienka k voľbe riaditeľa
Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja – Návrh smerov a počtu žiakov na
zápis do prvého ročníka stredných škôl
Mestská správa pre vzdelávanie, Nový Sad – mienka k Návrhu rozhodnutia o sieti
ustanovizní, ktoré vykonávajú činnosť predškolskej výchovy a vzdelávania na území mesta
Nový Sad
Žiadosť o doplnenie mienky k Návrhu rozhodndutia o počte miest pre zápis žiakov do prvého
ročníka stredných škôl na území AP Vojvodiny v školskom roku 2017/2018
Pokrajinský sekretariát pre vysokoškolské vzdelávanie a vedeckú činnosť – mienka k návrhu
Rozhodnutia o počte študentov na zápis do prvého ročníka základného odborného,
akademického a integrovaného štúdia financovaného z rozpočtu APV na fakultách Univerzity
v Novom Sade v školskom roku 2017/2018
Pokrajinský sekretariát pre vysokoškolské vzdelávanie a vedeckú činnosť – mienka k návrhu
Rozhodnutia o počte študentov na zápis do prvého ročníka základného odborného štúdia
financovaného z rozpočtu APV na vysokých školách odborného štúdia, ktorých zakladateľom
je APV v školskom roku 2017/2018
Mienka o kvalite učebníc – CD k učebnici Hudobná kultúra pre tretí ročník
Mienka – dodatok k učebnici dejepisu pre 6. ročník
Mienka – Čítanka pre 1. ročník ZŠ
ZŠ Bratstvo jednota, Biele Blato – podporné stanovisko k otvoreniu triedy s počtom žiakov
menším ako 15
Žiacky domov Brankovo kolo, Nový Sad – mienka k preliminárnej listine kandidátov
prijatých do žiackeho domova
Mienka o dodatku k učebnici Príroda a spoločnosť pre III. triedu ZŠ
Gymnázium Jána Kollára, B. Petrovec – Súhlas k poradovej listine v žiackom domove
ZŠ Jovana Popovića, Nový Sad – mienka k voľbe riaditeľa (tretí súbeh)
Mienka k počtu žiakov, ktorí sa zapisujú do stredných škôl v Novom Sade, Kovačici a B.
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Petrovci
Stanovisko k voľbe členov Správnej rady PU Kolibri v Kovačici
Kulpín, ZŠ Jána Amosa Komenského – podporné stanovisko k otvoreniu triedy s počtom
žiakov menším ako 15
ZŠ Jovana Dučića v Petrovaradíne – mienka k voľbe riaditeľa
ZŠ Bratstvo, Aradáč – mienka k otvoreniu prípravného predškolského programu pre menej
ako 15 žiakov
Domov pre žiakov stredných škôl, Nový Sad – Mienka k dočasnej poradovej listine
kandidátov

8. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma











Návrh členov Rady pre medzinacionálne vzťahy v obci Stará Pazova
Návrh členov Rady pre medzinacionálne vzťahy v Novom Sade
Návrh členov Rady pre medzinacionálne vzťahy v obci Zreňanín
Stanovisko k názvom ulíc –Veternik, Kać – Nový Sad
Stanovisko k názvom ulíc – Zreňanín
Návrh členov Rady pre medzinacionálne vzťahy v obci Báč
Návrh členov Rady pre medzinacionálne vzťahy v obci Beočin
Návrh člena Rady pre medzinacionálne vzťahy v meste Pančevo
Návrh členov Rady pre medzinacionálne vzťahy v obci Titel
Návrh člena Rady pre medzinacionálne vzťahy v obci Bačská Topola

9. Rôzne, otázky a návrhy

Navrhnutý rokovací program členovia NRSNM jednohlasne schválili.
1. bod rokovacieho programu:
Schvaľovanie zápisnice z 15. schôdze NRSNM
Zápisnica je jednohlasne schválená.
2. bod rokovacieho programu:
Schvaľovanie Dohody o vyriešení sporných otázok, týkajúcich sa zmluvy zo dňa 23. 10. 2013
(spravovanie Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici)
A. T. Makanová vysvetlila trápnu situáciu, keď ide o Dom Martina Jonáša, ako aj dôvody na
podpísanie dohody medzi obcou Kovačica, Galériou insitného umenia a NRSNM. Ozrejmila aj
dôvody na prevedenie mimoriadneho súpisu všetkých predmetov v pamätnom dome, ktorý bol
vykonaný v auguste 2017.

Prítomní členovia NRSNM jednohlasne schválili Dohodu o vyriešení sporných otázok k zmluve z
dňa 23. 10. 2013.

3. bod rokovacieho programu:
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Zmeny a doplnky k Štatútu NVU Hlas ľudu

Samo Žiak, riaditeľ NVU Hlas ľudu, v krátkosti ozrejmil dôvody na tieto zmeny a doplnenia.
Prítomní členovia NRSNM jednohlasne schválili navrhnuté zmeny a doplnky k Štatútu NVU Hlas
ľudu.

4. bod rokovacieho programu:
Schvaľovanie protokolu o spolupráci NVU Hlas ľudu a SVC

Samo Žiak, riaditeľ NVU Hlas ľudu, vysvetlil, že ide o protokol, upravujúci vydávanie Zorničky
a disponovanie prostredkami, ktoré pokrajina vyčleňuje na náš detský časopis.
A. T. Makanová vysvetlila, že donedávno dotácie na Zorničku boli z pokrajiny usmerňované do Fondu pre
vydavateľskú činnosť a potom sa presúvali do SVC. Po zmenách patričného zákona sa prostriedky na
detské časopisy môžu usmerňovať iba novinovo-vydavateľským ustanovizniam.
Diskusie sa zúčastnili K. Melegová-Melichová, S. Žiak, I. Feldy, J. Červenák, A. T. Makanová
Protokol o spolupráci NVU Hlas ľudu a SVC je väčšinou hlasov schválený (za: 15, proti: 0, zdržaní: 1).

5. bod rokovacieho programu:
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov


Zmeny a doplnky k štatútu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

Prof. Dr. Jarmila Hodoličová vysvetlila, o aké zmeny a doplnky ide.
Diskusie sa zúčastnili Z. Valentová-Belićová, A. Tomanová Makanová, J. Červenák, K. MelegováMelichová, M. Zloch, S. Čelovský, P. Marčok
Zmeny a doplnky k štatútu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sú jednohlasne
schválené.


Schvaľovanie Rozhodnutia o zmene Finančného plánu Ústavu pre kultúru
vojvodinských Slovákov na rok 2017

Prof. Dr. Jarmila Hodoličová vysvetlila dôvody na zmenu Finančného plánu Ústavu pre kultúru
Diskusie sa zúčastnili Z. Valentová-Belićová, Ján Slávik, P. Marčok, I. Feldy, K. Melegová
Melichová, J. Červenák.
Rozhodnutie o zmene Finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2017 je
jednohlasne schválené.


Schvaľovanie Rozhodnutia o zmene Programu práce Ústavu pre kultúru vojvodinských
Slovákov na rok 2017

Rozhodnutie o zmene Programu práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2017 je
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jednohlasne schválené.
PRESTÁVKA

6. bod rokovacieho programu:
6. Múzeum vojvodinských Slovákov


Správa o činnosti Múzea vojvodinských Slovákov v roku 2016



Finančná správa Múzea vojvodinských Slovákov z roku 2016



Plán a program Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2017



Finančný plán Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2017



Zmeny a doplnky k Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov

Pavel Čáni, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov, v krátkosti ozrejmil problémy, s ktorými múzeum zápasí,
spomedzi všetkých finančné problémy sú najvýraznejšie.

Diskusie sa zúčastnili K. Melegová Melichová a J.Červenák.
Správa o činnosti Múzea vojvodinských Slovákov v roku 2016, Finančná správa Múzea
vojvodinských Slovákov z roku 2016, Plán a program Múzea vojvodinských Slovákov na rok
2017, Finančný plán Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2017 a Zmeny a doplnky Štatútu
Múzea vojvodinských Slovákov sú jednohlasne schválené

7. bod rokovacieho programu:
Výbor pre vzdelávanie – mienky

Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie, informovala o aktuálnych problémoch v oblasti vzdelávania.
Diskusie sa zúčastnili M. Zloch, P. Marčok, J. Šprochová Beličková, J. Červenák, prof. Dr. S.
Čelovský, K. Melegová Melichová, J. Brna I. Feldy.
A. T. Makanová navrhla, aby sa okrem mienok schválili aj uzávery diskusie:
1. NRSNM bude od štátnych orgánov znovu žiadať, aby sa uplatňovali práva, ktoré nám patria, a
o ktorých sa hovorí aj v Akčnom pláne. Ide o to, že každý žiak má právo učiť sa svoj materinský
jazyk a majú sa mu na to zabezpečiť zodpovedajúce podmienky.
2. Žiakom, ktorí vlani v škole absolovovali slovenský jazyk a nedostali známku do žiackej
knižočky, Výbor pre vzdelávanie NRSNM udelí certifikáty
3. Znalosť slovenského jazyka bude jedna z podmienok pri odporúčaní, ktoré NRSNM dáva pri
udeľovaní štipendií Slovenskej republiky
Členovia NRSNM jednohlasne schválili mienky Výboru pre vzdelávanie, ako aj tri uvedené
uzávery.
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8. bod rokovacieho programu:
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma – návrhy na členov obecných rád pre
medzinacionálne vzťahy a stanoviská k názvom ulíc
A. T. Makanová informovala, že pred niekoľkými dňami obec Stará Pazova požiadala
národnostnú radu o vyjadrenie sa k návrhu, aby sa 2. august (Sv. Ilija) stal Dňom obce.
Diskusie sa zúčastnil prof. Dr. S. Čelovský, K. Melegová Melichová, I. Feldy.
Návrhy na členov obecných rád pre medzinacionálne vzťahy a stanoviská k názvom ulíc sú
jednohlasne schválené.
Keď ide o Deň obce Stará Pazova, prítomní sa jednohlasne uzhodli na tom, že NRSNM sa
k požiadavke nevyjadrí ani pozitívne, ani negatívne, dá iba pripomienku, že sa nezhoduje
s praxou, v ktorej sa spájajú cirkevné a štátne sviatky.

9. bod rokovacieho programu:
K. Melegová Melichová informovala o tom, že sa na súbeh o riaditeľa NVU Hlas ľudu nikto
neprihásil, a zároveň na tú skutočnosť upozornila.
A. T. Makanová informovala o tohtoročnom financovaní menšinových profesionálnych divadiel
(slovenskom, rumunskom a rusínskom). Ide o to, že sa po štrnástich rokoch existovania týchto
ustanovizní teraz prvýkrát stalo, že sa na ich činnosť z pokrajinského rozpočtu nevyčlenili žiadne
prostriedky. V rovnakej situácii sa ocitlo aj Múzeum vojvodinských Slovákov, a keď ide
o financovanie, ani vydavateľská činnosť nie je v lepšom postavení.

Informovala aj o pracovnom stretnutí, ktoré zvolal nový minister pre štátnu správu a lokálnu
samosprávu Branko Ružić. Zasadnutia sa zúčastnil, namiesto ministra, štátny tajomník Ivan
Bošnjak a šéf kabinetu Dejan Milovanović. Delegáciu NRSNM tvorili predsedníčka NRSNMA. Tomanová Makanová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM - K. Melegová Melichová a
členka NRSNM - J. Čendićová. Témou stretnutia bola politizácia národnostných rád a útoky
na členov, aj potreba zapájania lokálnych samospráv do písania akčného plánu. Žiadali sme
pomoc, keď ide o zamestnanie kustóda v Dome Martina Jonáša a dostali pozitívne sľuby.
K. Melegová Melichová tiež informovala o pracovnom stretnutí, na ktorom témou boli aj
privatizované médiá, ktoré vysielajú v menšinových jazykoch a ich nedostatočné
financovanie.
Diskusie sa zúčastnili aj Z. Valentová Belićová a P. Marčok.
Zapísala: Lidija Damijanová
Anna Tomanová Makanová
predsedníčka NRSNM
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