
Z ČINNOSTI NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY 
V ROKU 2014

Schôdze NRSNM v roku 2014

XVIII. schôdza  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Osemnásta schôdza NRSNM sa uskutočnilo  v sobotu,  22. februára  2014 v PRS  Relax v Kovačici. 
Zasadnutia  sa  zúčastnilo  22  členov  NRSNM a Jasmina  Mašulović  (vedúca  účtovníctva  NRSNM), 
Milina  Sklabinská  (riaditeľka  Ústavu  pre  kultúru  vojvodinských  Slovákov),  Milina  Florianová 
(predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM), Zdenka Valentová-Belićová (predsedníčka Výboru 
pre kultúru NRSNM), Ľudmila Berédiová Stupavská (predsedníčka Spolku kysáčskych žien) a Anna 
Chrťanová Leskovac (riaditeľka KIS, Kysáč)
Do programu rokovania bolo zaradené schvaľovanie výročných správ a plánov a programov Výboru 
pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné používanie jazyka 
a  písma,  Schválenie   výročnej  správy NRSNM za  rok 2013,  Schválenie  plánu a   programu práce 
NRSNM  na  rok  2014,  Schválenie  plánu  a   programu  práce  NRSNM  na  rok  2014,  Vynesenie 
rozhodnutia o schválení Správy o hmotnom a finančnom hospodárení v roku 2013. Na zasadnutí boli 
schválené aj výročné správy a plány a programy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Múzea 
vojvodinských Slovákov a Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo.
Osobitnú pozornosť členovia Národnostnej rady venovali aktuálnym otázkam a problémom v činnosti 
jednotlivých slovenských spolkov, organizácií a inštitúcií na území Mesta Nový Sad, resp. miestneho 
spoločenstva Kysáč.

Finančné náklady (cestovné a diéty): 70.900,00 din

XIX. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Devätnásta schôdza  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutoční vo štvrtok 20. 
marca 2014 v Slovenskom národnom dome v Kysáči. Zasadnutia sa zúčastnilo 23 členov NRSNM.
Do programu rokovania boli  zaradené správy a programy NVU Hlas ľudu, Gymnázia Jána Kollára v 
Báčskom Petrovci, Galérie insitného umenia v Kovačici. 
Na zasadnutí bolo prerokované aj Rozhodnutie Ústavného súdu RS o tom, že jednotlivé ustanovenia 
Zákona o národnostných radách národnostných menšín nie sú v súlade s Ústavou RS.

Finančné náklady (cestovné a diéty): 58.420,00 din

XX. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 

Dvadsiata schôdza Národnostne rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo 23. júna 2014 v 
Aradáči.
Do programu rokovania zasadnutia boli zaradené polročné správy o činnosti Výboru pre vzdelávanie, 
Výboru  pre  kultúru,  Výboru  pre  informovanie  a  Výboru  pre  úradné  používanie  jazyka  a  písma, 
Finančná správa NRSNM za obdobie január – máj, Súhlas pre NVU Hlas ľudu z Nového Sadu s kúpou 
majetku konkurzného dlžníka Neografia tlačiareň, s. r. o., Báčsky Petrovec, Schválenie rozhodnutia 
o  zrušení  Fondu pre  vydavateľskú  činnosť  v  slovenskej  reči  -  Slovenské  tlačené  slovo  -  pod 



podmienkou, že činnosť SVC a vydávanie časopisu Zornička budú zaradené do NVU Hlas ľudu, 
Verifikovanie  pravidiel  festivalov  osobitného  významu  pre  slovenskú  národnostnú  menšinu  a 
Vynesenie rozhodnutia o vytvorení Komisie pre súpis majetku a inventáru obrazov a artefaktov v 
Pamätnom dome Martina Jonáša v Kovačici.

Finančné náklady (cestovné a diéty): 61.400,00 din

Slávnostné zasadnutie  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo 1. augusta 
2014 v Slávnostnej sieni gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.
Na zasadnutí boli udelené ceny NRSNM. 

Ocenenia NRSNM za rok 2014 získali:

• Cenu NRSNM získali:  NVU Hlas  ľudu za  výnimočný prínos  k zachovávaniu,  rozvoju,  a 
prezentácii  národnej  a  kultúrnej  identity  slovenskej  národnostnej  menšiny  v  Srbsku  pri 
príležitosti  70  výročia  založenia  časopisu Hlas  ľudu.  Cenu NRSNM ako jednotlivci  získali 
spisovateľ  Víťazoslav  Hronec a  lingvistka  Mária  Myjavcová za  celoživotný  prínos  k 
zachovávaniu,  rozvoju,  a  prezentácii  národnej  a  kultúrnej  identity  slovenskej  národnostnej 
menšiny v Srbsku.

• Čestné uznanie NRSNM za prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej 
identity  slovenskej  národnostnej  menšiny  v  Srbsku  získali:  spisovateľ  Pavel  Mučaji  (pri 
príležitosti  životného  jubilea  85.  narodenín),  časopis  pre  deti  Zornička (pri  príležitosti  75. 
výročia  založenia),  Dom kultúry 3.  októbra Kovačica (pri  príležitosti  100.  výročia prvého 
divadelného predstavenia v Kovačici) a Matica slovenská v Srbsku.

• Zlatú plaketu NRSNM získala Galéria Zuzky Medveďovej za prínos k rozvoju kultúry, resp. 
výtvarného umenia vojvodinských Slovákov pri príležitosti 25. výročia založenia galérie.

• Striebornú plaketu NRSNM získal  Program v slovenskej reči Novosadského rozhlasu za 
prínos  k  rozvoju  informovania  slovenskej  národnostnej  menšiny pri  príležitosti  65.  výročia 
založenia redakcie.

• Bronzovú plaketu NRSNM  získala  Asociácia slovenských pedagógov za prínos k rozvoju 
vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny.

Ustanovujúca schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Ustanovujúca schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila v piatok 21. 
novembra  2014  v  Novom  Sade.  Do  programu  rokovanie  boli  zaradené  naledujúce  body:  Voľba 
pracovného  predsedníctva  Ustanovujúcej  schôdze,  potvrdenie  mandátov  členov  Národnostnej  rady 
slovenskej národnostnej menšiny a ustanovenie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. 

Na schôdzi boli prítomní 29 členovia NRSNM: Anna Tomanová Makanová, Vladimír Valentík, Jarmila 
Ćendićová,,  Ladislav  Petrovič,  Anna  Chrťanová  Leskovac,  Miroslav  Kožík,  Zuzana  Lenhartová, 
Martin  Zloch,  Jarmila  Šprochová  Beličková,  Samuel  Čelovský,  Pavel  Surový,  Libuša  Lakatošová, 
Katarína  Vrabčeniaková,  Zlatko  Lenhart,  Anna  Boldocká  Ilićová,  Janko  Havran,  Miroslav  Benka, 



Zlatko  Šimák,  Anna  Huďanová,  Katarína  Melegová  Melichová,  Ján  Slávik,  Igor  Feldy,  Jarmila 
Bohušová, Pavel Marčok, Juraj Červenák, Ján Litavský, Ján Brna, Jarmila Agárska a Ján Paul.
Ustanovujúcu schôdzu viedlo pracovné predsednícrtvo v zložení Samuel Čelovský, Miroslav Kožík a 
Ján Litavský.
Čítaním mena a priezviska a miesta trvalého pobytu ôlenov Národnotnej rady slovenskej národnostnej 
menšiny bolo konštatované, že sa všetci zvolení členovia Národnostnej rady ujali mandátu a že tým 
bola ustanovená Národnostnárada slovenskej národnostnej menšiny.

I. pracovná schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Prvá pracovná schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) sa uskutočnila 
zasadacej sieni na 3. Poschodí Zhromaždenia AP Vojvodiny, v Novom Sade  21. novembra 2014 po 
ukončení Ustanovujúcej schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Schôdzu  viedlo  pracovné  predsedníctvo  v zložení  Samuel  Čelovský  –  predseda,  Jaroslav  Litavský 
a Miroslav Kožík – členovia.
Do programu rokovania boli zaradené Vymenovanie volebnej komisie, Voľba predsedu NRSNM, Voľba 
troch podpredsedov NRSNM, Vymenovanie Komisie na zosúladenie Štatútu a Rokovacieho  poriadku 
NRSNM s platnou legislatívou.
Do volebnej komisie boli zvolení: Jarmila Ćendićová, Janko Havran, Igor Feldy, Ján Brna a Ján Paul.
Do  funkcie  predsedníčky  bola  zvolená  Anna  Tomanová  Makanová,  ktorej  svoje  hlasy  odovzdalo 
pätnásť členov Národnostnej rady.
Do funkcie podpredsedu boli zvolení: Juraj Červenák, Miroslav Kožík a Ján Litavský.
Na záver  schôdze  bola  zvolená  Pracovná  komisia  na  vypracovanie  návrhu Štatútu  a  Rokovacieho 
poriadku NRSNM. 

Finančné náklady (cestovné a diéty): 58.934,00 din

II. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Druhá  pracovná  schôdza  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny  sa  uskutočnila  10. 
decembra 2014 v Báčskom Petrovci. Zasadnutia sa zúčastnilo 28 členov Národnostnej rady.
Do  programu  rokovania  boli  zaradené  body:  schválenie  Štatútu  Národnostnej  rady  slovenskej 
národnostnej menšiny a Informácia o znížení mesačnej mzdy zamestnancov Odbornej služby NRSNM 
o 10%.
Nove  znenie  Štatútu  NRSNM  bolo  schválené  väčšinou  hlasov  prítomných  členov  NRSNM.  Za 
navrhnuté znenie štatútu hlasovali 15 členovia NRSNM, protiv nebol nikto a hlasovania sa zdržali 12 
členovia.

Finančné náklady (cestovné a diéty): 89.800,00  din

III. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Tretia schôdza NRSNM sa uskutočnila 26.decembra 2014 v Báčskom Petrovci.
Do programu rokovania boli zaradené nasledujúce body: Schválenie Rokovacieho poriadku  NRSNM, 
Voľba  predsedu,  podpredsedov  a  členov  Výkonnej  rady,  Schválenie  rozhodnutia  o  počte  členov 
výborov, Voľba predsedu, podpredsedov a členov Výboru pre kultúru, Voľba predsedu, podpredsedov a 



členov Výboru pre vzdelávanie,  Voľba predsedu, podpredsedov a členov Výboru pre informovanie, 
Voľba  predsedu,  podpredsedov a  členov Výboru  pre  úradné  používanie  jazyka  a  písma,  Návrh  na 
Periodický  plán  príjmov  a  výdavkov  na  obdobie  január-marec  2015,  Informácia  o  spolupráci 
národnostných rád s Ústavom pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy.

Finančné náklady (cestovné a diéty): 52.300,00 din

Rokovanie  o  Zákone  o  národnostných  radách  národnostných  menšín  na  Ministerstve 
spravodlivosti 

Kancelária pre ľudské a menšinové práva a Ministerstvo spravodlivosti a štátnej správy usporiadali 6. 
februára pracovné zasadnutie so zástupcami národnostných rád národnostných menšín.
Zasadnutia  sa  okrem  riaditeľky  Kancelárie  pre  ľudské  a  menšinové  práva  Vlády  RS  Suzany 
Paunovićovej a štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti a štátnej správy Gordany Stamenićovej 
zúčastnil  aj  vedúci  politického  odboru  Delegácie  EÚ v  Srbsku Luca  Bianconi.  Národnostnú  radu 
slovenskej národnostnej menšiny zastupovala predsedníčka Anna Tomanová Makanová.

Zasadnutie  bolo venované rozhodnutiu  Ústavného súdu Srbska,  ktorým boli  jednotlivé ustanovenia 
Zákona o národnostných radách národnostných menšín vyhlásené neústavnými. Účastníci zasadnutie sa 
zhodli, že rozhodnutie Ústavného súdu možno v istom zmysle chápať ako porušenie získaných práv 
národnostných  menšín.  Zástupcovia  národnostných  rád  vyjadrili  aj  isté  dilemy  k  uplatňovaniu 
spochybnených ustanovení Zákona, nakoľko rozhodnutie Ústavného súdu ešte nebolo publikované v 
Úradnom vestníku. V tom kontexte bolo dohodnuté, že  Ministerstvo spravodlivosti a štátnej správy 
bude informovať národnostné rady o dopadoch rozhodnutia Ústavného súdu  pred jeho publikovaním. 

Konferencie Vojvodina Európa v malom, národnostné menšiny vo Vojvodine a Srbsku
Brusel 9. 4. 2014

Delegácia  AP Vojvodiny zložený zo zástupcov národnostných rád národnostných menšín na čele  s 
Annou  Tomanovou  Makanovou,  podpredsedníčkou  Zhromaždenia  AP Vojvodiny  a  predsedníčkou 
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zúčastnila sa 09.04.2014  konferencie Vojvodina 
Európa v malom, národnostné menšiny vo Vojvodine a Srbsku.
Konferencia sa konala v Európskom parlamente v Bruseli. Vo vojvodinskej delegácii boli János Orosz, 
zástupca pokrajinského sekretára  pre  vzdelávanie,  správa  a  národnostné  spoločenstvá,  Dr.  Korhecz 
Tamás  ,  predseda  Národnostnej  rady  maďarskej  národnostnej  menšiny,  Slaven  Bačić,  predseda 
Chorvátskej národnostnej rady a Marčel Dragan, tajomník  Národnostnej rady rumunskej národnostnej 
menšiny.  Spred  Európskeho  parlamentu  zhromaždenia  sa  zúčastnili  poslanci  Jelko  Kacin,  Eduard 
Kukan,  László  Surján, Kinga  Gál  a  Zdravka  Bušić  a  prítomným sa prihovoril  aj  Jean-Eric  Paquet 
predstaviteľ Riaditeľa pre rozšírenie Európskej komisie. 

Finančné náklady (diéty): 29.740,00 RSD

Medzinárodná konferencia Slováci a Srbi – história a súčasnosť 
Nový Sad 9. máj 2014



Národnostná rada slovenskej  národnostnej  menšiny v spolupráci  s  Maticou slovenskou v Srbsku a 
Slovenskou evanjelickou a.  v. cirkvou v Srbsku zorganizovala medzinárodnú konferencia Slováci a 
Srbi – história a súčasnosť, ktorá sa uskutočnila 9. mája 2014 v Novom Sade. Konferencia sa konala 
pod  záštitou  predsedu  vlády  Republiky  Srbsko  Aleksandra  Vučića  a  predsedu  vlády  Slovenskej 
republika Roberta Fica. Konferencie sa zúčastnili aj viacerí predstavitelia politického, spoločenského a 
duchovného života zo Srbska a zahraničia: Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych 
integrácií SR, István Pásztor, predseda Zhromaždenie AP Vojvodiny, Bojan Pajtić, prededa vlády AP 
Vojvodiny,  Suzana  Paunović  riaditeľka  Kancelárie  pre  ľudské  a  menšinové  práva,  Aniko Muškiňa 
Hajnrich ombudsmanka AP Vojvodiny, veľvyslanec SR Ján Varšo, predseda ÚSŽZ Igor Furdík a iní.
Odbornej časti konferencie sa zúčastnilo 35 odborníkov zo Srbska a Slovenska, ktorý sa vo svojich 
príspevkoch zaoberali  otázkami slovensko – srbských vzťahov, ktoré boli  rozdelené do niekoľkých 
tematických panelov a to: Legislatívny rámec postavenia národnostných menšín v Srbsku a medzištátna 
srbsko-slovenská spolupráca v oblasti menšinovej politiky, Tradície spolunažívania Slovákov a Srbov, 
Kultúra  a  duchovný  život  Slovákov  v Srbsku,  Školstvo  Slovákov  v Srbsku,  Aktuálne  postavenie 
slovenskej menšiny v Srbsku – situácia, problémy, východiská. Účastníci konferencie na záver schválili 
Závery  konferencie  a  osobitné  Memorandum.  Všetky  príspevky  boli  publikované  v  dvojjazyčnej 
publikácie Slováci a Srbi – história a súčasnosť.
Pri príležitosti konanie konferencia bol 10. mája 2014 slávnostne otvorený Dom Marina Jonáša. Dom 
slávnostne otvorili Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitosti SR a Bojan 
Pajtić, predseda vlády AP Vojvodiny. Realizáciu projektu financovala SR.

Finančné náklady na organizáciu konferencie a vydanie zborníka: 934.386,80 RSD 
Finančné prostriedky vo výške  8.000,00 € boli získané z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a 
vyúčtované v plnej výške.
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