
Správa o činnosti Národnostnej rady 
slovenskej národnostnej menšiny v roku 2018

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (ďalej už iba NRSNM) v roku 2018 pôsobila v
súlade  so  schváleným  programom  aktivít.  Ako  celomenšinová,  nadkonfesionálna  a  nadstranícka
organizácia  svoje  aktivity  zamerala  na  zachovávanie,  upevňovanie  a  rozvoj  národného  a  kultúrneho
povedomia  slovenskej  národnostnej  menšiny  v  Srbsku.  Rok  2018.  bol  pre  národnostné  menšiny  aj
volebným rokom. Počas roka sa uskutočnilo celkovo šesť zasadnutí NRSNM, z čoho po voľby tri – 18., 19.
(telefonické)  a  slávnostné,  a  nasledujúce  tri  –  v  novom  zložení,  po  uskutočnených  voľbách  do
národnostných rád národnostných menšín.

Schôdze NRSNM

18. schôdza NRSNM sa uskutočnila v sobotu 3. marca 2018 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov 
v Novom Sade.

Program rokovania:
1. Schvaľovanie zápisníc

schvaľovanie zápisnice zo 16. schôdze NRSNM
schvaľovanie zápisnice zo 17. (telefonickej) schôdze NRSNM

2.Výbor pre kultúru NRSNM

schvaľovanie výročnej správy na rok 2017
schvaľovanie plánu a programu práce Výboru pre kultúru na rok 2018

3. Výbor pre vzdelávanie NRSNM
schvaľovanie výročnej správy za rok 2017
schvaľovanie plánu a programu práce Výboru pre vzdelávanie na rok 2018

4. Výbor pre informovanie NRSNM
schvaľovanie výročnej správy za rok 2017
schvaľovanie plánu a programu práce Výboru pre informovanie na rok 2018

5. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
schvaľovanie výročnej správy Výboru za rok 2017
schvaľovanie plánu a programu práce Výboru na rok 2018

6. Schválenie výročnej správy NRSNM za rok 2017

7. Schvaľovanie plánu a programu práce NRSNM na rok 2018

8. Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o súpise základných prostriedkov, drobného inventára, 
peňažných prostriedkov a záväzkov v roku 2017

a)  Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o súpise základných prostriedkov a ich stav dňa 
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31. 12. 2017

b) Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o súpise drobného inventára dňa 31. 12. 2017
c) Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o súpise krátkodobých vkladaní a o peňažných 

prostriedkoch dňa 31. 12. 2017
d) Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o záväzkoch dňa 31. 12. 2017

9. Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o hmotnom a finančnom hospodárení v roku 2017

10. Správa nezávislého revízora o vykonanej revízii príjmov a výdavkov financovaných z 
republikového rozpočtu za rok 2017

11. Schvaľovanie finančného plánu NRSNM na rok 2018

12. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

schvaľovanie  Správy o  činnosti  Ústavu  pre  kultúru  vojvodinských  Slovákov  v  roku  2017

schvaľovanie finančnej správy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2017

schvaľovanie Plánu a programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – 
december 2018
schvaľovanie finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január– 
december 2018

13. NVU Hlas ľudu
Správa o činnosti NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet za rok 2017

Finančná správa NVU Hlas ľudu za rok 2017
schválenie Plánu a programu NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet na rok 2018
schválenie finančného plánu NVU Hlas ľudu na rok 2018

14. Návrh na člena a predsedu Správnej rady NVU Hlas ľudu

15. Návrh na člena dozornej rady Múzea vojvodinských Slovákov

16. K podmienkam na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2018/2019

17. Mienky a stanoviská NRSNM

Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove 

Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Simeon Aranjicki v Starej Pazove

Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ 22. júla v Krčedine
Mienka a odborné hodnotenie kvality učebníc – Tatiana Naďová dodatky k učebniciam Svet okolo 
nás a Výtvarná kultúra pre 1. a 2. ročník
Mienka k plánu zápisu do 1. ročníka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom 
Petrovci
Mienka k CD k Čítankám pre 2. a 3. ročník základných škôl so slovenským vyučovacím jazykom
Mienka k CD k učebnici Hudobnej kultúry
Mienka k voľbe riaditeľa Knižnice Dositeja Obradovića v Starej Pazove 
Mienka k názvom ulíc v Šíde
Mienka k názvom ulíc v Zreňaníne
Mienka k názvom ulíc v Novom Sade
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18. Otázky a návrhy

19. Telefonická schôdza NRSNM sa uskutočnila 28. júna 2018.

Program schôdze:

1. Mienka k voľbe riaditeľa Z.Š. Bratstvo v Aradáči
2. Mienka k voľbe riaditeľa Technickej školy 9. mája v Báčskej Palanke
3. Mienka k voľbe riaditeľa Stredoškolského internátu Brankovo kolo v Novom Sade
4. Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne
5. Mienka k voľbe riaditeľa Stredoškolského internátu Nikolajevska v Novom Sade
6. Mienka k voľbe dekana Filozofickej fakulty v Novom Sade
7. Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Jozsef Atila v Novom Sade
8. Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Jovana Popovića v Novom Sade
9. Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Kostu Trifkovića v Novom Sade
10. Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Đorđa Natoševića v Novom Sade
11. Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Veljka Petrovića v Begeči
12. Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Zdravka Čelara v Čelareve
13. Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Braća Novakov v Silbaši
14. Mienka k voľbe riaditeľa PU Poletarac v Odžakoch
15. Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Jána Kollára v Selenči
16. Mienka k voľbe rektora Univerzity v Novom Sade
17. Mienka k voľbe riaditeľa Gymnázia Savu Šumanovića v Šíde
18. Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Petőfi Sándora v Novom Sade
19. Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Dositeja Obradovića v Novom Sade
20. Návrh členov Školského výboru ZŠ Jána Kollára v Selenči
21. Návrh členov Školského výboru ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči
22. Návrh členov Školského výboru ZŠ Mladých pokolení v Kovačici
23. Mienka k voľbe členov Školského výboru ZŠ Nestora Žučného v Laliti
24. Mienka ka návrhu členov Školského výboru ZŠ Bratstvo v Aradáči
25. Mienka k návrhu členov Školského výboru správy ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne
26. Mienka k Návrhu siete ustanovizní, ktoré vykonávajú činnosť predškolského vzdelávania a 

základného vzdelávania v Obci Odžaci
27. Mienka k počtu miest pre zápis do stredných škôl na území AP Vojvodiny
28. Mienka k Rozhodnutiu o počte študentov pre zápis do prvého ročníka
29. Mienka k Návrhu počtu študentov pre zápis do prvého ročníka
30. Mienka k žiadosti o otvorenie triedy prvého ročníka s počtom žiakov menším ako 15 – Z. Š T. G. 

Masaryka, Jánošík
31. Mienka ku kvalite CD k učebniciam slovenčiny s prvkami národnej kultúry pre 1., 2., 3., 4., 5., 6.,

ročník základných škôl
32. Mienka k CD k Čítanke pre 4. ročník základných škôl so slovenským vyučovacím jazykom
33. Návrh členov Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom 

Petrovci
34. Návrh členov Školského výboru ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch
35. Návrh členov Školského výboru ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
36. Návrh členov Školského výboru ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove
37. Mienka k voľbe členov Školského výboru ZŠ 15. októbra v Pivnici
38. Mienka k voľbe členov Školského výboru ZŠ Branka Radičevića v Savinom Sele
39. Mienka k voľbe členov Školského výboru ZŠ Braća Novakov v Silbaši
40. Mienka k návrhu členov Správnej rady Žiackeho domova Brankovo kolo v Novom Sade
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41. Mienka k návrhu členov Správnej rady Stredoškolského internátu Nikolajevska v Novom Sade
42. Odporúčanie na angažovanie prekladateľa pri zápise do prvého ročníka ZŠ
43. Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvu ulíc v obci Báčsky Petrovec
44. Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvu ulíc v obci Plandište
45. Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvu ulíc v obci Šíd
46. Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvu ulíc v obci Šíd – miestne spoločenstvo 

Vašica

Slávnostná schôdza
Vo štvrtok 9. augusta2018, v predvečer Slovenských národných slávností, v Báčskom Petrovci sa

už tradične uskutočnila slávnostná schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Tak  ako  sú  Slovenské  národné  slávnosti  príležitosť  na  prehodnocovanie  a  prezentáciu  kultúry

vojvodinských Slovákov,  tak  sa  i  slávnostná  schôdza  Národnostnej  rady  niesla  v  znamení  udeľovania
ocenení zaslúžilým jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa v uplynulom období výrazným spôsobom zaslúžili
o zachovávanie, rozvoj a prezentáciu kultúry vojvodinských Slovákov.

V  tomto  roku  Národnostná  rada  udelila  šesť  ocenení  a  to:  Žeľkovi  Čapeľovi,  kultúrnemu
aktivistovi z Dobanoviec – plaketu NRSNM za prínos v oblasti  kultúry, farárke Svetlane Vojnovićovej
Feldyovej – plaketu NRSNM za publikáciu Slovenská evanjelická augsburgského vierovyznania cirkev v
Srbsku slovom a obrazmi, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pri príležitosti desiateho výročia
jeho založenia – Cenu NRSNM za prínos v oblasti kultúry, nášmu poprednému novinárovi Otovi Filipovi
Cenu NRSNM, in memoriam – za celoživotný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a
kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, poprednej folkloristke Ružene Červenskej,
pri príležitosti dvojnásobného jubilea – 80 rokov života a 60 rokov umeleckej práce – Cenu NRSNM za
celoživotný  prínos  k  zachovávaniu,  rozvoju  a  prezentácii  národnej  a  kultúrnej  identity  slovenskej
národnostnej  menšiny  v  Srbsku  a  Úradu  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí  za  výnimočný  prínos  k
zachovávaniu,  rozvoju  a  prezentácii  národnej  a  kultúrnej  identity  slovenskej  národnostnej  menšiny  v
Srbsku.

Ceny  NRSNM  oceneným  jednotlivcom  a  kolektívom  odovzdala  predsedníčka  NRSNM  Anna
Tomanová Makanová.

Voľby do národnostných rád národnostných menšín
Voľby  do  národnostných  rád  národnostných  menšín  sa  uskutočnili  4.  novembra  2018.  Do

osobitného  voličského  zoznamu slovenskej  národnostnej  menšiny  bolo  ku  dňu volieb  zapísané  29509
voličov,  z  čoho sa k hlasovacím urnám dostavilo 9932 voličov,  alebo 36,55 %.  O priazeň voličov sa
uchádzali štyri listiny. Po sčítaní všetkých hlasov volebná komisia konštatovala, že listina Matica slovenská
v  Srbsku  –  Libuška  Lakatošová  získala  4480  hlasov,  čo  jej  zabezpečilo  14  mandátov  v  dvadsať
deväťčlennej  NRSNM,  politická  strana  Slováci,  vpred!  –  Pavel  Surový  získala  2608  hlasov  alebo  8
mandátov, listina Hej, Slováci – Michal Baláž získala 1513 hlasov a 4 mandáty a listina Liga Slovákov
Vojvodiny získala 1089 hlasov, čo jej zabezpečilo 3 mandáty v NRSNM.

Ustanovujúce a prvé zasadnutie NRSNM
V  Starej  Pazove  sa  v  Slovenskom  kultúrno-umeleckom  spolku  hrdinu  Janka  Čmelíka  dňa  4.

decembra  2018  uskutočnilo  ustanovujúce  zasadnutie  nového  zloženia  NRSNM.  Zasadnutie  viedlo
pracovné predsedníctvo, ktoré tvorili najstarší člen Juraj Červenák – predsedajúci a dve najmladšie členky
Martina Martinková-Sabolčká a Tatiana Štaubová. Na zasadnutí boli potvrdené mandáty novým členom
NRSNM a nasledovala slávnostná prísaha, ktorou členovia prisahali, že budú
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zastupovať záujmy slovenského národnostného spoločenstva žijúceho na území Srbskej republiky v súlade
s ústavou, zákonmi a normatívnymi aktmi národnostnej rady. Po ustanovujúcom zasadnutí sa uskutočnilo
prvé pracovné zasadnutie v novom zložení, na ktorom ústredným bodom bola voľba predsedu NRSNM.
Ako jediná navrhnutá bola Libuška Lakatošová, nositeľka listiny č. 2 Matica slovenská v Srbsku – Libuška
Lakatošová, ktorá predstavujúc svoj program zdôraznila, že si dobré meno NRSNM treba udržať i naďalej.
Výsledky  hlasovania  oznámil  Janko  Havran,  predseda  volebnej  komisie,  ktorá  po  sčítaní  hlasov
konštatovala, že Libušku Lakatošovú podporilo 25 z úhrnného počtu 29 členov NRSNM, 4 lístky zostali
neokrúžkované. Po vyhlásení novej predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej nasledoval dlhý potlesk a
zasadnutiu potom predsedala novozvolená predsedníčka. Na oboch zasadnutiach NRSNM bola prítomná i
veľvyslankyňa  Slovenskej  republiky  v  Srbsku  Dagmar  Repčeková,  tiež  predseda  Matice  slovenskej  v
Srbsku Ján Brtka a doterajšia predsedníčka NRSNM v Srbsku Anna Tomanová Makanová.

Členmi nového zloženia NRSNM v mandátovom období 2018 – 2022 budú: Libuška Lakatošová,
profesorka telesnej výchovy zo Starej Pazovy, Branislav Kulík, farár z Pančeva, Zlatko Šimák, právnik z
Padiny,  Tatiana  Vujačićová,  lekárka  špecialistka  z  Báčskeho  Petrovca,  Vladimír  Francisty,  profesor
matematiky z Kysáča, Janko Havran, profesor fyziky zo Starej Pazovy, Svetlana Zolňanová, špecialistka
triednej výučby zo Selenče, Ján Šuľan, lekár špecialista z Báčskeho Petrovca, Janko Kolárik, prednášateľ
triednej výučby z Padiny, Tatiana Brtková, profesorka telesnej výchovy z Kovačice, Zlatko Lenhart, BCC z
Belehradu, Juraj Súdi, profesor hudobnej výchovy zo Selenče, Anna Horvátová, jazyková redaktorka z
Báčskeho Petrovca,  Branislav  Slivka,  dôchodca  z  Báčskej  Palanky,  Pavel  Surový,  dipl.  podnikateľský
informatik z Kysáča, Miroslav Tomáš, profesor telesnej výchovy z Kovačice, Anna Huďanová, profesorka
z  Hložian,  Hviezdoslav  Čmelík,  dôchodca  zo  Starej  Pazovy,  Ján  Makan,  nezamestnaný  z  Báčskeho
Petrovca, Katarína Vrabčeniaková, profesorka zo Selenče, Tatiana Štaubová, študentka z Padiny, Jaroslav
Stevanov,  organizátor  v  turistike  zo  Zreňanína,  Michal  Baláž,  poľnohospodár  zo  Starej  Pazovy,  Jano
Puškár, robotník z Kovačice, Martina Martinková Sabolčká, magisterka politológie z Báčskeho Petrovca,
Juraj Červenák, dôchodca z Hložian, Zdenko Kolár, dipl.ing. priemyselného manažmentu zo Selenče, Ján
Gages, ing. potravinových technológií z Kovačice a Jarmila Agarská, homeopat z Kysáča.

Druhé zasadnutie NRSNM
2. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo v piatok,

28. decembra 2018 v dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci. Rokovací 
program schôdze:

1. Schválenie programu rokovania
2. Schválenie zápisnice z 1. pracovnej schôdze NRSNM
3. Schválenie Štatútu NRSNM 4. Voľba troch podpredsedov NRSNM
5.Voľba predsedu, podpredsedov a členov Výkonnej rady
6. Schválenie rozhodnutia o počte členov výborov
7.Voľba predsedu, podpredsedov a členov Výboru pre kultúru
8.Voľba predsedu, podpredsedov a členov Výboru pre vzdelávanie
9.Voľba predsedu, podpredsedov a členov Výboru pre informovanie
10.Voľba predsedu, podpredsedov a členov Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

11.Informácia k angažovaniu nezávislého revízora
12.Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

- schválenie Plánu a programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie 
január – december 2019

- schválenie finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie 
január – december 2019
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13. Mienky a stanoviská NRSNM:
• Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské a základné vzdelávanie obce Vrbas
• Mienka na sieť verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie obce Kovačica
• Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie obce Báčska Palanka
• Mienka na voľbu riaditeľa Študentského centra v Novom Sade
• Mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Jovana Popovića v Novom Sade
• Mienka na preklad učebnice pre 5. ročník základnej školyTechnika a technológia
• Stanovisko k návrhu Rozhodnutia o doplnení Rozhodnutia o určení názvu ulíc a vidiekov v obce 
Báč
• Stanovísko k projektu v rámci výzvy na sufinancovanie projektov z rozpočtu obce Kovačica v 
oblasti verejného informovania v médiách v roku 2018
14. Otázky a návrhy

Výkonná rada Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny
Výkonná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny  v  roku  2018  pôsobila  v  súlade  so  svojimi

oprávneniami vyplývajúcimi zo Zákona o národnostných radách a Štatútu Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny: participovala na príprave návrhu plánu a programu činnosti národnostnej rady, ako
aj  na  príprave  návrhu  finančného  plánu,  kontrolovala  návrhy  aktov,  ktoré  vynáša  národnostná  rada,
kontrolovala a sledovala plnenie svojich uznesení a vyjadrovala sa k návrhom rozhodnutí jednotlivých
výborov  NRSNM.  Výkonná  rada  pracovala  po  voľby  v  zložení:  Katarína  Melegová  Melichová,
predsedníčka, Martin Zloch, podpredseda, Pavel Marčok, podpredseda, Jarmila Bohušová, členka, Zuzana
Lenhartová, členka, Jarmila Agarská, členka, Ján Paul, člen.

Nové zloženie Výkonnej rady je zvolené na druhom pracovnom zasadnutí NRSNM 28.
decembra 2018.

Novelizácia Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín a Zákona o národnostných
radách národnostných menšín

Osobitnú  pozornosť  NRSNM  venovala  novelizácii  dvoch  základných  zákonov  upravujúcich
postavenie a práva príslušníkov národnostných menšín: Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných
menšín a Zákona o národnostných radách národnostných menšín. NRSNM sa aktívne zapájala do procesu
prípravy ich zmien a doplnkov a prostredníctvom svojho právneho experta zapojeného do práce komisie na
prípravu nového znenia uvedených zákonov presadzovala také zmeny, ktoré by mali vhodnejším spôsobom
regulovať postavenie a právomoci národnostných rád ako orgánov kultúrnej autonómie.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny usporiadala 18. januára 2018 v Báčskom Petrovci
verejnú  rozpravu  o  Predbežnom návrhu  zákona,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  Zákon  o  národnostných  radách
národnostných menšín.

Verejnej  rozpravy  sa  zúčastnili  členovia  NRSNM,  zástupcovia  Matice  slovenskej  v  Srbsku,
miestnej samosprávy, médií, viacerých kultúrnych inštitúcií, škôl a verejnosti. Úvodné slovo k rozprave
mal prof. Dr. Miroslav Vitéz, člen pracovnej skupiny pre vypracovanie novely zákona, ktorého do tejto
funkcie delegovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.
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Väčšina  pripomienok  smerovala  k  potrebe  jednoznačného  definovania  samotného  charakteru  a
postavenia  národnostných  rád  ako  orgánov  kultúrnej  autonómie  národnostných  menšín.  Súčasná
legislatívna úprava, ale i pripravovaná novela, národnostné rady definuje dosť nejednoznačne, sčasti ako
občianske združenie, sčasti ako orgán štátnej správy. Takéto postavenie národnostných rád, podľa mienky
niektorých prítomných, je zdrojom viacerých nedorozumení a problémov pri určovaní ich kompetencií,
práv a povinností a v značnej miere komplikuje ich prácu.

Ďalšia pripomienka, na ktorej sa zhodli viacerí účastníci rozpravy, sa vzťahovala na článok 7a,
ktorý upravuje nezlučiteľnosť funkcií.  V zmysle  navrhnutého znenia tohto článku členom národnostnej
rady nemôže byť člen orgánu politickej strany, rovnako ani vymenovaná osoba, alebo vedúci orgánu štátnej
správy, člen pokrajinského orgánu, resp. orgánu miestnej samosprávy, ktorí v rámci svojich povinností
rozhodujú  v  otázkach  týkajúcich  sa  práce  národnostných  rád.  Účastníci  diskusie  navrhli  tento  článok
vypustiť z návrhu zákona.

Po schválení nového znenia zákonov možno konštatovať, že zákonodarca iba čiastočne akceptoval
návrhy národnostných menšín a  tak charakter  národnostných rád a z nich toho vyplývajúca právomoc
zostali nedopovedané.

Dolnozemská dohoda o spoločných projektoch

5. októbra  2018 v Báčskom Petrovci  príslušné organizácie  slovenských spolkov a  organizácií
podpísali dohodu o realizácii 19 spoločných projektov medzi Slovákmi žijúcimi v Srbsku (Národnostná
rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku, Asociácia slovenských pedagógov a
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov), v Maďarsku (Celoštátna slovenská samospráva a Čabianska
organizácia  Slovákov)  a  v  Rumunsku  (Spoločnosť  pre  edukáciu  a  poradenstvo  Ivana  Krasku  a
Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku).

NRSNM predstavovala Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, Katarína Melegová
Melichová, predsedníčka VR NRSNM a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie.

Spolupráca s republikovými a pokrajinskými orgánmi štátnej správy a s miestnou 
samosprávou

NRSNM  v  roku  2018  pokračovala  v  aktívnej  spolupráci  s  Ministerstvom  štátnej  správy  a

miestnej  samosprávy,  resp.  s  Kanceláriou  pre  ľudské  a  menšinové  práva,  ktoré  v  zmysle  súčasnej

legislatívy boli poverené realizáciou štátnej politiky voči príslušníkom národnostných menšín.

Spolupráca s týmito orgánmi štátnej správy, tak ako aj minulé roky, bola zameraná na niekoľko
základných otázok: sledovanie plnenia ustanovení Akčného plánu a novelizáciu Zákona o ochrane práv a
slobôd  národnostných  menšín  a  Zákona  o  národnostných  radách  národnostných  menšín.  NRSNM
intenzívne spolupracovala aj s Ministerstvom osvety,  vedy a technologického rozvoja, s ktorým boli
počas roka sledované viaceré problémy súvisiace so vzdelávaním príslušníkov národnostných menšín.

NRSNM  aktívne  spolupracovala  aj  s  orgánmi  AP  Vojvodiny,  akými  sú  jednotlivé  pokrajinské
sekretariáty,  ale  aj  pokrajinský  ombudsman,  ktorého  zástupcovia,  János  Orosz,  zástupca  pokrajinského
ombudsmana  zodpovedný  za  ochranu  práv  národnostných  menšín  a  Snežana  Kneževićová,  zástupkyňa
pokrajinského ombudsmana zodpovedná za rodovú rovnosť, navštívili NRSNM 24. apríla 2018.

.
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Pri tejto príležitosti predsedníčka Anna Tomanová Makanová informovala hostí o doterajšej práci
NRSNM  a  o  aktuálnej  situácii  v  rade,  vyjadrila  pripomienky  k  pripravovanej  novele  Zákona  o
národnostných radách  národnostných menšín  a  zmienila  sa  aj  o  otázke  zápisu  príslušníkov slovenskej
národnostnej menšiny do osobitného voličského zoznamu a k nastávajúcim voľbám do národnostných rád.

Snežana  Kneževićová  konštatovala,  že  NRSNM  v  oblasti  rodovej  rovnosti  patrí  k  vzorovým
národnostným radám, ktoré v úplnosti rešpektujú všetky legislatívne normy v tejto oblasti a ktoré v rámci
svojej organizačnej štruktúry vytvorili aj osobitný orgán zodpovedný za problematiku práva žien.

Pracovnej  schôdze  sa  zúčastnili  aj  Svetlana  Zolňanová,  koordinátorka  Výboru  pre  vzdelávanie,
Svetluša  Hlaváčová,  koordinátorka  Výboru  pre  kultúru,  Jarmila  Takáčová,  koordinátorka  Výboru  pre
informovanie, Mária Poptešin, koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma a Ladislav
Čáni, tajomník NRSNM.

Koordinácia národnostných rád národnostných menšín

Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny  sa  aktívne  podieľala  na  práci  Koordinácie
národnostných rád národnostných menšín ako spoločného telesa všetkých národnostných rád pôsobiacich v
Srbskej . Prácu tohto spoločného telesa národnostných rád v roku 2018 koordinovala Národnostná rada
maďarskej  národnostnej  menšiny.  Národnostnú  radu  SNM  v  práci  Koordinácie  zastupovala  jej
predsedníčka Anna Tomanová Makanová a činnosť osobitnej pracovnej komisie pre vzdelávanie riadila
Svetlana Zolňanová, ktorá sa 2. apríla 2018 stala členkou Národnej osvetovej  rady.  Koordinácia sa na
svojich schôdzach venovala aktuálnym otázkam, ktoré sa týkajú postavenia národnostných menšín, resp.
samotných  národnostných  rád.  K  dominantným témam práce  Koordinácie  v  roku  2018  patrili  otázky
menšinovej  legislatívy,  sledovanie  plnenia  záväzkov  vyplývajúcich  z  Akčného  plánu,  problémy
menšinového vzdelávania.

Akčný plán

Keď ide o sledovanie úspešnosti realizácie Akčného plánu, NRSNM je toho názoru, že hodnotenie je
všeobecné a opisné, že absentuje exaktný index úspešnosti, z čoho nie je možné zistiť reálny stav vyjadrený
konkrétnymi údajmi, číslami, percentami.

Keď ide o dopady Akčného plánu na postavenie príslušníkov národnostných menšín, Národnostná rada
slovenskej národnostnej menšiny v uplynulom období od schválenia Akčného plánu nezaznamenala výrazne
pozitívne dopady na celkové postavenie príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny prakticky ani v jednej z
oblastí, na ktoré sa akčný plán vzťahuje.

Vzhľadom na uvedené nedostatky samotného Akčného plánu, metodológie jeho realizácie a sledovania

úspešnosti jeho uplatňovania, NRSNM je toho názoru, že je potrebné vážne zvážiť možnosť revízie Akčného

plánu, resp. aj vypracovania úplne nového Akčného plánu.

Medzinárodná spolupráca

Národnostná rada slovenskej  národnostnej  menšiny aj  v roku 2018 intenzívne spolupracovala s
viacerými partnermi v zahraničí. Najvýznamnejším partnerom Národnostnej rady v Slovenskej republike
bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý aj v roku 2018 poskytol značné finančné prostriedky na
financovanie projektov Národnostnej rady. NRSNM získala 
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podporu  pre  26  projektov  celkovej  hodnoty  44.600.000,00  eur  vrátane  spoločných  dolnozemských
projektov, ktoré realizovala NRSNM.

V  oblasti  regionálnej  spolupráce  NRSNM  spolupracovala  predovšetkým  s  partnerskými
organizáciami  v  susedných  krajinách  a  to  s  Celoštátnou  slovenskou  samosprávou  v  Maďarsku  a
Demokratickým  zväzom  Slovákov  a  Čechov  v  Rumunsku.  V  roku  2018  tri  partnerské  organizácie
zrealizovali 19 spoločných projektov v Srbsku, Maďarsku a v Rumunsku.

V  rámci  spolupráce  Európskej  únie  so  Srbskom  sa  na  zastupiteľstve  Delegácie  Európskej  únie  v
Belehrade 22. marca 2018 sa uskutočnila úvodná schôdza veľvyslanca Európskej únie J. E. Sema Fabriziho so
zástupcami  všetkých  21  národných  rád  národnostných  menšín  v  Srbsku.  Národnostnú  radu  slovenskej
národnostnej menšiny na stretnutí zastupovala predsedníčka Anna Tomanová Makanová.

Toto úvodné stretnutie bolo zamerané na výmenu názorov na rešpektovanie a ochranu práv menšín.

Veľvyslanec  Európskej  únie  Sem Fabrizi  zdôraznil,  že  dodržiavanie  práv  menšín je jednou zo
základných zásad Európskej únie. Príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi národnostných menšín v Srbsku
prispela k užitočnému preskúmaniu súčasnej situácie aj v súvislosti s prístupovými rokovaniami Srbska s
Európskou úniou.

Toto  bola  zároveň aj  príležitosťou na povzbudenie  všetkých  národnostných rád  národnostných
menšín, aby sa aktívne podieľali na implementácii akčného plánu na realizáciu práv národnostných menšín,
pretože ide o zásadný prvok vedúci k zlepšeniu postavenia národnostných menšín.

Zástupcovia  národnostných  menšín  vyjadrili  široké  spektrum  názorov  a  spoločnú  pozíciu  v
mnohých otázkach. Veľvyslanec Fabrizi vyzval zástupcov národnostných menšín, aby spoločne pracovali
na implementácii akčného plánu a našli spoločné body.

Pripravili Ladislav Čáni a Lidija Damijanová
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