
 Správa Výboru pre vzdelávanie na rok 2015

Výbor pre vzdelávanie  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny podporil Správu o 
činnosti  Výboru prte  vzdelávanie  na rok 2015 na 5.  zasadnutí  Výboru pre vzdelávanie(ďalej 
VPV), Ktorá sa uskutočnila 03.02.2016 v Novom Sade. VPV sa dlhodobo zaoberá  rozvojom, 
zveľaďovaním a zachovávaním vzdelávania v slovenskej reči na všetkých úrovniach vzdelávania 
od  predškolského  cez  základné   a stredné  školy  po  vysokoškolské  vzdelávanie,  vydávaním 
a prekladom  učebníc,  zostavovaním  učebných  osnov,  organizovaním  súťaží  zo  slovenského 
jazyka,  ako  aj  prekladom testov  pre  všetky  súťaže  na  všetkých  úrovniach  od  školských  po 
republikovú úroveň, zabezpečením maturitných, iniciálnych a iných skúšok, ako aj vzdelávacích 
štandardov pre základné a stredné školy a odborným zdokonaľovaním a osobným rastom učiteľa 
slovenskej  národnostnej  menšiny.  Výbor  spolupracuje  s Ministerstvom  osvety, vedy 
a technologického  rozvoja  v Srbsku,  Ministerstvom  školstva,  vedy,  výskumu  a športu  SR, 
Pokrajinským  sekretariátom  pre  vzdelávanie,  správu,  predpisy  a národné  spoločenstvá, 
Pedagogickým ústavom Vojvodiny,  Ústavom pre zveľadenie výchovy a vzdelávania,  Ústavom 
pre  učebnice  a  s inými  vydavateľmi  učebníc,  s   VPV  iných  Národnostných  rád  v Srbsku, 
s výbormi  našej  národnostnej  rady,  Asociáciou  slovenských  pedagógov,  Aktívom  učiteľov 
slovenčiny,  Združením  slovenských  vychovávateľov  vo  Vojvodine,  Maticou  slovenskou 
v Srbsku,  Úradom  pre  Slovákov  žijúcich  v zahraničí,  Slovenskou  celoštátnou  samosprávou 
v Maďarsku,  Maticou  slovenskou  v Chorvátsku,  Demokratickým zväzom Slovákov  a Čechov 
v Rumunsku, základnými a strednými školami, kde sa vyučovanie organizuje aj v slovenskej reči 
a ďalšími inštitúciami, ktoré vo svojom pláne a programe práce majú vzdelávanie v menšinovej 
reči. 

Výbor pre vzdelávanie v roku 2015 pracoval v zložení:
predseda: Ján Brna, podpredseda: Ladislav Petrovič - podal demisiu; členovia: Tatiana Naďová, 
Mariena Korošová, Mária Andrášiková, Božena Levárska, Samuel Čelovský, Gabriela Gubová, 
Pavel Rohárik, Anna Šilerová a Viera Tomanová. Koordinátorka: Svetlana Zolňanová.

  Uplatnenie zákonov
V zmysle  Zákona  o  základoch  systému  vzdelávania  a  výchovy  článok  54,  NRSNM 

poskytla: 
1.  návrhy na členov Školských výborov v mene lokálnej samosprávy: 
- PU Kolibri v Kovačici 

2.  mienku na navrhnutých členov Školských výborov v mene lokálnej samosprávy  pre: 
- ZŠ Jovana Popovića v Suseku
- ZŠ Nestora Žučného v Laliti
- ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja v Hajdušici.

Poskytnutá bola mienka v zmysle Zákona o národnostných radách článok 12, odsek 2 bod 
1 a 4 na zmenu člena Správnej rady: 
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- v Žiackom domove Angeliny Kojić Giny v Zreňanine; 
- v Stredoškoskom domove v Ulici Nikolajevska v Novom Sade
- v Žiackom domove Brankovo kolo v Novom Sade.

 V zmysle  Zákona  o  základoch  systému  vzdelávania  a  výchovy článok  60,  NRSNM 
poskytla:
1. súhlas  na voľbu riaditeľa pre základné školy v:  
-  ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch
- ZŠ Tomáša Garika Masáryka v Jánošíku
-  Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

2. mienku  na voľbu riaditeľa pre základné školy v: 
- ZŠ Svetozara Markovića Tozu v Novom Sade, 
- ZŠ Ivu Lolu Ribara v Novom Sade, 
- ZŠ Sonji Marinkovićovej v Novom Sade, 
- PU Ljubi Stankovićovej v Beočine,
- ZŠ Vuka Karadžića v Novom Sade, 
- ZŠ Branka Radičevića v Savinom Sele, 
- ZŠ 22. júla v Krčedíne, 
- ZŠ Desanky Maksimovićovej v Báčskej Palanke,
- ZŠ Svätého Savu v Báčskej Palanke,
-  Mienka na voľbu riaditeľa Žiackeho domova Angeliny Kojić Giny v Zreňanine.

Podľa Zákona o vysokoškolskom vzdelávaní bola poskytnutá mienka na:
- voľbu rektora Univerzity v Novom Sade,
- voľbu člena do správnej rady Vysokej školy odborných štúdií pre vychovávateľov.

Poskytnutá je mienka na sieť predškolských ustanovizní v Novom Sade a v Beočine, ako i na sieť 
ZŠ v Novom Sade.

Podľa Zákona o žiackom a vysokoškolskom štandarde bola daná mienka na poradovú 
listinu v žiackom domove: 
-  Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci na prvé a druhé kolo, 
- v Žiackom domove v Novom Sade (poskytnuté odporúčanie na umiestnenie 5 žiačok mimo 
listiny), 
- v Žiackom domove Brankovo kolo v Novom Sade,
- Študentského centra v Novom Sade (poskytnuté odporúčanie na umiestnenie 2 študentov mimo 
listiny).
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V súlade so Zákonom o národnostných radách článok 15 stav 1 bod 8 a  Zákonom o 
určovaní  kompetencií na APV  článok 33 stav 1 bod 15  VPV podporil otvorenie slovenskej 
triedy s menším počtom ako 15 žiakov v: 
- ZŠ 22. júla v Krčedine vo vysunutom oddelení v Slankamenských Vinohradoch, 
- ZŠ bratstva v Aradáči, 
- ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku а Ľube, 
- ZŠ Tomáša Garika Masáryka v Jánošíku.

Podaná je mienka na návrh počtu žiakov a tried pri zápise do 1. ročníka stredných škôl pre 
2 triedy (60 žiakov) v Gymnáziu so žiackym domovom Jána Kollára v Báčskom Petrovci a 1 
triedu (30 žiakov) v Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici a v Strednej zdravotníckej škole 7. 
apríla v Novom Sade.

V spolupráci  s  ASP podaný  bol  projekt  na  Pokrajinský  sekretariát  pre  vzdelávanie,  správu a 
národnostné spoločenstvá na spolu financovanie projektu Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov 
a zo ZŠ v Pivnici žiadosť o spolufinancovanie súťaže so slovenského jazyka.

Aktivity Výboru pre vzdelávanie

Stratégia menšinového vzdelávania

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa 23. januára 
2015 konalo zasadnutie predstaviteľov Ministerstva osvety,  vedy a technologického rozvoja s 
predstaviteľmi  národnostných  rád  slovenskej,  rumunskej,  gréckej  a  čiernohorskej  menšiny. 
Predstavitelia Aškaliov a Egypťanov sa zasadnutia nezúčastnili. Ústrednou témou stretnutia bola 
stratégia  vzdelávania  v  jazyku  národnostných  menšín  na  území  Srbska.  Predstavitelia 
Ministerstva  Jasminka  Peruničić  Alen  a  Goran  Bašić  informovali  prítomných,  že  si  zatiaľ 
Ministerstvo na jednotlivých stretnutiach mapuje situáciu v teréne, potom tím vypracuje Akčný 
plán pre všetky menšiny a Národnostným radám bude posunutý na rozpravu a pripomienkovanie. 
Aktuálny stav v oblasti vzdelávania pre slovenskú národnostnú menšinu predstavili Ján Brna, 
predseda Výboru pre vzdelávanie a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM.

K vzdelávaniu učiteľov po slovensky

29. januára 2015 v Bratislave sa stretli predstavitelia Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady 
slovenskej  národnostnej  menšiny,  Ján  Brna  a  Svetlana  Zolňanová,  s  Doc.PhDr.  Katarínou 
Chovancovou,PhD.  prorektorkou  pre  medzinárodné  vzťahy a  prácu  s  verejnosťou Univerzity 
Mateja Bela z Banskej Bystrici. Na stretnutí bola dôkladne analyzovaná doterajšia spolupráca 
Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice so slovenskými zahraničnými školami v Rumunsku 
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a v  Srbsku,  ktorá  spočíva  v   organizovaní  škôl  v  prírode  a  táborov pre  deti  a v  školení  pre 
učiteľov. Hovorilo sa aj o možnostiach štúdia našich študentov na Univerzite v Banskej Bystrici. 
Na  návrh  predstaviteľov  NRSNM,  Pedagogická  fakulta  Univerzity  Mateja  Bela  preskúma 
možnosti organizovania vzdelávania učiteľov prvého stupňa v slovenskej reči, ako spoločného 
programu s Pedagogickou fakultou Univerzity v Novom Sade. Absolventi takého programu by 
mali  dvojitý  diplom,  ktorý  by im umožnil  zamestnanie  v  školách  rovnocenne s  vyučovacím 
jazykom srbským a slovenským v rámci Srbska a celej Európskej únie. Ministerstvo osvety, vedy 
a  technologického  rozvoja,  ako  aj  Pokrajinský  sekretariát  pre  vedu  a  technologický  rozvoj 
prejavili  záujem  o  takéto  spoločné  projekty  a  ponúkli  spoluprácu  v  realizácii  zákonných 
predpisov a koordináciu pri podpisovaní zmluvy o spolupráci.

Vyúčtovanie projektov na USZZ
V rámci Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2014 sa realizovalo 8 projektov za finančnej 
podpory USZZ, pre ktoré koordinátorka pripravila vyúčtovanie a 29.01. ho odovzdala na Úrade 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave:
1. Odchod žiakov do školy v prírode v SR vo výške 1.500 eúr
2. Divadelná postprodukcia pre deti vo výške 2.400 eúr
3. Odchod žiakov ZŠ do táborov v SR vo výške 1.800 eúr
4. Odchod žiakov SŠ do táborov v SR vo výške 1.800 eúr
5. Aj my sa učíme po slovensky vo výške 1.000 eúr
6. Realizácia kvízu: Poznaj svoju minulosť vo výške 1.000 eúr
7. Zabezpečenie didaktických pomôcok pre školy vo výške 2.500 eúr
8. Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi vo výške 2.000 eúr
9. Stáže študentov zo SR na školách v Srbsku  vo výške 1.000 eúr
a v mene NRSNM je vyúčtovaný projekt Dni slovenského zahraničia vo výške 2.000 eúr.
 
Vyúčtovanie projektov do PS pre vzdelávanie
Koordinátorka  pre  vzdelávanie   10.  01.  2015.  vypracovala  vyúčtovanie  projektu  za  preklad 
testov na všetkých úrovniach súťaží pre základné a stredné školy na rok 2014 a do 30.12. 2015 
vyúčtovanie na rok 2015.

Januárová porada v Bratislave
30. januára  2015 v Bratislave prebiehala tradičná Januárová porada, ktorú poriada Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s predstaviteľmi krajanských organizácií. 
Predstavitelia Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Ján 
Brna a Svetlana Zolňanová a predstaviteľka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna 
Medveďová  hodnotili minuloročné aktivity, ktoré realizovala Univerzita Mateja Bela z Banskej 
Bystrice, Univerzita Komenského z Bratislavy a Filozofická fakulta z Bratislavy v spolupráci  so 
slovenskými zahraničnými školami v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Ukrajine, Chorvátsku a v 
Poľsku. Spolupráca spočíva v  organizovaní škôl v prírode a táborov pre deti a v školení pre 
učiteľov. 
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Ivar Štaffa, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí 
MŠVVaŠ SR, zahlásil bohatý Kalendár aktivít pre slovenské školy v zahraničí na rok 2015, ktorý 
na  žiadosť  všetkých prítomných predstaviteľov krajanských organizácií  uprednostní  výjazdné 
kurzy pre učiteľov.
Na cestovné trovy, ubytovanie a stravovanie a diéty bolo minuté 100.078.92. 

Schvaľovanie učebníc
Odborný tím pre kvalitu učebníc pre strednú zdravotnícku školu v spolupráci s lekárskym tímom 
zo SOŠ 7. apríla z Nového Sadu  schválil učebnicu z infektológie pre žiakov 3. ročníka odboru 
zdravotná  sestra.  Učebnice  sú  darčekmi  Žilinského  samosprávneho  kraja  pre  našich  žiakov 
zapísaných do slovenských tried.

Koordinácia spoločných projektov
9.  februára  2015 v Selenči  sa  uskutočnila  koordinačná  porada z  oblasti  vzdelávania  v  rámci 
realizácie spoločných dolnozemských projektov, ktoré zastupujú Demokratický zväz Slovákov a 
Čechov  v  Rumunsku,  Spoločnosť  pre  edukáciu  a  kultúru  v  Nadlaku  a  Kultúrnu  a  vedeckú 
spoločnosť  Ivana  Krasku  v Rumunsku  (Pavel  Hlásznik  a  Ľudmila  Šomráková),  Čabianska 
organizácia Slovákov z Maďarska (Edita Pečeňová), Výbor pre vzdelávanie NRSNM v Srbsku 
(Ján  Brna  a  Svetlana  Zolňanová),  Asociácia  slovenských  pedagógov  (Mária  Andrášiková)  a 
Osvetová komisia MSS (Anna Medveďová).
Na  koordinačnej  porade  boli  určené  predbežné  termíny  realizácie  jednotlivých  spoločných 
projektov v oblasti vzdelávania: 

• Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov bude od 16. - 18. 
októbra 2015 v Rumunsku

• Metodický časopis Slovenčinár sa vydá do konca decembra 2015 v Maďarsku
• Seminár  slovenských  dolnozemských  pedagógov  s  odbornou  témou  Inovácie  vo 

vyučovaní a v organizácii vyučovacieho procesu bude  od 9. - 11. októbra 2015 v Srbsku
• Slovenské  ľudové  remeselníctvo  -  tábor  pre  deti  z  Dolnej  zeme  bude  v  júli  2015  v 

Rumunsku 
• Letný zborový kemp bude v auguste v Srbsku
• Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov počas SNS bude prvý augustový víkend 

2015 v Báčskom Petrovci v Srbsku
• Mladí Dolnozemci  -  tvorba a  priateľstvo predovšetkým (tvorivá dielňa na udržiavanie 

slovenskosti) bude 5. - 6 júna 2015 v Báčskom Petrovci v Srbsku.

Z prostriedkov NRSNM sa na cestovné trovy a diéty vyčlenilo: 3.800,00.

Podpora na vyučovanie slovenčiny
V  októbri  2014  bola podpísaná  zmluva  o  finančnej  podpore  na  školský  rok  2014/2015  s 
učiteľkami slovenčiny s prvkami národnej kultúry, s Elenou Hložanovou v Báčskej Palanke a s 
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Annu Kovárovu v Šíde.  S Gymnáziom v Šíde je podpísaná aj  Zmluva o spolupráci na jeden 
školský rok, na angažovanie slovenčinára v hodnote 16.000,00 netto na 9 mesiacov - dynamika 
vyplácania pokračuje do júna 2015. V septembri 2015 boli obnovené zmluvy pre Annu Kovárovú 
na realizáciu hodín slovenčiny na Gymnáziu v Šíde na 4.000,00 na mesačnej úrovni, pre Annu 
Dudášovú   na  realizáciu  hodín  slovenčiny  na  Gymnáziu  v  Kovačici,  v  triedach  so  srbskou 
vyučovacou rečou, na 8.000,00 na mesačnej úrovni; pre Elenu Hložanovú  na realizáciu hodín 
slovenčiny na  stredných  školách  v  Báčskej  Palanke  na  12.000,00  na  mesačnej  úrovni  a  pre 
Alenku Repcovú  na realizáciu hodín slovenčiny na PU v Novom Sade na 4.000,00 na mesačnej 
úrovni.

Zasadala Komisia pre štipendiá
Komisia  pre  štipendiá  na  svojom zasadnutí  zo  dňa  11.02.2015 navrhla,  aby sa  pri  získavaní 
štipendiá Vlády SR na akademický rok 2015/2016  uprednostňovali kandidáti,  ktorí  spĺňajú 
nasledovné kritériá:
- držitelia Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí – kritérium Vlády SR,
- v priebehu celého štúdia na strednej škole priemerný prospech 4.00 a viac - kritérium Vlády SR: 
1.  maturantom stredných škôl sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. ročníka 
a polrok zo 4. ročníka a vydelí 4
2. ukončeným stredoškolákom sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. 
ročníka a známky z maturitnej skúšky  a vydelí 5
3. študentom 1. a 2. ročníka sa prospech vypočíta sčítaním strednej  známky z 1.,  2.,  3. a 4. 
ročníka a známka z maturitnej  skúšky a vydelí 5. Potom sa pripočíta prospech zo študijných 
výsledkov z potvrdenia z fakulty a vydelí 2
4. pre uchádzačov o štipendium na magisterské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky 
z bakalárskeho štúdia
5.   pre  uchádzačov  o  štipendium na  doktorandské  štúdium sa  budú  brať  do  úvahy študijné 
výsledky z magisterského štúdia
Prednosť  získajú   kandidáti,  ktorí  nadobudli  základné  alebo  stredné  vzdelanie  v  slovenskom 
jazyku,  alebo  navštevovali  hodiny  slovenského  jazyka   s  prvkami  národnej  kultúry,  ako  i 
kandidáti,  ktorí brali účasť na kultúrnych podujatiach, výtvarných alebo literárnych súbehoch, 
ktoré  organizujú  naše  slovenské  inštitúcie  a združenia  a  ktorými  sa  prispieva  k  zachovaniu 
slovenskej národnostnej identity u nás (doklad - kópiu diplomu poslať najneskôr do 20.05.2015 
na ústredie NRSNM).

POTREBNÉ DOKLADY K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIÍ VLÁDY SR

• a) Overené fotokópie vysvedčení 1. 2. 3. ročníka strednej školy – preklady vysvedčení zo 
srbských škôl a výpis známok pre 1. polrok 4. ročníka – preklad zo žiackej knižky  (alebo 
koncoročné  vysvedčenie  4.  ročníka  a  diplom overený  apostillou  –  overené  fotokópie 
alebo preklad)
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b)  Pre doktorantské štipendiá -  overená fotokópia diplomu Bc a výpis známok z ing. 
alebo Mgr. štúdia (alebo  overenú fotokópiu Ing. – Mgr. diplomu)

• Overená fotokópia dvojjazyčného Výpisu z matriky narodených alebo preklad zo srbčiny
• Životopis – CV
• Odporúčanie školy
• Žiadosť o poskytnutie štipendia
• Lekárske potvrdenie (tlačivo je súčasťou žiadosti)
• Fotografia
• Čestné prehlásenie (tlačivo na stránke NRSNM www.rada.org.rs)

Tlačivo Žiadosti o poskytnutie štipendiá Vlády SR spolu s aktuálnymi informáciami sú dostupné 
v elektronickej podobe na stránkach www.minedu.sk a  www.studyin.sk.
Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky najneskôr do 28. mája :
elektronicky na www.vladnestipendia.sk
a doklad o aktivite v kultúrnom živote Slovákov najneskôr do 20.05. na NRSNM

Oneskorené prihlášky nedostanú súhlas krajanskej organizácie.
Rozhodnutím Vlády SR sa neštipenduje zubné lekárstvo, jazyky a právo. Na magisterské 

štúdium sa udelí  20 štipendií  a  na  doktoranské  štúdium 2 štipendiá.  Od akademického roka 
2015/2016 sa štipenduje všeobecné lekárstvo (číslo štúdijného odboru 7.1.1.) - základné štúdium 
a lekárstvo (číslo štúdijného odboru 7.1.2. - 7.1.28.) - doktorandské štúdium.

Pre  uchádzačov  zo  Srbska  bude  poskytnutá  možnosť  absolvovať  Intenzívny  kurz 
slovenského  jazyka a  odborných  predmetov  so  zameraním  na  zlepšenie  komunikačných 
schopností  potrebných  na  zvládnutie  vysokoškolského  štúdia  v  slovenskom  jazyku.  Pre 
vybraných  uchádzačov  ÚJOP UK  organizuje  bezplatný  kurz.  Prihlášky  možno  podať  iba  v 
elektronickej podobe priamo na stránke www.studyin.sk/calendar. 
Navrhnuté podmienky na štipendium sa posúvajú na posúdenie Výkonnej rady NRSNM.

Z prostriedkov NRSNM sa na cestovné trovy a diéty vyčlenilo: 11.910,00.

Počas roka uchádzačom o štipendium Vlády SR poskytované sú:
- informácie o zápise na fakulty a prihlášky na štipendiá, 
- kontrolované prihlášky, 
- vypracovaný zoznam uchádzačov  a poradovník na odporúčanie,
- poskytnutý súhlas na zmenu štúdijného odboru,
- prosby o prehodnotenie prijatia na štúdium.

Návšteva divadelného predstavenia ZŠ hrdinu Janka Čmelíka Cesta ku šťastiu
v Kovačici
 20.februára 2015 žiaci a učitelia ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a členovia školského
divadelného súboru Cesta ku šťastiu zo Starej Pazovy hosťovali v Kovačici.
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Hosťujúci staropazovský divadelný súbor privítali kovačickí žiaci a učitelia na čele so 
svojou  riaditeľkou Irenou Hlebecovou. V divadelnej sieni bolo zahrané predstavenie a po obede 
hostitelia  zorganizovali návštevu mestskej galérie naivného umenia a Galérie Babka. Záverom 
návštevy staropazovnskí žiaci mali pobavenie v športovom centre Relax, kde sa žiaci veľmi tešili 
na kúpanie v bazénoch. 

Na cestovné trovy pre hosťovanie divadelného súboru sa z  rozpočtu NRSNM minulo 
30.000,00.

Prezentácia návrhu Zákona o učebniciach
18. februára 2015 bol v Národnom zhromaždení prezentovaný návrh Zákona o učebniciach. Prezentáciu 
Zákona  organizoval  Výbor  pre  vzdelávanie,  vedu,  technologický  rozvoj  a  informatickú  spoločnosť 
Národného zhromaždenia Srbska, pod vedením Alexandry Jerkov.  Návrh Zákona prezentoval Minister 
osvety  Dr.  Srđan  Verbić,  prof.  Dr.  Zorana  Lužanin,  Milan  Vukobrat  a  Zoran  Avramović.  V  mene 
slovenskej národnostnej menšiny svoje postrehy na doplnenie Zákona podala koordinátorka na tlmočenie 
Anne Marii Viček, členky  Výboru pre vzdelávanie, vedu, technologický rozvoj a informatickú spoločnosť 
v Národnom zhromaždení, ktorá bude zastupovať záujmy slovenskej, rumunskej a maďarskej menšiny v 
tomto ohľade v parlamente.

Z prostriedkov NRSNM sa na cestovné trovy a diéty vyčlenilo: 7.880,00

Prezentácia projektu o písaní Projektov do EU fondov
24.  februára  2015 v  Zhromaždení  APV bola  prezentácia  projektu  Možnosti  využívania  EU fondov v 
oblasti vzdelávania, na ktorej sa zúčastnila koordinátorka a prihlásila účasť našich škôl vo vzdelávacom 
procese, ktorý sa organizuje od februára do konca júna bežného roku.

Z prostriedkov NRSNM sa na cestovné trovy a diéty vyčlenilo: 6.900,00

Návšteva výchovno-vzdelávacích ustanovizní v Jánošíku
Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v čele s Katarínou Melegovou-
Melichovou, predsedníčkou Výkonnej rady, Jánom Brnom, predsedom Výboru pre vzdelávanie a 
Svetlanou Zolňanovou, koordinátorkou pre vzdelávanie  navštívila 5. marca 2015 Predškolskú 
ustanovizeň Poletarac a Základnú školu Tomáša Garika Masáryka v Jánošíku. Cieľom návštevy 
bolo  stretnutie  s  rodičmi  a  deťmi,  ktoré  navštevujú  tamojšiu  materskú  školu  za  účelom 
pozdvihovania národného povedomia pri zápise detí do 1. ročníka do slovenskej triedy. 
Delegáciu NRSNM privítal riaditeľ PU Poletarac, vychovávateľka, predstaviteľka obecnej rady, 
riaditeľka základnej školy a tamojší učitelia. V Jánošíku sa stretáme s evidentným problémom 
malého počtu detí,  pričom v tejto  chvíli  základnú školou navštevuje  61 žiak a  vzhľadom na 
skutočnosť,  že  11 ôsmaci opustia školské lavice a  pribudne iba 1 prvák,  škola  bude mať 50 
žiakov. 
Z  týchto  dôvodov  NRSNM  a  Matica  slovenská  podporili  materskú  školu  a základnú  školu 
početnými didaktickými pomôckami a knihami a mienia pomôcť aj  pri zabezpečení prepravy 
slovenských detí  z okolitých osád,  ktoré prejavia záujem o navštevovanie slovenskej školy v 
Jánošíku. Obe tieto inštitúcie, ako prioritu vo svojej činnosti si určili návštevu takýchto prostredí 
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v  rámci  projektu  Chcem byť  žiakom v  slovenskej  triede,  pri  čom sa  bude  dávať  dôraz  na 
posilnenie národného povedomia rodičov a detí v každom prostredí, kde žijú Slováci.

Na cestovné trovy a diéty sa minulo 9.600,00. 

2.  zasadnutie  Komisie  pre  štipendiá  sa  uskutočnilo  9.  marca  2015,  v  priestoroch 
Národnostnej rady. Na zasadnutí sa prehodnocovali kritériá na udelenie odporúčaní kandidátom 
na  štipendium Vlády SR. 
Na  druhom  zasadnutí  zo  dňa  09.03.2015,  Komisia  pre  štipendiá   prehodnotila  konečné 
rozhodnutie  NRSNM o kritériách  na  udelenie  odporúčaní  na  štipendium Vlády SR. Komisia 
považuje  za  nevyhnutné  kritéria  upresniť  a  pridať  ďalšie  aspekty  hodnotenia,  aby  sa  čo 
najobjektívnejšie  urobil  výber  kandidátov.  Komisia  sa  riadila  doterajšími  skúsenosťami  a 
parametrami z minulých rokov. Predpokladá sa niekoľko násobný počet kandidátov, ktorí budú 
spĺňať základné podmienky na udelenie štipendia stanovené Vládou SR: 

• držitelia Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí 
• v priebehu celého štúdia na strednej škole priemerný prospech 4.00 a viac 
• zvolený štúdijný odbor.

 Komisia navrhuje vypracovať poradovník na základe pridelených bodov nasledovne:
• za získaný prospech počas školenia kandidátom udeliť maximálne 50 bodov
• za zakončený 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ alebo strednú školu v slovenskom jazyku, alebo 

navštevované hodiny slovenčiny 3 body (overenú kópiu vysvedčenia alebo žiackej knižky 
odoslať do NRSNM)

• uprednostniť kandidátov, ktorí brali účasť na pokrajinskej, republikovej a medzinárodnej 
úrovni   na  kultúrnych  podujatiach,  výtvarných  alebo  literárnych  súbehoch,  ktoré 
organizujú  naše  slovenské  inštitúcie  a združenia  a  ktorými  sa  prispieva  k  zachovaniu 
slovenskej národnostnej identity u nás a v zahraničí (danú skutočnosť poukážu overenou 
kópiou diplomu - kópiu diplomu poslať najneskôr do 20.05.2015 na ústredie NRSNM)
Komisia  môže  prihliadať  na  sociálny  status  rodiny  pri  udelení  dvoch  odporúčaní,  ak 

uvedený kandidát spĺňa základné požiadavky na udelenie štipendia. 
Na túto aktivitu sa minulo z prostriedkov NRSNM 16.950,00.

Výsledky súbehu na vypracovanie plagátu a letáka na grafické  riešenie pod názvom 
Chcem byť žiakom v slovenskej triede
17.  marca  2015 zasadala  komisia,  ktorá  v  mene  Výboru  pre  vzdelávanie  Národnostnej  rady 
slovenskej národnostnej menšiny hodnotila práce zo S Ú B E H U na vypracovanie plagátu a 
letáka  na  grafické  riešenie  s  priliehavým  textom  výzvy  pre  rodičov  a  žiakov  na  zápis  do 
slovenských tried pod názvom Chcem byť žiakom v slovenskej triede.

Podmienky súbehu:
- potrebné je zaslať originálny a doposiaľ nezverejnený návrh plagátu a letáka
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- návrhy majú byť inšpirované  témou projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede 
- súbeh je anonymný
- návrhy treba zaslať na CD v obálke, na ktorej je napísané heslo. Rozlúštenie hesla, t.j. meno a 
kontakt na autora, ktorý sa za heslom skrýva, treba priložiť v osobitnej obálke
- návrhy treba zaslať najneskôr do 10. marca 2015 na adresu:
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina ¼, 21000 Nový Sad, 
s poznámkou: prihláška na súbeh

V  stanovenej  lehote  bolo  prijatých  7  prihlášok:  3  prihlášky  Ďula  Šantu,  1  Vlastislava 
Ďurčianskeho,  1 Karla  Vršku, 1 Miloty Vidovej a  1 Andrey Merníkovej.  Komisia  v  zložení: 
Zuzana  Lenhartová,  Tatiana  Naďová,  Gabriela  Gubová-Červená,  Viera  Tomanová  a  Ladislav 
Petrovič vyhodnotila návrh Miloty Vidovej z Kulpína, ako najvýhodnejší.   

Z prostriedkov NRSNM sa na túto aktivitu vyčlenilo: 
20.000,00 Milota Vidová + daňové poplatky, Boris Havran (netto 5.000,00) a Anna Funtíková 
(netto 5.000,00) za vypracovanie TV šotu, tlač plagátu a trovy komisie 30.640,00

Iniciatíva na zakladanie Aktívu učiteľov zemepisu
16. marca zasadal Výbor pre vzdelávanie. Na dennom poriadku bola aj žiadosť Anny Vozárovej, 
učiteľky zemepisu z Kysáča, o založenie Aktívu učiteľov zemepisu. Výbor podporuje iniciatívu 
založenia  takéhoto  telesa  a  považuje,  že  sa  aj  takto  prispeje  k  skvalitneniu  vyučovania  v 
slovenskom jazyku. Všetky Aktívy učiteľov pracujú v rámci Asociácie slovenských pedagógov, 
ktorá  v rámci  učiteľského seminára  28.03.2015 realizuje  svoje  výročné  zhromaždenie.  Výbor 
navrhol, aby sa profesorka Vozárová zúčastnila na zhromaždení a  návrh na zakladanie Aktívu 
učiteľov zemepisu predostrela prítomným.

Škola lyžovania na Donovaloch
Žiaci ZŠ 15. októbra z Pivnice, víťazi kvízu Poznaj svoju minulosť,  Daniela Žihlavská, Filip 
Herček,  Dávid  Kalko, Rastislav  Záskalický  a  úspešné  žiačky  z  iných  súťaží  Anna  Milcová, 
Andrea  Grňová  a Teodóra  Šimonová  pobudli  v škole  lyžovania  na  Donovaloch  v Slovenskej 
republike.  Počas každodenného výcviku od 9.03. - 15.03. 2015 a vďaka odborným školiteľom 
a trénerom, všetci žiaci sa naučili lyžovať. Keďže sa tu stretli so svojimi rovesníkmi z Maďarska, 
Ukrajiny a Poľska získali nielen nové zručnosti,  ale aj veľký počet kamarátov. Spoznali na tento 
spôsob vlasť svojich predkov a jej krásy v zimnom období. Finančnú podporu poskytli Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí,  NRSNM a organizačne prispelo Metodické centrum Univerzity 
Mateja  Bela  z Banskej  Bystrice,  ako  jednu z  aktivít  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu a 
športu SR pre Slovákov v zahraničí. 

Na túto aktivitu sa minulo 65.400,00 na cestovné trovy a 175 eúr pedagogický dozor - 
časť prostriedkov je zabezpečená z projektu.

10



Návšteva kulpínskej školy
ZŠ Jána Amosa Komenského posledný marcový týždeň realizáciou početných aktivít  oslávila 
Deň školy. Pri tej príležitosti koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM odovzdala škole 
darčeky:  didaktické  pomôcky,  knihy do  knižnice  a  predstavila  projekt  Chcem byť  žiakom v 
slovenskej triede.

Odborné zdokonaľovanie sa učiteľov
Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny usporiadal program 
odborného  zdokonaľovania  sa  pre  profesorov  slovenčiny  a  profesorov  triednej  výučby 
akreditovaný pod číslom 827 v hodnote 24 bodov. Program sa konal na ZŠ Jána Čajaka a v 
miestnostiach  Zhromaždenia  obce  v  Báčskom Petrovci  od  27.  do  28.  marca  2015.  Program 
financovala  NRSNM.

V piatok na ZŠ v Báčskom Petrovci Mária Andrášiková, Vesna Valihorová-Filipovićová, 
Vlasta Werleová a Jarmila Pantelićová prezentovali softvéry zo slovenského jazyka. V sobotu,  
analýzu ukážkových hodín a diskusiu  viedla PaedDr. Svetlana Zolňanová. O príprave žiakov na 
záverečné skúšky hovorila  Mariena Korošová. V pokračovaní prof. Dr. Anna Makišová hovorila 
na tému Zmäkčovanie spoluhlások v slovenčine - mäkká/tvrdá výslovnosť a uplatnenie v praxi a 
prof. Dr. Jarmila Hodoličová sa zmienila o Dejinách publicistiky. 
Záverom stretnutia sa uskutočnila aj výročná schôdza Asociácie slovenských pedagógov.

Na túto aktivitu Výbor pre vzdelávanie vyčlenil: na ubytovanie a stravovanie, na cestovné 
trovy a úhrady pre prednášateľov: Anna Makišová (netto 7.000,00), Jarmila Hodoličová (netto 
7.000,00),  Mariena  Korošová  (netto  4.000,00),  Vlasta  Werleová  (netto  3.000,00),  Mária 
Andrášiková  (netto  3.000,00),  Jarmila  Pantelićová  (netto  3.000,00),  Vesna  Valihorová-
Filipovićová (netto 3.000,00), vypracovanie certifikátov, občerstvenie, technickú podporu -  spolu 
102.290,20

Biblická olympiáda
Aktív učiteľov náboženstva organizoval 3. Biblickú olympiádu, ktorá sa uskutočnila 28.03.2015 
v Základnej  škole  Jána Kollára  v Selenči  za  finančnej  podpory jednotlivých  zborov SEAVC 
a NRSNM.
Súťaže sa zúčastnilo 46 žiakov zo 14 základných škôl (3.-8. ročník) a 14 žiakov zo 6 stredných 
škôl,  ktorí  súťažili  v 4 kategóriách.  Témou tohtoročnej  Biblickej  olympiády bol starozákonný 
prorok Daniel.  Svojimi vedomosťami a získaným počtom bodov žiaci  potvrdili,  že  sa na BO 
seriózne  pripravovali.  Víťazi  z každej  kategórie  boli  odmenení  knižnými  darmi  a prví  traja 
z kategórie 7. - 8. ročník základných škôl a stredoškoláci v júli poputujú na biblický tábor na 
Slovensko.
Na cestovné trovy účastníkov bolo vyčlenené 53.510,00
Víťazi III. BO:
I. kategória (3. a 4. ročník)
1. Vladimír-Gabriel Lovás, Aradáč
2. Dário Gages, Aradáč
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3. Andrea Straková, Aradáč
II. kategória (5. a 6. ročník)
1. Karmena Kováčová, Selenča
2. Teodóra Šimoniová, Selenča
3. Nataša Dobrovoľská, Kulpín
III. kategória (7. a 8. ročník)
1. Karolína Bažíková, Lug (Susek)
2. Kristína Šranková, Hložany
3. Daniela Žihlavská, Pivnice
Stredoškoláci:
1.Monika Bažaľová, Hložany (gymnázium B.Petrovec)
2.Michaela Mravíková, Hložany (gymnázium B.Petrovec)
3.Xénia Gašparová, Stará Pazova

Národnostná rada podporila účasť 3 učiteliek  náboženstva na semináre v Martine (SR) úhradou 
na cestovné trovy 21.600,00 -  prostriedky sú zabezpečené cez projekty. 

Zasadal Aktív riaditeľov 
30.  marca  2015  v miestnostiach  Základnej  školy  Jozefa  Marčoka  Dragutina  v Hložanoch  sa 
uskutočnila  schôdza  Aktívu  riaditeľov  základných  a stredných  škôl  s vyučovacím  jazykom 
slovenským  za  účasti  riaditeľov  základných  škôl  z  Pivnice,  Hložian,  Kulpína,  Kysáča,  B. 
Petrovca, Selenče, Starej  Pazovy, Silbašu, Jánošíka, Aradáča, Kovačice, Padiny a gymnázia v 
Kovačici, ako i koordinátorky Výboru pre vzdelávanie NRSNM. V rámci rokovacieho programu 
bola analyzovaná aktuálna situácia v školách so slovenským vyučovacím jazykom: počet žiakov, 
tried,  odborné  zastúpenie  a problémy,  s ktorými  školy  zápasia.  Prezentovaný  bol  Kalendár 
podujatí  pre  krajanov  MŠ  Slovenskej  republiky  na  rok  2015  a  možnosti  odborného 
zdokonaľovania  našich  učiteľov,  ktoré  organizuje  Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej 
menšiny v spolupráci s materskou krajinou. Na aktivitu sa minulo 5.650,00

Učebné pomôcky zo SR
31. marca  2015  v Báčskopetrovskej obci sa uskutočnila prezentácia didaktických pomôcok pre 
materské školy a  školy vydavateľstva  Pro solutions zo Slovenskej  republiky.  Prezentácie  sa 
zúčastnila koordinátorka Výboru pre vzdelávanie. Organizátorom prezentácie bolo Združenie pre 
slovenských vojvodinských vychovávateľov. 

Prezentácia projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede v Starej Pazove
24.  marca  2015,  predsedníčka  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny  Anna 
Tomanová-Makanová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívili Základnú 
školu hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove s cieľom prezentovať projekt Chcem byť žiakom v 
slovenskej triede. Okrem riaditeľa školy a predstaviteľov kolektívu, na stretnutí sa zúčastnila aj 
poslankyňa v republikovom parlamente a členka NRSNM Libuša Lakatošová, predseda Rady MS 
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Michal Filip, podpredseda Matice slovenskej pre Sriem Michal Baláž ako i členovia Školského 
výboru, ktorí zastupujú Národnostnú radu a lokálnu samosprávu: staropazovský evanjelický farár 
a člen NRSNM Igor Feldy, predsedníčka kultúrno - umeleckého spolku Anna Lepšanovićová a 
Ján Majorský, ako i predstavitelia médií. Riaditeľ školy prítomným ozrejmil problémy, s ktorými 
sa škola stretáva. V tomto školskom roku, túto slovenskú školu navštevuje 286 žiakov. Pre nízky 
počet  detí,  ktoré  sú  v  slovenskej  skupine  v  PU Poletarac  v  Starej  Pazove,  očakávaný počet 
prvákov je iba 22. Z cirkevného archívu v Starej Pazove sa dozvedáme, že potenciálnych prvákov 
môže byť 32, a preto sa na stretnutí uzavrelo, že je nevyhnutné väčšie angažovanie všetkých 
relevantných  činiteľov  na  povzdvihovanie  národného  povedomia  Slovákov  v  Starej  Pazove. 
Národnostná rada a Výbor pre vzdelávanie, na svojom  nasledovnom zasadnutí budú rokovať o 
tejto  problematike  a  navrhnú niekoľko riešení,  ktoré  škola  bude  prezentovať  pri  zápise,  ako 
ponuky pre svojich žiakov. Podobný prístup sa očakáva aj od kolektívu školy, Matice slovenskej, 
spolku  a  evanjelického  cirkevného  zboru  v  Starej  Pazove.  Prítomní  zvažovali  aj  o  návrhu 
kolektívu školy, otvoriť 1. triedu so srbskou vyučovacou rečou.
Na túto aktivitu je minuté: 4.000,00 na cestovné trovy a 2 diéty.

Zasadal Výbor pre vzdelávanie
16. marca 2015,  v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa 
uskutočnilo 2. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Ústrednou témou zasadnutia bola správa o 
navrhnutom  finančnom  rozpočte  VPV  na  rok  2015,  správa  o  možnostiach  spolupráce  s 
Prešovským a Žilinským samosprávnym krajom a možnosti písania projektov do Eurofondov. V 
rámci  plánu  na  odborné  zdokonaľovanie,  do  konca  školského  roka  2014/2015  boli  uvedené 
edukácie v Báčskom Petrovci (27. - 28. 03.) a v Kovačici (17. - 18. 04.), ako i edukácia pre 
učiteľov v Žiline (08. - 11. 04.), školenie v Modre (19. - 24. 04.), výjazdný kurz pre učiteľov (08. 
-11. 05.) a jednodňové odborné stretnutie pre učiteľov výtvarnej kultúry. Združenie slovenských 
vojvodinských  vychovávateľov  31.  03.  2015  v  Báčskom  Petrovci  realizovalo  školenie  pre 
vychovávateľky a učiteľky a 25. 04. 2015 bol Otvorený deň v Padine. Aj počas Republikovej 
súťaže  zo  slovenského  jazyka  pre  základné  školy  v Padine,  pre  slovenčinárov  bolo  odborné 
stretnutie z materinského jazyka.

Ján  Brna,  predseda  Výboru  pre  vzdelávanie,  informoval  prítomných  o  návšteve 
predškolskej  ustanovizne  a  školy  s  vyučovacím  jazykom  slovenským  v  Jánošíku.  Predseda 
Komisie  pre  štipendiá,  Ladislav  Petrovič,  podal  správu zo  zasadnutia  Komisie  pre  štipendiá. 
Členovia výboru boli informovaní aj o poskytovaní mienky na voľbu riaditeľov škôl v Savinom 
Sele,  v Krčedíne,  ZŠ Desanky Maksimovićovej v Báčskej Palanke,  ZŠ Ivu Lolu Ribara a ZŠ 
Svetozara  Markovića  Tozu  v  Novom  Sade,  na  členov  správnych  rád  v  Suseku,  v  žiackych 
domovoch v Novom Sade a v Zreňanine a na rektora Univerzity v Novom Sade. Členovia výboru 
boli informovaní aj o možných problémoch pri vytváraní novej sieti stredných škôl. Na záver 
zasadnutia formovala sa  Komisia na vyhodnotenie výzvy na grafické riešenie plagátu v rámci 
projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede.
Na zasadnutie Výboru pre vzdelávanie je minuté 22.490,00 
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Návšteva staropazovskej slovenskej školy
2. apríla 2015,  Základnú školu hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove navštívili predstavitelia 
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny: Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka 
NRSNM, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Výkonnej rady a predsedníčka MSS, Ján 
Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová, koordinátorka  ako i Michal Baláž, 
podpredseda Matice slovenskej v Srbsku. Na tamojšej slovenskej základnej škole sa usporiadala 
rodičovská porada pre rodičov potenciálnych žiakov prvého ročníka na tejto škole a detí, ktoré 
budú  navštevovať  prípravný  ročník  v  predškolskej  ustanovizni.  Rodičov  privítali  aj  Libuška 
Lakatošová,  poslankyňa  v  republikovom  parlamente  a  členka  NRSNM,  Miroslav  Kožík, 
podpredseda  NRSNM  pre  Sriem,  členovia  Školského  výboru,  predsedníčka  Rady  rodičov, 
riaditeľ školy a členovia kolektívu a médiá. Na rodičovskej porade boli prítomní štyria rodičia, 
ktorým sa prezentovali aktivity Národnostnej rady a Matice slovenskej v Srbsku v rámci projektu 
Chcem byť žiakom v slovenskej triede. Rodičom, ktorí si zapíšu žiakov do slovenskej triedy, 
budú zabezpečené bezplatné slovenské učebnice pre 1. ročník základnej školy, školská taška a 
školský príbor, počas školenia pobyt v škole v prírode  na Slovensku a odporúčanie na získavanie 
štipendia pri ďalšom školení v Slovenskej republike.

Keďže prebiehal zápis žiakov do 1. triedy, prítomní si zaplánovali návštevu rodín, kde sú 
zmiešané  manželstvá  s  cieľom  odporúčania  zápisu  dieťaťa  do  slovenskej  triedy.  Za  týmto 
účelom, v mene Národnostnej rady a Matice bol napísaný otvorený list, ktorý bol pri návšteve 
rodiny odovzdaný rodičom a prezentovaný v médiách. 

Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny  vyčlenila  zo  svojho  rozpočtu 
7.796,00.       

Súťaž zo slovenského jazyka
2.  apríla  2015 sa  uskutočnila   obvodová súťaž  zo  slovenčiny pre  žiakov základných škôl  v 
štyroch  regiónoch.  Na  ZŠ  Tomáša  Garika  Masáryka  v  Jánošíku  súťažili  žiaci  z  Jánošíka, 
Kovačice, Padiny a Aradáča. Spolu 53 účastníci. Na ZŠ bratov Novákovcov v Silbaši súťažili 44 
žiaci zo Silbaša, Lalite, Selenče a Pivnice. Na ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne súťažili 62 
žiaci z  Kulpína, Báčskeho Petrovca, Kysáča a Hložian a na ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej 
Pazove súťažili 29 žiaci zo Starej Pazovy, Erdevíka a Suseku. Žiaci 7. a 8. ročníka, ktorí získali 
14 bodov a viac, sa zúčastnili na republikovej súťaži 21. mája v Padine.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny zabezpečila pre žiakov, ktorí obsadili 
prvé, druhé a tretie miesto knihy a diplomy a vyčlenila zo svojho rozpočtu 63.080,00.

V Žiline na odbornom seminári 
V dňoch od 8. do 11. apríla 2015 v organizácii Žilinského samosprávneho kraja po štvrtýkrát bol 
zorganizovaný  odborný  seminár  pre  učiteľov  slovenčiny,  dejepisu  a  občianskej  výchovy.  Zo 
Srbska sa ho zúčastnilo 52 učiteľov zo základných škôl z Padiny, Kovačice, Pivnice, Selenče, 
Silbaša,  Kysáča,  Hložian,  Kulpína,  Báčskeho  Petrovca,  Nového  Sadu,  Vojlovice,  Jánošíka, 
Aradáča a Starej Pazovy. Tiež sa ho po prvýkrát zúčastnili i študenti z Oddelenia slovakistiky 
Filozofickej fakulty v Novom Sade, učitelia zo Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade ako i 
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predstavitelia  obce  Báč.  Okrem účastníkov  zo  Srbska  na  seminári  boli  prítomní  i  učitelia  z 
Maďarska, Čiernej Hory, Belgicka, Rakúska a Ukrajiny.
Žilinčania aj tohto roku frekventantom seminára ponúkli zaujímavé prednášky z oblasti dejín a 
projektového manažmentu. Prednášky prebiehali v amfiteátri budovy Žilinského samosprávneho 
kraja, v Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne a v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. 
Menovite  boli  spracované  témy  70.  výročia  skončenia  druhej  svetovej  vojny,  problematika 
Matice slovenskej v slovenskej diaspóre v súčasnosti, tematika Slovenska a Československa ako i 
príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania. Neoddeliteľnou zložkou teoretickej časti seminára 
boli  výlety po  žilinskom regióne  –  rázovitá  dedinka  so  zachovalou  ľudovou architektúrou – 
Čičmany,  kúpeľné  mestečko  Rajecké  Teplice,  Dolný  Kubín,  monumentálne  rezbárske  dielo 
Jozefa Pekaru – Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, tiež najmladší orloj na svete s astrolábom 
–  ciferníkom s astronomickými  údajmi  v  Starej  Bystrici.  Nevystala  ani  prehliadka  dobových 
žilinských katakomb a umelecké zážitky z divadelného predstavenia Konfety Ingrid Lausundovej 
v réžii Romana Maroša v Mestskom divadle Žilina.

Žilinský samosprávny kraj zabezpečil pre všetkých účastníkom seminára ubytovanie so 
stravovaním, ako i program s výletmi. 

Cestovné trovy a pedagogický sprievod pre profesorov zo Srbska v hodnote 240.750,00 
dinárov zabezpečila NRSNM.

Odborný seminár v Modre
 Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizoval v Modre od 14. - 19. 04. 
2015 odborné zdokonaľovanie pre 19 slovenských učiteľov v zahraničí.  NRSNM prispela  na 
cestovné trovy 149.800,00 - prostriedky sú zabezpečené cez projekty.

Odborné zdokonaľovanie sa učiteľov v Banáte
Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny usporiadal program 
odborného  zdokonaľovania  sa  pre  profesorov  slovenčiny  a  profesorov  triednej  výučby 
akreditovaný pod číslom 827 v hodnote 24 bodov. Program sa konal za účasti 44 návštevníkov na 
ZŠ maršala Tita v Padine a ZŠ mladých pokolení v Kovačici od 24. do 25. apríla 2015. Program 
financovala NRSNM.
V piatok na ZŠ v Padine,  Milka Petrovičová,  Jana Kováčová a Darina Poliaková uskutočnili 
prezentáciu softvérov zo slovenčiny a možnosť využitia IK technológií vo vyučovacom procese. 
V sobotu,  analýzu ukážkových hodín a diskusiu  viedla PaedDr. Svetlana Zolňanová. O príprave 
žiakov  na  záverečné  skúšky  hovorila   Mariena  Korošová.  V  pokračovaní  prof.  Dr.  Anna 
Makišová hovorila na tému Zmäkčovanie spoluhlások v slovenčine - mäkká/tvrdá výslovnosť a  
uplatnenie v praxi a prof. Dr. Jarmila Hodoličová sa zmmienila o Dejinách publicistiky. 
Na túto aktivitu Výbor pre vzdelávanie vyčlenil: na ubytovanie a stravovanie, na cestovné trovy a 
úhrady pre prednášateľov: Anna Makišová (netto 5.000,00), Jarmila Hodoličová (netto 5.000,00), 
Mariena Korošová (netto 4.000,00), Milka Petrovičová (netto 3.000,00), Jana Kováčová (netto 
3.000,00),  Darina  Poliaková (netto  3.000,00),  vypracovanie  certifikátov  (Patrik  Malina-  netto 
5.000) , občerstvenie, technickú podporu- spolu 73.816,62
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Preklady testov do slovenčiny na prijímacie pohovory  na fakultách vo Vojvodine
Pokrajinský sekretár pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá organizoval 24. apríla 
2015 poradu, na ktorej informoval národnostné rady so sídlom v AP Vojvodine, že sa v priebehu 
júna a júla 2015 budú prekladať testy na prijímacie skúšky do 9 jazykov národnostných menšín 
(medzi nimi je aj slovenčina) na fakulty, ktoré sídlia v AP Vojvodine a ich zakladateľom je AP 
Vojvodina.  V  rámci  tejto  činnosti,  Národnostné  rady  sú  poverené  zistiť,  o  aký  počet 
potenciálnych  uchádzačov  ide  a  na  ktorých  fakultách  plánujú  skladať  prijímace  skúšky  po 
slovensky.  Od  národnostných  rád   sa  očakáva  koordinácia  a pomoc  pri  zabezpečení 
prekladateľov, tiež dozorných profesorov pri skladaní prijímacích skúšok. 

Na základe tohto rozhodnutia Zhromaždenia APV, 15.06. 2015 Poľnohospodárska fakulta 
v Novom Sade požiadala Národnostnú radu o vydanie potvrdenia o preklade otázok na prijímacie 
pohovory na ich fakulte. Preklad otázok bol vypracovaný v roku 2013.

Deň otvorených dverí v Padine
25.  apríla  2015  po  siedmykrát  sa  realizoval  už  osvedčený Deň otvorených  dverí,  tentoraz  v 
Predškolskej ustanovizni Kolibri Kovačica, oddelenie v Padine.

Na akreditovanom vzdelávaní sa preberala aktuálna téma: Sociálny a emocionálny rozvoj 
predškolských detí a v rámci témy spracované sú podtémy: Emocionálna inteligencia, Rodina – 
kolíska  emocionálneho  rozvoja,  Význam  predškolských  zariadení  v  rozvoji  emocionálnej 
inteligencie, Fázy psycho-sociálneho rozvoja a Odkazy, ktoré posielame deťom.

Vzdelávania pre vychovávateľky sa zúčastnilo 30 vychovávateliek z jedenástich prostredí 
(Kovačica, Padina, Aradáč, Biele Blato, Stará Pazova, Lug, Hložany, Báčsky Petrovec, Silbaš, 
Selenča, Nový Sad). 

Odborné stretnutie lektorovali:  dipl.  psychologička Alenka Repcová, dipl.  pedagogička 
Jasna Subotinová a dipl. pedagogička Andrijana Ćirićová.

Účastníčky vzdelávania, okrem teoretickej časti, získali praktické príklady pre svoju prax. 
Dôraz sa dal na odkazy, ktoré posielame deťom na čom je potrebné  často sa zamýšľať, citlivo a 
starostlivo k tomu pristupovať.

Na stretnutí sa prítomným rozdelil odborný materiál, didaktické pomôcky, knihy a detské 
časopisy,  ktorých  kúpu  vykonalo  Združenie  vychovávateliek,  na  základe  grantov  Úradu  pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Na cestovné trovy a občerstvenie NRSNM vyčlenila 34.002,00

Realizácia spoločných dolnozemských projektov
27.04.2015  v Nadlaku  prebiehala  koordinačná  porada  k  realizácii  projektov  z  Dolnozemskej 
dohody medzi slovenskými inštitúciami v Maďarsku, Rumunsku a v Srbsku. Porady sa zúčastnili 
predseda Výboru pre vzdelávanie a koordinátorka pre vzdelávanie. Na cestovné trovy a diéty 
NRSNM vyčlenila 12.900,00
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Zasadal Výbor pre vzdelávanie
3.  zasadnutie  Výboru  pre  vzdelávanie  sa  uskutočnilo  4.  mája   2015 v miestnostiach  úradu 
Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny.  Na  zasadnutí  bol  vypracovaný  plán 
realizácie  schválených  projektov  na  USŽZ.  Podrobne  sa  vypracovali  prípravy  na  odborné 
zdokonaľovanie  učiteľov,  ktoré  sa  uskutoční  8.  a  9.  mája  na  Gymnáziu  a  v  Predškolskej 
ustanovizni v Báčskom Petrovci za účasti  profesorov z Univerzity Komenského z Bratislavy. 
Prerokovali sa navrhnuté aktivity Aktívu učiteľov náboženstva, podali sa informácie o návšteve 
predškolských  ustanovizní  a  škôl  s  vyučovacím  jazykom  slovenským,  správa  zo  zasadnutia 
Aktívu  riaditeľov  a  realizácia  Kalendára  aktivít  MŠVVaŠ SR na  rok  2015.  Poskytnutá  bola 
mienka na voľbu člena správnej rady Vysokej odbornej školy pre vzdelávanie vychovávateľov v 
Novom Sade a na otvorenie slovenskej triedy v 1. ročníku na ZŠ v Aradáči. Taktiež sa  hovorilo o 
aktivitách  v  rámci  realizácie  projektu  Chcem  byť  žiakom  v  slovenskej  triede,  podané  boli 
informácie  o  prekladaní  testov  do  slovenčiny,  potom  o  možnosti  vzdelávania  učiteľov  v 
slovenskej reči a o potrebe stretnutia učiteľov slovenčiny s prvkami národnej kultúry. Na záver sa 
hovorilo o inováciách vo vzdelávaní, ktoré plánuje  Ministerstvo osvety, vedy a technologického 
rozvoja v novom školskom roku.

Na zasadnutie Výboru sa minulo 20.130,00

Prípravy na záverečné skúšky
 V Ústave pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy boli 5. mája 2015 prekladané testy z 
matematiky a prírodných vied a zostavený test zo slovenčiny na záverečnú skúšku pri ukončení 
základnej školy. 
NRSNM na túto aktivitu vyčlenila 6.880,00 

Návšteva školy Savu Šumanovića v Erdevíku
7. mája 2015 delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (Anna Tomanová-
Makanová,  predsedníčka Rady, Katarína Melegová-Melichová,  predsedníčka Výkonnej rady a 
predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie a Svetlana 
Zolňanová,  koordinátorka  pre  vzdelávanie),  navštívila  Základnú  školu  Savu  Šumanovića  v 
Erdevíku. Cieľom návštevy bolo stretnutie s rodičmi z Ľuby, Bingule a Erdevíka, ktorých žiaci 
navštevujú tamojšiu školu a materskú školu s účelom pozdvihovania národného povedomia pri 
zápise  detí  do  1.  ročníka  do  slovenskej  triedy ako i  pri  vyjadrovaní  sa  rodičov žiakov v  5. 
ročníku, ktorí budú navštevovať hodiny slovenčiny ako materinského jazyka. 

Delegáciu  NRSNM  privítala  riaditeľka  školy,  tamojší  učitelia  a  vychovávateľka.  V 
Erdevíku sa stretáme s evidentným problémom malého počtu detí v slovenských triedach, pri 
čom v tejto chvíli pribudne iba 1 prvák. 

Z týchto dôvodov NRSNM a Matica slovenská podporili matrskú školu a školu početnými 
didaktickými pomôckami a knihami. Obe tieto inštitúcie, ako prioritu vo svojej činnosti si určili 
návštevu takýchto prostredí, pri čom sa bude dávať dôraz na posilnenie národného povedomia 
rodičov a detí v každom prostredí, kde žijú Slováci. Projekt podporuje aj  Úrad pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí.
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Odborné zdokonaľovanie pre učiteľov
8.5. - 10.5 2015 na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom prebiehali výjazdné kurzy pre 
učiteľov prírodných vied,  humanitných vied a učiteľov 1. stupňa.  V Predškolskej ustanovizni 
Včielka  prebiehal  výjazdný  kurz  pre  vychovávateľky.  Organizátormi  vzdelávania  boli 
Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny  v  Srbsku  a  Asociácia  slovenských 
pedagógov.  Realizátori  školenia  boli  spolupracovníci  Centra  ďalšieho  vzdelávania  Univerzity 
Komenského v Bratislave za finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 
Pre 80 účastníkov zo Srbska a Chorvátska bola ponúknutá:  
Téma:   Projektové vyučovanie  vo vyučovacom procese 
     Lektorka : PaedDr. Mária 0nušková- lektorka MPC BA

Cieľová skupina:  učitelia  II. stupeň ZŠ a SŠ
Téma:  Čitateľská gramotnosť vo vyučovacom procese – historické písomné 

             pramene
     Lektorka : Mgr. Ilievová Zlata
     Cieľová skupina: učitelia  II. stupeň ZŠ a SŠ
Téma:  Interaktívna tabuľa - Environmentálna  výchova

 Lektorka : Mgr. Ľudmila Lašáková
     Cieľová skupina: učitelia I. stupeň ZŠ 
Téma :  Digitálne  technológie a trendy súčasnej výučby v MŠ a predškolská 

             výchova v MŠ, okrajovo prierezové témy: spolupráca MŠ a rodiny,           
             Relaxačné cvičenia v MŠ, Výtvarné aktivity
Lektorka: Mgr. Oľga Syrová

     Cieľová skupina: učiteľky MŠ

Program odborného zdokonaľovania akreditoval Vojvodinský pedagogický ústav.
NRSNM vyčlenila  na  občerstvenie  a  technickú  podporu  43.705,24  -  ďalšie  prostriedky boli 
zabezpečené z projektu.

Prvé stretnutie Koordinácie národnostných rád
9.  -  10.  mája  2015  v Kovačici  sa  konalo  prvé  stretnutie  Koordinácie  národnostných  rád 
národnostných menšín. V mene Výboru pre vzdelávanie účasť na zasadnutiach brali Ján Brna, 
Zuzana  Lenhartová  a koordinátorka  Svetlana  Zolňanová,  ktorá  viedla  panel  vzdelávania 
a prezentovala  uzávery  z oblasti  vzdelávania.  Koordináciu  národnostných  rád  národnostných 
menšín  v Ministerstve  a na  všetkých  úrovniach  vzdelávania  bude  predstavovať  päťčlenná 
delegácia, ktorú vedie Svetlana Zolňanová.

Zaznamenávanie výročia na školách
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15.  mája  2015  ZŠ  Jána  Čajaka  v  Báčskom Petrovci  zaznamenala  270  rokov  vzdelávania  v 
slovenskej reči priliehavým kultúrno - umeleckým programom. Pri tejto príležitosti NRSNM na 
potreby školy prispela 100.000,00.

Uskutočnený Aktív slovenčinárov
V utorok,  19.  mája  2015 v miestnostiach  úradu  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej 
menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo zasadnutie Aktívu slovenčinárov, ktorí vyučujú slovenský 
jazyk s prvkami národnej kultúry na školách s inorečovým vyučovacím jazykom. Prioritnými 
témami boli aj tentoraz Definovanie problémov, s   ktorými zápasia učitelia vyučujúci slovenský 
jazyk s prvkami národnej kultúry:  finančné, organizačné a materiálno-technické. V pokračovaní 
sa prezentovali možné spôsoby  zvýšenia počtu žiakov  a prezentoval sa  projekt  Zachovávanie 
slovenskej národnej kultúry v inštitučných rámcoch v Boľovciach.
Prítomní  učitelia  boli  vyzvaní  zapojiť  sa do projektu NRSNM  Chcem byť  žiakom slovenskej  
triedy.  Záverom sa prítomní dohodli, ktoré školy sa zúčastnia na kempe slovenského ľudového 
remeselníctva  v Rumunsku.  Taktiež  boli  určené  školy,  ktoré  začiatkom  septembra  pôjdu  na 
jednodenný výlet do Báčskeho Petrovca. Výlet sa uskutoční  v rámci projektu Aj ja sa učím po 
slovensky. 
Na cestovné trovy NRSNM vyčlenila 11.340,00.

Stretnutie s predstaviteľmi Školskej správy v Novom Sade
Stretnutie  s  poradcom pre  financie  Milanom Panićom v  Školskej  správe  v  Novom Sade  sa 
uskutočnilo  19.  mája  2015.  Predseda  Výboru  pre  vzdelávanie  Ján  Brna  a  koordinátorka  pre 
vzdelávanie hovorili o možnostiach zachovať triedy so slovenskou vyučovacou rečou, s dôrazom 
na školy v Starej Pazove a v Selenči (riaditelia podali žiadosť o podporu do NRSNM).
Na túto aktivitu NRSNM vyčlenila 4.565,00.

Republiková súťaž zo slovenčiny
21. mája 2015 na ZŠ maršala Tita v Padine sa uskutočnila republiková súťaž zo slovenského 
jazyka  pre  žiakov  základných  škôl.  Súťažilo  úhrnne  66  žiakov  7.  a  8.  ročníka  zo  všetkých 
prostredí, kde sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk. Organizáciu a financie súťaže mali na 
starosti  Ministerstvo  osvety,  vedy  a  technologického  rozvoja,  Národnostná  rada  slovenskej 
národnostnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť. Ocenení žiaci, Maja Vargová z 
Kysáča, Jana Viergová z Aradáča, Ivana Petrášová z Padiny, Emília Jana Pálešová z Erdevíka, 
Sandra Bagľašová z Aradáča, Anabela Stošićová a Michaela Lešťanová zo Starej Pazovy boli 
odmenené pobytom v žiackom kempe v SR.
Na túto aktivitu NRSNM vyčlenila: 50.470,31 - ďalšie prostriedky boli zabezpečené z projektu.

Republiková súťaž zo slovenčiny pre stredoškolákov
24.  mája  2015  na  Gymnáziu  Jána  Kollára  so  žiackym  domovom  v  Báčskom  Petrovci  sa 
uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Súťažilo úhrnne 
45 žiakov od 1.  -  4.  ročník  z  Báčskeho Petrovca,  Kovačice,  Nového Sadu a  Starej  Pazovy. 
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Organizáciu  a  financie  súťaže  mali  na  starosti  Ministerstvo  osvety,  vedy  a  technologického 
rozvoja,  Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny  a  Slovakistická  vojvodinská 
spoločnosť. Ocenení žiaci boli odmenení pobytom v žiackom kempe v SR.
Na túto aktivitu NRSNM vyčlenila: 44.600,00 - ďalšie prostriedky boli zabezpečené z projektu.

Realizácia výletu študentov a učiteľov Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom 
Sade
Dňa 26. mája 2015 zamestnanci a študenti Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity 
v Novom  Sade  realizovali  jednodňový  literárny  výlet  do  Kovačice  a Padiny,  ktorý  finančne 
podporila  Asociácia  slovenských  pedagógov,  Úrad  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí  a 
Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny.  Cieľom výletu  bolo  priblížiť  študentom 
významné miesta a historické i súčasné osobnosti a fakty, ktoré majú dôležité miesto v slovenskej 
vojvodinskej  literárnej  tradícii.  Osobitným  cieľom  bolo  aktivizovať  študentov  slovenského 
jazyka a literatúry aj mimo vyučovacích hodín. V rámci tohto výletu boli realizované nasledujúce 
body:
1. Návšteva Domu Martina Jonáša: 
a) obchádzka domu jedného z najvýznamnejších slovenských dolnozemských maliarov Martina 
Jonáša, ktorého výtvarná tvorba vplývala aj na básnickú tvorbu jednotlivých autorov,
b)  básne  slovenských  vojvodinských  básnikov  Michala  Babinku  Pod  obraz  Martina  Jonáša 
(venovanú  Martinovi   Jonášovi)  a Paľa  Bohuša  Husle (napísanú  ku  kresbe  Martina  Jonáša) 
prečítala doktorandka  Anna Margareta Valentová.
2. Návšteva kovačickej Obecnej knižnice:
a) riaditeľka Obecnej knižnice Mária Ďurišová prezentovala knižnicu v Kovačici, jej fungovanie 
a fungovanie jej  jednotlivých oddelení,
b)  knihovníčka  Anna  Tomanová  podala  stručný  prehľad  literárnych  osobností  z Kovačice 
a informovala o pôsobení literárnej družiny Mateja Ambróziho a literárnom časopise Klasy,
c)  životopis  Mateja  Ambróziho  a jeho  sonet  Pozdrav  z Banátu  Slovákom prečítala  študentka 
Martina Bartošová,
d)  stretnutie  a rozhovor  so slovenskou vojvodinskou spisovateľkou pre deti  a mládež Máriou 
Kotvášovou - Jonášovou (otázky pre spisovateľku pripravila študentka Milina Čiliaková).  
3. Spoločný obed v Turistickom stredisku Relax.
4. Návšteva Domu kultúry v Padine:
a)  knihovníčka Eva Taubertová podala stručný prehľad o fungovaní padinskej knižnice,
b)  životopisy  spisovateľov Michala  Babinku  a Alberta  Martiša  prečítala  študentka  Daniela 
Ušiaková.
5. Návšteva Etno domu a studne v Padine.
6.  Návšteva  cintorínu  v Padine,  odchod  na  hrobky  slovenských  vojvodinských  spisovateľov  
Michala Babinku a Alberta Martiša:
a)  verše  Michala  Babinku  venované  Albertovi  Martišovi  (báseň  Záznam  z Padiny)  prečítala 
študentka Želmíra Koláriková,
b) báseň Michala Babinku Stretnutie na hrobe prečítala doktorandka Anna Margareta Valentová,
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c) zamestnanci Oddelenia slovakistiky položili kvety na hrobky spisovateľov.
Na  výlete  sa  zúšastnilo  8  zamestnancov  a 11  študentov  Oddelenia  slovakistiky. 

Organizáciu  výletu  mala  na  starosti  asistentka  Ma.  Jasna  Uhláriková  a  koordiunátorka  pre 
vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová. NRSNM na cestovné trovy a diéty vyčlenila: 5.800,00 
- ďalšie prostriedky boli zabezpečené z projektu.

Škola v prírode v Terchovej, Slovenská republika
 V období od 20. - 29. mája 40 žiakov zo Srbska pobudlo v škole prírody v Terchovej. Ubytovaní 
boli v trojhviezdičkovom hoteli Boboty, ktorý je umiestnený v podnoží vrchu Malý Rozsutec – 
jedného z najznámejších vrchov v regióne národného parku Malej Fatry. Tejto školy prírody sa 
presnejšie zúčastnilo 25 žiakov z Padiny a 15 žiakov z Jánošíka. 
Žiakov  na  starosti  mali  učiteľky  Lýdia  Funtíková  a  Milka  Petrovičová  z Padiny  a učiteľky 
Martina Zriniová a Anželika Pešićová z Jánošíka.
Počasie  tejto  skupine  veľmi  nežičilo,  ale  ani  neprekážalo,  aby  maximálne  zdolali  všetky 
naplánované aktivity.
Keďže Terchová je rodné mesto významného slovenského hrdinu Jánošíka, celá škola v prírode 
bola v známení Jánošíka.  Pozreli  si bustu Jánošíka v Terchovej, navštívili  i turistickú atrakciu 
Jánošíkove diery, Oravský hrad, Slanický ostrov umenia, Dolný Kubín – literárne múzeum P.O. 
Hviezdoslava, lyžiarske stredisko Vrátna, kam sa previezli lanovkou a ďalej pešou túrou, až ku 
sedlu vrchu Chleb. Dostali sa i do Žiliny,  kde si pozreli Budatínsky hrad, na ktorom spoznali 
techniky  spracovania  drôtu  a mali  aj  príležitosť  si  sami  vyskúšať  toto  remeslo.  Priehršť 
športových  aktivít,  vedomostných  kvízov  a zaujímavých  dielní...  Vďaka   mimoriadnym 
organizátorom, animátorom a pedagógom odtiaľ odišli  bohatší  o nové vedomosti  a skúsenosti, 
prekrásne dojmy, zážitky a predovšetkým spomienky.

Organizátormi tohto podujatia boli Ministerstvo školstva  Slovenskej republiky a Úrad pre 
Slovákov  žijúcich  v zahraničí  v spolupráci  s Univerzitou  Mateja  Belu  z Banskej  Bystrice.  
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku hradila časť cestovných výdavkov.
NRSNM vyčlenila na túto aktivitu 180.000,00 - prostriedky zabezpečené z projektu.

Ukážková hodina
Na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 27. 05. 2015 boli realizované dve ukážkové hodiny zo 
srbčiny  ako  nematerinského  jazyka.  Hodiny  realizovala  profesorka  Branislava  Bukvić  pre 
učiteľov srbčiny ako nematerinského jazyka z Preševa, Bujanovca a Medveđe v rámci spolupráce 
s Národnostnou radou albánskej  národnostnej  menšiny a Kancelárie pre rozvoj  obcí Preševo, 
Bujanovac  a  Medveđa.  NRSNM podporila  profesorku Branislavu Bukvić  finančnou  úhradou 
netto 3.000,00.

Menšinové jazyky vo vzdelávaní
V dňoch 28. do 30. mája 2015 na Filologickej fakulte v Belehrade uskutočnila sa Medzinárodná 
konferencia  pod  názvom  Menšinové  jazyky  vo  vzdelávaní  a vyučovaní,  výzvy  a nové 
usmernenia, na ktorej účinkovali odborníci z tejto vedeckej oblasti z domova a zo zahraničia.
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Na sviatočnom otváraní tejto konferencie zúčastnila sa i členka VV NRSNM Zuzana Lenhartová.
Po  sviatočnom  otváraní  na  nádvorí  Filologickej  fakulty  uskutočnil  sa  veľtrh  menšinových 
jazykov a kultúr, ktoré sa vyučujú na spomínanej fakulte v Belehrade. Každý jazyk predstavili 
študenti  z fakulty.  Nevystal  ani kratší  kultúrno  -  umelecký  program.  NRSNM  vyčlenila  na 
cestovné trovy a diétu 3.400,00.

O spolupráci s fakultami v Ružomberku
29.  mája  2015  Národnostnú  radu  slovenskej  národnostnej  menšiny  navštívila  delegácia 
vysokoškolských  ustanovizní  v  Ružomberku  v  čele  s  Miroslavom  Gejdošom  za  sprievodu 
Vladimíra  Francystiho,  spolupracovníka  na  projektoch  medzinárodnej  spolupráce  medzi 
fakultami  u  nás  a  v  SR.  Delegáciu  prijali  predseda  Výboru  pre  vzdelávanie  Ján  Brna, 
koordinátorka pre vzdelávanie a tajomník NRSNM. Na stretnutí sa hovorilo o možnej spolupráci 
s fakultami v Ružomberku pri zabezpečovaní odborných zdokonaľovaní našich učiteľov v rámci 
výjazdných kurzov. 

Zasadala Komisia pre štipendiá
29. mája 2015 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade 
zasadala Komisia pre štipendiá.  Analyzované bolo 131 prihlášok na štipendium Vlády SR na 
akademický rok 2015/2016 a rozhodnutím Komisie boli udelené nasledovné odporúčania: 

Zoznam odporúčaných uchádzačov pre štipendiá Vlády SR na akademický rok 2015/2016

Základné štúdium
č Meno a priezvisko
1 Danijela Čanji, S. Pazova
2 Katarína Labáth, B. Petrovec
3 Benjamin Kunčák, Pivnice
4 Jaroslava Majera, B. Petrovec
5 Denisa Mihalj, Kysáč
6 Šimek Gabriela, Padina
7 Aneta Alexandra Ožvát, Kysáč
8 Marta Ďuriš, Padina
9 Filip Rybár, S. Kamenica
10 Miroslav Lomen, B. Petrovec
11 Jaroslav Beredi, Selenča
12 Benjamin Hil, Kovačica
13 Valentína Čipkár, Báčska Palanka
14 Davor Kolarski, Báčsky Petrovec 
15 Igor Vidaković, Báčsky Petrovec

Pokračovanie v štúdiu
č Meno a priezvisko
1 Vladimir Fulmek, Kysáč
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2 Ivan Bartoš, Hložany
3 Ivan Cerovský, Báčsky Petrovec

2. stupeň

č Meno a priezvisko
1 Vlasta Bolehradský, Pivnica
2 Branislav Stracinsky, Báčsky Petrovec

Doktorandské štúdium

č Meno a priezvisko
1 Ivan Laco, Kysáč
2 Marína Fađoš, Selenča

Zoznam odporúčaných, ako náhradníkov, uchádzačov pre štipendiá Vlády SR na akademický  
rok 2015/2016

Základné štúdium

1 Miloslav Zloch, Kovačica
2 Ľudmila Ragová, Selenča
3 Kristína Hložanová, Silbaš
4 Branislav Cerovský, Kulpín
5 Tina Bokor, Padina
6 Pavel Očovej, Báčsky Petrovec
7 Anja Povolni, Padina
8 Emília Melegová, Báčsky Petrovec
9 Michal Belička, Báčska Palanka
10 Igor Červenji, Kulpín
11 Katarína Kadenec, Padina
12 Daniela Krasnec, Hložany
13 Boris Dudáš, Lug
14 Lea Filko, Kysáč
15 Ivan Francisti, Báčsky  Petrovec
16 Ivana Cicka, Sriemska Kamenica
17 Mário Mojović, Stará Pazova
18 Monika Bažaľová, Hložany

19 Michal Zornjan, Nový Sad
20 Tatiana Sluka, Báčsky Petrovec
21 Emil Omasta, Jánošík
22 Ines Herćan, Biele Blato 
38 Silvia Krošlák, Šíd

Pokračovanie v štúdiu
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č Meno a priezvisko
1 Ivan Bohuš, B. Petrovec
2 Michaela Kočišová, Stará Pazova
3 Ivan Klinko, Kysáč
4 Daniel Deny Petrović, Padina
5 Marína Demrovská, Báčsky  Petrovec 

2. stupeň

č Meno a priezvisko
1 Janko Tomek, Padina
2 Marek Mrva, Erdevík
3 Vladimir Paraska, Kovačica
4 Jarmila Ambroš, Aradáč
5 Martin Jonáš, Jánošík
6 Juraj Berédi, Selenča
7 Ivan Nosál, Selenča

Doktorandské štúdium

č Meno a priezvisko
1 Branislav Šimon, Báčsky Petrovec
2 Robert Tomšík, Selenča
3 Marína Malo, Aradáč

Členovia  Komisie  v  mene  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny  a  Matice 
slovenskej v Srbsku: 

• Ladislav Petrovič 
• Ján Brna 
• Anna Medveďová 
• Anna Šilerová 
• Svetlana Zolňanová 
• Zuzana Lenhartová 
• Ondrej Koroš 

Člen vymenovaný Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí: Paľo Belička.
NRSNM na prácu Komisie pre štipendiá (zostavovanie poradovníka) vyčlenila: 19.650,00 

Stretnutie s ministrom osvety, vedy a technologického rozvoja Dr. Srđanom Verbićom
1.  júna  2015  v  Ministerstve  osvety,  vedy  a  technologického  rozvoja  sa  stretla  Koordinácia 
národnostných  rád  s  ministrom  Dr.  Srđanom  Verbićom,  štátnou  tajomníčkou  Dr.  Zoranou 
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Lužaninovou a Jasminkou Peruničićovou-Alenovou, poverenou pre otázky menšinového školstva 
v Srbsku. V mene predstaviteľov všetkých Výborov pre vzdelávanie národnostných rád, PaedDr 
Svetlana Zolňanová, koordinátorka  pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej 
menšiny,  prezentovala  aktuálny  stav  menšinového  vzdelávania  v  Srbsku.  Koordinácia 
národnostných rád, ktorou predsedá Anna Tomanová-Makanová, tieto uzávery vypracovala na 
spoločnom stretnutí v Kovačici 9. a 10. mája 2015.  

Od  Ministerstva  osvety,  vedy  a  technologického  rozvoja  sa  očakáva  Stratégia 
menšinového  vzdelávania  v  Srbsku,  ktorá  bude  v  júni  prezentovaná  verejnosti.  Zásadná 
požiadavka  menšín  v  Srbsku  je  zachovanie  vzdelávania  v  jazyku  menšín  v  už  jestvujúcich 
vzdelávacích inštitúciách, zachovanie tried s menším počtom žiakov tak, ako je to v menšinových 
školách zákonom predvídané a vytvorenie priaznivejších podmienok na vyučovanie materinského 
jazyka  s  prvkami  národnej  kultúry.  S  ministrom sa  prerokovali  otázky vydávania  učebníc  v 
jazyku  menšín,  možnosti  uznávania  diplomov,  medzištátne  dohody,  organizovanie  súťaží  a 
záverečných skúšok v jazykoch menšín, skladanie lektorátov a odborné zdokonaľovanie učiteľov. 

Na cestovné trovy a diétu NRSNM vyčlenila 8.280,00.

Zasadala Výkonná rada SZSZ
3.  júna  2015  v Bratislave  zasadala  Výkonná  rada  Svetového  združenia  Slovákov  v zahraničí 
v zložení:  Vladimír  Skalský  (predseda),  Peter  Lipták,  Ján  Fúzik,  Pavel  Hlásnik,  Svetlana 
Zolňanová  a Dušan  Davčík  (členovia),  Branislav  Slivka  (predseda  Revíznej  a zmierovacej 
komisie), Viera Tapalagová, Ingrid Slaninková a Stanislav Bajaník (spolupracovníci). Ústrednou 
témou  stretnutia  bolo  organizovanie  aktivít  Svetového  združenia,  medzi  ktoré  patria  festival 
Jánošíkov  dukát  a Dni  slovenského  zahraničia,  ktoré  sa  zrealizujú  prvý  augustový  týždeň  v 
Česku.

Závery 3. zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu 
4.  júna  2015  v  Bratislave  sa  konalo  zasadnutie  Komisie  pre  školstvo  a vzdelávanie  ÚSŽZ. 
Zasadnutia sa zúčastnila Svetlana Zolňanová, členka Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ 
pre Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny.
Prítomní členovia sekcie:
-  oceňujú organizovanie letných pobytov pre žiakov základných škôl v Slovenskej republike v 

roku 2015 z iniciatívy ÚSŽZ;
-  oceňujú iniciatívu ÚSŽZ zabezpečiť určité vzdelávacie programy pre jednotlivé národnostné 

školy v zahraničí a navrhujú v tomto smere pokračovať;
-  vítajú iniciatívu MŠVVaŠ SR poskytnúť zo svojej rezervy učebnice pre školy s vyučovacím 

jazykom slovenským a vzdelávacím centrám v zahraničí;
-  odporúčajú MŠVVaŠ SR v súčinnosti s ÚSŽZ prihliadať na špecifické otázky národnostného 

školstva  v  jednotlivých  krajinách  s  možnosťou ich  zakotvenia  pri  úprave  alebo  podpise 
nových bilaterálnych rezortných programov spolupráce v oblasti vzdelávania;

- odporúčajú konzultovať so zástupcami krajanských komunít, predlžovanie, obnovovanie alebo 
podpis nových bilaterálnych rezortných programov spolupráce v oblasti vzdelávania;
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-  navrhujú zabezpečiť spoluprácu pri vypracúvaní odborných posudkov na učebnice vydávané 
pre potreby slovenských škôl v zahraničí;

- oceňujú prítomnosť zástupcov MŠVVaŠ SR na zasadnutí sekcie a navrhujú ich prizývanie aj na 
ďalšie zasadnutia;

      -  navrhujú,  aby ÚSŽZ a  iné  kompetentné  orgány SR zaradili  medzi  svoje  priority  aj 
pravidelné zabezpečenie učebných pomôcok (interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, 
výučbové softvéry, atď.) pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a taktiež 
aj prístup k internetu na školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí;

-  oceňujú možnosť ÚSŽZ oboznámiť sa s Európskou dobrovoľníckou službou a s jestvujúcou 
šancou na jej využívanie ako alternatívnej dočasnej vzdelávacej činnosti;

 - oceňujú  podporu ÚSŽZ pri zachovávaní slovenských škôl v zahraničí a žiadajú, aby ÚSŽZ v 
tejto podpore pokračoval aj v budúcnosti;

-  navrhujú kompetentným inštitúciám (Štátny pedagogický ústav a ďalšie), aby v rámci
prebiehajúcich kurikulárnych reforiem na Slovensku začlenili do ponuky výberových predmetov 

pre základné a stredné školy v SR aj problematiku histórie, života a reálií Slovákov žijúcich 
v zahraničí a ponúkajú súčinnosť na príprave týchto dokumentov a materiálov.

NRSNM uhradila cestovné trovy pre účastníkov. Za prezentácie činnosti Asociácie slovenských 
pedagógov a Výboru pre vzdelávanie NRSNM sa z rozpočtu Rady zaplatilo Márii Andrášikovej 
6.000,00.

Návšteva kysáčskej školy
12. júna 2015 predsedníčka Výkonnej  rady NRSNM Katarína Melegová-Melichová,  predseda 
Výboru pre vzdelávanie NRSNM  Ján Brna a koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM Svetlana 
Zolňanová navštívili ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči.  Delegáciu NRSNM prijala riaditeľka školy 
Daniela Marčoková a predsedníčka Školského výboru Marína Savićová. Na stretnutí sa podrobne 
analyzovala úloha školy pri organizovaní detského folklórneho festivalu Zlatá brána a návrhy na 
zaznamenávanie 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
Na cestovné trovy a diéty sa minulo 4.932,00

Návšteva strednej zdravotníckej školy
8.  júna  2015,  Strednú  zdravotnícku  školu  7.  apríla  v  Novom  Sade  navštívili  predsedníčka 
Výkonnej rady NRSNM Katarína Melegová-Melichová, podpredseda VR NRSNM Pavel Marčok 
a  koordinátorka  pre  vzdelávanie  Svetlana  Zolňanová.  Od školského roku 2012/2013 na tejto 
strednej škole sa vyučuje aj po slovensky. S riaditeľkou školy Aleksandrou Ber Božić sa hovorilo 
o žiakoch, ktorí navštevujú vyučovanie po slovensky. 

 Vypracované výsledky vo vzdelávaní
12.  06.  2015 zasadal  tím  pre  výsledky  vo  vzdelávaní  v zložení:  Mariena  Korošová,  Marta 
Pavčoková, Mária Andrášiková, Anna Makišová a Svetlana Zolňanová. Spracované výsledky zo 
srbčiny ako nematerinského jazyka a návrh na všeobecný vzdelávací kurikulum, kurikulum pre 
základné školy a Kurikulum pre stredné školy boli zaslané školám na posúdenie.
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Do 20. augusta boli odovzdané aj posudky a doplnky na výsledky z hudobnej a výtvarnej kultúry 
a z dejín, ktoré sa vzťahujú na tradičnú ľudovú kultúru a históriu Slovákov v Srbsku.
Na vypracovanie výsledkov a na posúdenie všeobecného kurikuluma a výsledkov zo srbského 
jazyka ako nematerinského NRSNM vyčlenila 100.000,00. 

Mobilná učebňa
Centrum  ďalšieho  vzdelávania  Divízie  jazykovednej  prípravy  pre  zahraničných  Slovákov 
Univerzity Komenského v Bratislave od 21. – 26. júla 2015  zorganizoval tábor Mobilná učebňa, 
tábor  pre  žiakov  stredných  škôl  s  vyučovacím jazykom slovenským v  zahraničí.  Tábora  sa 
zúčastnili stredoškoláci z Gymnázia v Báčskom Petrovci, Strednej zdravotníckej školy v Novom 
Sade a Žiaci generácie základných škôl z Lalite, Kysáča, Kovačice a Selenče, ako aj ocenená 
žiačka  z  republikovej  súťaže  zo  slovenského jazyka.  Účastníci  tábora  zo  Srbska,  Maďarska, 
Rumunska, Rakúska a Ukrajiny navštívili  Bratislavu a Liptovský región, pozreli  si jednotlivé 
historické  pamiatky a  prírodu a  v  záverečnej  časti  tábora  odprezentovali  získané  poznatky o 
Slovenskej republike.  Poďakovanie za podporu patrí  Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a 
športu  SR, Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí a Národnostnej rade slovenskej národnostnej 
menšiny. 

Na cestovné trovy a pedagogický dozor bolo vyčlenené 82.740,00 – časť prostriedkov 
bola zabezpečená aj z projektu.

Ocenení žiaci

Ocenení žiaci   zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petroveci,  Gymnázia Jána Kollára v Báčskom 
Petroveci, ZŠ 15. októbra v Pivnici, ZŠ maršala Tita v Padine, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej 
Pazovy a ich pedagógovia Anna Salčáková a  výtvarný pedagóg  Jána Agarský od 23. - 26. 06. 
2015 pobudli na Slovensku, na Súťaži v digitálnej fotografii a krátkej filmovej tvorby. 

Projekt podporila NRSNM a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Na  cestovné  trovy  a pedagogický  dozor  bolo  vyčlenené  123.800,00  –  časť  prostriedkov 
zabezpečená je aj z projektu.

Návšteva delegácie Univerzity z Banskej Bystrice
V dňoch od 28. - 29. júna 2015 predstavitelia Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice v čele s 
prorektorkou  Katarínou  Chovancovou   navštívili   Národnostnú  radu  slovenskej  národnostnej 
menšiny,  kde  ich  prijala  predsedníčka  Anna  Tomanová-Makanová  a  koordinátorka  pre 
vzdelávanie  Svetlana  Zolňanová.  Predstavitelia  Univerzity  Mateja  Bela  z  Banskej  Bystrice 
svojou návštevou poctili aj pokrajinský parlament, Základnú školu v Báčskom Petrovci, kde ich 
prijal riaditeľ školy Ján Brna, Vlasta Werleová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM Svetlana 
Zolňanová  a  profesorka  Pedagogickej  fakulty  v  Sombore  Ružena  Šimoniová-Černáková. 
Najzávažnejšia bola návšteva pokrajinského tajomníka pre vedu a tachonologický rozvoj pána 
Vladimíra Pavlova s cieľom prerokovania možností oživenia vzdelávania v slovenskej reči pre 
učiteľov 1. stupňa. Na rokovaní sa okrem predstaviteľov pokrajinskej vlády, Národnostnej rady a 
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Univerzity  v  Banskej  Bystrici  zúčastnili  aj  predstavitelia  Univerzity  v  Novom  Sade  a 
Pedagogickej fakulty v Sombore. 
Uzávery rokovania:

• Analyzovali sa všetky možnosti akreditácie vzdelávacieho programu v slovenskej reči pre 
našich učiteľov a dospelo sa k uzáveru:

-  podporiť snahu Pedagogickej fakulty v Sombore a otvoriť vysunuté oddelenie vzdelávania 
učiteľov v Novom Sade, kde by sa ponúkol vzdelávací program aj pre slovenských učiteľov za 
odbornej pomoci spolupracovníkov Univerzity v Banskej Bystrici
-   podporiť  návrh  pokrajinskjého  tajomníka,  aby  sa  slovenská  menšina  uchádzala  vo  Vláde 
Vojvodiny o dve štipendiá, ktoré by sa udelili naším študentom, ktorí sa vzdelávajú na odboroch 
učiteľstva na Slovensku. S kandidátmi by sa podpísala zmluva o odpracovaní najmenej 5 rokov 
na našich slovenských základných a stredných školách a Národnostná rada by mala prehľad o 
kádrových potrebách, určovala by štúdijné odbory, ktoré by sa každý rok podporili. 

Z prostriedkov NRSNM na túto aktivitu bolo vyčlenené 7.400,00.

Regionálna spolupráca Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska
30.  júna  2015  Národnostnú  radu  slovenskej  národnostnej  menšiny  navštívili:  predsedníčka 
Slovenskej celoštátnej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová - Račková, prvý podpredseda 
Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik a predseda Spoločnosti 
pre  kultúru  a  edukáciu Ivan  Ambruš.  Delegáciu  privítala  predsedníčka  Národnostnej  rady 
slovenskej  národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová a koordinátorka pre vzdelávanie 
Svetlana  Zolňanová.  Na stretnutí  sa  hovorilo  o pokračovaní  spolupráce  v rámci  Dolnej  zeme 
v oblasti  kultúry  a vzdelávania  a navrhnutá  bola  nová  redakčná  rada  časopisu  Dolnozemský 
Slovák.

Zasadal Aktív riaditeľov
Vo štvrtok, 2.  júla 2015  v miestnostiach Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne 
zasadal  Aktív  riaditeľov  základných  a  stredných  škôl  s  vyučovacím  jazykom  slovenským. 
Ústrednou témou rozpravy bola aktuálna situácia v školách so slovenským vyučovacím jazykom 
a prípravy na školský rok 2015/2016.

Z prostriedkov NRSNM sa na túto aktivitu vyčlenilo 3.800,00.

Letná škola mladých vedcov v Bratislave
V dňoch 29.  06.  –  3.  07.  2015 v Bratislave  sa  uskutočnila  Letná škola  mladých vedcov pre 
krajanov  –  Slovákov  žijúcich  v zahraničí,  ktorú  realizovalo  Centrum  ďalšieho  vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave  v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK. Zúčastnili sa 
jej žiaci zo Srbska, z Rumunska a z Ukrajiny. Medzi nimi boli aj štyria žiaci zo Starej Pazovy - 
žiačky ZŠ h.  J.  Čmelíka:  Anabela  Stošićová,  Michaela  Lešťanová a  Jana Rumanová,  ako  aj 
stredoškolák  Ivan  Kožík.  Toto  podujatie  zabezpečilo   Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu 
a športu  SR.  Cestu  do  Slovenskej  republiky hradí  Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej 
menšiny v Srbsku.
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    V  predobedňajších  hodinách  prebiehalo   vyučovanie  z  geológie,  geografie, 
environmentalistiky, biológie a chémie a v poobedňajších hodinách boli organizované  exkurzie 
a terénne  cvičenia  (exkurzia  na  hrad  Devín,  prehliadka  Botanickej  záhrady  UK,  prehliadka 
Vodného diela Gabčíkovo, historická prehliadka Pezinka). V rámci zábavnej časti programu, žiaci 
sa  pobavili  v zábavnom centre  Space World a pri  rozlúčkovom večierku tancovali  s tanečnou 
skupinou z Modry.  V piatok 3.  07.  sa uskutočnilo  slávnostné ukončenie,  pri  ktorom účastníci 
prijali osvedčenia o absolvovaní Letnej školy.
    Na  cestovné  trovy  a pedagogický  dozor  bolo  vyčlenené  60.000,00  –  časť  prostriedkov 
zabezpečená aj projektu.

Detská univerzita 2015
Najúspešnejší  recitátori  zo  základných  škôl  s  vyučovacím  jazykom  slovenským  z  Pivnice, 
Aradáča, Starej Pazovy a Pančeva a časť ocenených žiakov z republikovej súťaže zo slovenského 
jazyka sa od 5.  – 13.  júla 2015 zúčastnili Detskej univerzity v Banskej Bystrici. Žiaci sa v rámci 
tábora čiastočne oboznámili s históriou Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice, navštívili Múzeum 
Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Oravský hrad, Slanický ostrov, Poniky, kostol v 
Tisovci, bystrickú plaváreň,  a Podpolianske folklórne slávnosti na Detve. Organizátorom tábora, 
Centru  celoživotného  vzdelávania  Univerzity  Mateja  Bela  v  Banskej  Bystrici  a  Ministerstvu 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, deti zo Srbska, Rumunska,  Maďarska, Poľska a Ukrajiny 
sa  poďakovali  vlastným projektom,  prezentáciou  mesta  Banská  Bystrica.  Pobyt  detí  finančne 
podporil  Úrad  pre  Slovákov  žijúci  v  zahraničí  a  Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej 
menšiny.
         Na cestovné trovy a pedagogický dozor bolo vyčlenené 88.200,00 – časť prostriedkov 
zabezpečená aj z projektu.

Letná škola slovenského jazyka pre krajanov
Od  05.07.  - 24.07.  2015  prebiehala  Letná  škola  slovenského  jazyka  pre  krajanov,  ktorú 
organizovala Univerzita Komenského v Bratislave – Centrum ďalšieho vzdelávania a Jazyková 
a odborná príprava cudzincov a krajanov. Letná škola slovenského jazyka sa realizovala v meste 
Modra – Harmónia.
 Okrem prednášok zo slovenského jazyka,  účastníci  mali  príležitosť navštíviť Bojnický 
zámok, hrad Strečno, Liptovskú Tepličku, Štrbské pleso, Demänovskú jaskyňu slobody, Hronsek, 
Banskú Štiavnicu a Bratislavu. 

Na cestovné trovy bolo vyčlenené 7.800,00 – prostriedky zabezpečené aj z projektu.

15. stretnutie slovenskej študujúcej mládeže
V podvečer  Slovenských národných slávností,  6.  augusta  2015 sa v  miestnostiach  MOMS v 
Báčskej  Palanke  konalo  15.  stretnutie  slovenskej  študujúcej  mládeže.  Pre  vysokoškolských 
študentov,  ktorí  ukončili  akademické  štúdium  s  ocenením,  NRSNM  zabezpečuje  finančnú 
odmenu.  Tento  rok boli  odmenení:  Ivana  Faďošová zo  Selenče,   Ivana  Bovdišová  a  Andrea 
Cindrićová z Báčskeho Petrovca a  Kristián Haška z Kulpína. 
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NRSNM  už  pravidelne  finančne  podporuje  toto  podujatie:  ceny  pre  študentov:  40.000,00  a 
organizačné trovy 53.000,00.

Aktivity VPV počas SNS
7.  augusta  2015,  v rámci  Slovenských  národných  slávnosti  sa  konalo  slávnostné  zasadnutie 
Matice slovenskej a 8. augusta 2015 sa konalo Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. O 
činnosti Výboru pre vzdelávanie NRSNM na oboch stretnutiach hovorila koordinátorka Svetlana 
Zolňanová.  Výbor  pre  vzdelávanie  uhostil  6-člennú  delegáciu  zo  Žilinského  samosprávneho 
kraja. Doprovod pre hostí robila koordinátorka pre vzdelávanie.

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá
18.  augusta  2015, v  priestoroch  NRSNM  zasadala  Komisia  pre  štipendiá.  Na  zasadnutí  bol 
analyzovaný  poradovník  štipendistov  zo  Srbska  prihlásených   na  štipendium  Vlády  SR  na 
akademický  rok  2015/2016.  Poradovník  bol  zverejnený  na  sajte  MŠVVaŠ  SR,  pri  čom  sa 
odpovedalo  na  početné  otázky  médií.  Poskytnutá  bude  odpoveď  na  odvolania  Michaely 
Čiliakovej, Janka Tomečeka, Svetlany Tomášikovej, Dárie Poljovkovej a Vladimíra Halaja. 
Pripravený a schválený bol text na súbeh, na štipendium slovenských študentov, ktorí študujú na 
fakultách v Srbsku a poskytnutá bola odpoveď na dopis pána Pavla Surového,v ktorom sa žiadala 
dostupnosť informácií o práci Komisie. Cestovné trovy a diéty na stretnutie: 8.200,00.

Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme
Medzinárodné dolnozemské podujatie Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej 
zeme, sa uskutočnil  od 16. do 20. augusta 2015 v Nadlaku,. Tábora sa zúčastnili žiaci, ktorí sa 
učia slovenčinu vo svojich školách, a to z Bekeščaby, Erdevíka, Šídu a Nadlaku. 
          Tvorivé dielne viedli nadlacké učiteľky z výtvarnej kultúry a domácnosti. V rámci týchto 
dielní,  účastníci  tábora  sa  naučili  maľovať  na  skle,  modelovať  z hliny,  pracovať 
s recyklovateľnými  materiálmi,  vytvárať  kvety  z kukurice  a rôzne  tvary  z papieru.  Žiaci  si 
z týchto dielní domov odniesli priehršť, svojimi rukami vyrobených darčekov a pamiatok. 
          Počas tábora bola organizovaná celodenná exkurzia do Temešváru. V Temešváre sme 
navštívili skanzen, zoo a múzeum umenia. 
          Taktiež domáci, účastníkom tábora zabezpečili obhliadku katolíckeho a evanjelického 
kostola v Nadlaku. Večer deti so svojimi učiteľkami trávili v tanci so staršími členmi Folklórneho 
súboru  Sálašan,  ktorí  ešte  dodatočne  nacvičili  s účastníkmi  tábora  jednu  choreografiu, 
v rozhovore  so  spisovateľom  Ivanom  Miroslavom  Ambrušom.  Záverom  bola  organizovaná 
výstava ručných prác a udelenie diplomov.
          Žiaci so svojimi učiteľkami strávili v Nadlaku päť aktívnych, kreatívnych, veselých dni. 
Zoznámili sa so svojimi rovesníkmi z iných štátov, naučili sa vytvárať mnohé nové predmety 
z rôznych materiálov, spoznali Nadlak a Temešvár, rozprávali sa väčšinou po slovensky. 

Z prostriedkov NRSNM sa na cestovné trovy a pedagogický dozor vyčlenilo 76.860,00.

Preklady evidencie
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Ministerstvo  osvety,  vedy  a  technologického  rozvoja  angažovalo  Národnostné  rady 
národnostných menšín na preklady evidencie pre 1. ročník základných škôl. Národnostná rada 
slovenskej  národnostnej  menšiny  podporila  preklady  triednej  knižky  pre  1.  ročník,  triednej 
knižky pre kombinované triedy, žiackej knižky pre prvý cyklus vzdelávania, matriky, prevodky a 
vysvedčenia  pre  1.  ročník  základnej  školy.  Koordinátorka  pre  vzdelávanie  koordinuje  aj 
prekladateľskú činnosť dokumentov pre vzdelávanie.  Na všetky preklady,  odborné posudky a 
lektorovanie  dokumentácie  a testov  a  iniciálnych  testov,  NRSNM zabezpečila  prostriedky vo 
výške 178.170,00.  

Letná škola priemyselného dizajnu a Letná škola informatiky
Od 23.  -  28.  08.  2015 v  organizácii  Centra  ďalšieho vzdelávania  Univerzity Komenského v 
Bratislave  prebiehal  tábor  pre  žiakov  stredných  škôl  s  vyučovacím  jazykom  slovenským  v 
zahraničí Letná škola priemyselného dizajnu a Letná škola informatiky. Na táboroch brali účasť 
stredoškoláci  z  Gymnázia  v  Báčskom Petrovci,  Strednej  zdravotníckej  škole  v  Novom Sade, 
odmenení žiaci zo súťaží zo slovenského jazyka a žiaci generácie z Padiny, Jánošíka, Aradáča, 
Báčskeho  Petrovca,  Kulpína,  Hložian  a  Pivnice.  V  rámci  tábora  sa  navštívila  Bratislava, 
Kremnica,  Banská  Štiavnica,  Galéria  umenia  Danubiana  a  elektráreň  Gapčíkovo,  kde  mali 
účastníci zo Srbska a Ukrajiny možnosť skúmať jednotlivé historické pamiatky z aspektu umenia, 
dizajnu  a  technických  riešení  a  v  záverečnej  časti  tábora  odprezentovať  získané  poznatky o 
Slovenskej republike.  Poďakovanie za podporu patrí  Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a 
športu  SR, Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí a Národnostnej rade slovenskej národnostnej 
menšiny. 
      Na cestovné trovy a pedagogický dozor bolo vyčlenené 140.000,00 – časť prostriedkov 
zabezpečená je aj z projektu.

Učebnice pre žiakov zdravotníckej školy
NRSNM sprostredkovala a rozdelila žiakom strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade 
5 učebníc pre  odborné predmety.  Učebnice pre  žiakov 4.  ročníka aj  v  tomto školskom roku 
zabezpečil Žilinský samosprávny kraj. 
1. septembra  2015 žiakov 1. ročníka zdravotníckej školy v Novom Sade, ktorých je v prvom 
ročníku 29, navštívila koordinátorka Svetlana Zolňanová, ktorá aj oficiálne odovzdala žiakom 
odborné učebnice. Slovníky a literatúra do knižnice boli odovzdané riaditeľke školy. Pri návšteve 
školy sa hovorilo aj o kádrových potrebách triedy s vyučovacím jazykom slovenským na tejto 
škole. 

Staropazovská škola privítala nových prvákov
Na Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej  Pazove žiaci, rodičia a učitelia 1. septembra 
2015  slávnostne zaznamenali začiatok nového školského roka. Prvákov a ich rodičov privítal 
riaditeľ  staropazovskej  základnej  školy  Janko  Havran.  Po  priliehavom  kultúrno  umeleckom 
programe prítomným sa v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny prihovoril 
podpredseda tejto inštitúcie pre Sriem Miroslav Kožík. NRSNM pre prváčikov staropazovskej 
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školy  zabezpečila  bezplatné  učebnice,  ktoré  im  boli  odovzdané   touto  príležitosťou.  Matica 
slovenská v Srbsku sa postarala o to, aby prváčikovia zdarma dostali  žiacke tašky  a školský 
príbor.  Z prostriedkov  NRSNM  boli  zaplatené  knihy  pre  žiakov  1.  ročníka  78.890,14 
a z projektov: 82.288.07.

Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka
5. septembra 2015 v mestečku Nána pri Štúrove zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela 
Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru 
v Nadlaku Pavel Hlásnik a Bianka Unc, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Andrášiková 
a Anna Medveďová, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová; za Svetové združenie 
Slovákov Svetlana Zolňanová a za Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR Mária - Katarína 
Hrkľová. Z najužšieho výberu kandidátov sa Komisia rozhodla udeliť ceny Anne Kapusniakovej 
z Rumunska, Jánovi Kopčokovi z Kulpína zo Srbska, Judite Kasálovej Sabadovej z Maďarska. 
Pamätný list sa udelí Anne Dováľovej z Rumunska, Andrejovi Kuricovi z Chorvátska a Martinovi 
Listmajerovi  z  Jánošíka  zo  Srbska.  Cena  bude  udelená  na  6.  stretnutí  slovenských 
dlonozemských učiteľov 9. októbra v Báčskom Petrovci.

NRSNM uhradila zo svojho rozpočtu cestovné trovy pre predstaviteľky zo Srbska.

Návšteva Koordinácie na Ministerstve osvety
8. septembra 2015  Koordinácia Národnostných rád národnostných menšín v Srbsku, v zložení: 
Svetlana Zolňanová, Esad Džudžo, Aniko Jeras, Darko Sarić - Lukendić a Vitomir Mihajlović 
navštívila Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja. Stretnutia sa zúčastnil minister 
Srđan  Verbić,  štátna  tajomníčka   Zorana  Lužanin,  Jasminka  Peruničić  -  Alen,  riaditeľka 
Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunović a delegácia Ústavu pre zveľadenie 
kvality  vzdelávania  a  výchovy.  Tentokrát  sa  najviac  venovala  pozornosť  vypracovaniu  Plánu 
vydávania menšinových učebníc a možnostiam vydávania učebníc v jazykoch menšín pre potreby 
vzdelávania. 

Štátna tajomníčka informovala predstaviteľov menšín v Srbsku o výzve na spoluprácu, 
ktorá bola odoslaná na ministerstvá školstva  v Maďarsku, Bulharsku, Chorvátsku, Albánsku, 
Rumunsku  a v  Slovenskej  republike  za  cieľom  zabezpečenia  kvality  prekladu  učebníc, 
vzdelávania učiteľov a edukácie pre učiteľov a vychovávateľov, ktorí uskutočňujú vyučovanie v 
jazyku menšín v Srbsku.

Členovia  koordinácie  sa  dožadovali  trvalého  riešenia  statusu  materinského  jazyka  s 
prvkami národnej  kultúry a zmenu Rokovacieho poriadku, ktorým sa tento predmet zaraďuje 
medzi  voliteľné  predmety.   Počas  septembra  sa  koordinácia  zaväzuje  vypracovať  návrh  na 
angažovanie  osvetových  poradcov  pre  menšiny,  ktoré  majú  organizované  vyučovanie  v 
materinskom jazyku.

 NRSNM uhradila zo svojho rozpočtu cestovné trovy.

Mienka o vydávaní učebníc 
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Na  žiadosť  Ústavu  pre  učebnice,  NRSNM  poskytla  pozitívne  hodnotenie  kvality  obsahu  a 
prekladu učebníc: 
- Dr. Samuel Čelovský - Dodatok z dejín pre 7. ročník ZŠ
- Pracovný zošit zo zemepisu pre 6. ročník ZŠ
- Príroda a spoločnosť pre 4. ročník ZŠ
- Zemepis pre 6. ročník ZŠ 
- Pracovný zošit zo zemepisu pre 7. ročník ZŠ
- Zemepis pre 5. ročník ZŠ
- Bádanka pre 4. ročník ZŠ
- Zemepis pre 5. ročník ZŠ

Schvaľovanie učebníc
Odborný tím pre kvalitu učebníc pre strednú zdravotnícku školu v spolupráci s lekárskym tímom 
zo SOŠ 7. apríla z  Nového Sadu schválili učebnicu z infektológie pre žiakov 4. ročníka -  odboru 
zdravotná  sestra,  ktoré  sú  darčekmi  Žilinského  samosprávneho  kraja  pre  našich  žiakov 
zapísaných do slovenských tried.

Návšteva školy v Laliti
10.  septembra  2105  predseda  Výboru  pre  vzdelávanie  Ján  Brna  a  koordinátorka  Svetlana 
Zolňanová  navštívili  ZŠ  Nestora  Žučného  v  Laliti.  Vladimír  Popović,  riaditeľ  školy,  ich 
informoval o počte žiakov v škole, ktorých je v školskom roku 2015/2016 iba 82, z čoho je iba 11 
žiakov v dvoch slovenských triedach. S predstaviteľmi NRSNM, o problémoch vo vzdelávaní 
hovorila  aj  obecná  osvetová  inšpektorka  Zora  Doroslovac,  učiteľky  a  slovenčinárka  ako  i 
vychovávateľka a predsedníčka Školského výboru a Rady rodičov. 
Predstavitelia NRSNM škole odovzdali učebnice,  dar Ministerstva školstva,  vedy,  výskumu a 
športu  SR  a  nástenka  do  kabinetu  slovenčiny.  Na  cestovné  trovy  a diéty  sa  z prostriedkov 
NRSNM vyčlenilo: 3.800,00.

Vypracovaný vydavateľský Plán učebníc
Národnostné  rady  národnostných  menšín  sú  už  rad  rokov  partnermi  Ústavu  pre  zveľadenie 
výučby a vzdelávania v Belehrade, partnermi pri vypracovaní Plánu učebníc, ktoré sa vydávajú v 
jazyku národnostných menšín. Tím odborníkov (Mariena Korošová, Alena Pešková, Ján Brna, 
Tatiana  Naďová,  Gabriela  Gubová-Červená  a  Svetlana  Zolňaová)  vypracoval  a  odovzdal  18. 
septembra  2015  Plán  učebníc   na  štvorročné  obdobie  pre  základné  a  stredné  školy.  Plán  je 
vypracovaný pre autorské učebnice a pracovné listy pre povinné a voliteľné predmety, a to: zo 
slovenského  jazyka,  slovenského  jazyka  s  prvkami  národnej  kultúry,  z  hudobnej  kultúry,  z 
dodatkov z prírody a spoločnosti, z dejepisu pre základné a stredné školy a pre výtvarnú kultúru. 
Využitá je možnosť vydávania učebníc pre každý ročník, ako aj kombinácia dvoch a viacerých 
ročníkov  do  jednej  učebnice.  Vydavateľský  Plán  neobsahuje  príručky  a  pomocnú  literatúru, 
lektúru a didaktické pomôcky preto, že nepatria do povinnej literatúry pre žiakov. Tieto učebnice, 
príručky a  ďalšie  učebné pomôcky a  didaktické materiály sa  budú môcť vydať s  povolením 
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ministra a dodatočne v dohode s jednotlivými vydavateľmi, alebo s povolením ministra sa  budú 
môcť  dovážať z materskej krajiny.

Koordinátorka pre vzdelávanie je členkou odborného tímu a koordinátorkou pre všetky 
Národnostné rady národnostných menšín v Srbsku.

Nový Plán učebníc sa začne uplatňovať od školského roku 2016/2017. 
           Na túto aktivitu sa z prostriedkov NRSNM vyčlenilo: 9.400,00

Zasadala Koordinácia národnostných rád
19.  -  20.  septembra  2015  sa  v  Kovačici  uskutočnilo  druhé  zasadnutie  Národnostných  rád 
národnostných  menšín  v  Srbsku.  Z  21  národnostných  rád,  ktoré  v  Srbsku  pôsobia,  svojich 
predstaviteľov na schôdze mali národnostné rady slovenskej, rumunskej, rusínskej, maďarskej, 
bošniackej,  aškalijskej,  ukrajinskej,  českej,  albánskej,  chorvátskej,  čiernohorskej,  egyptskej, 
vlašskej,  slovínskej,  macedónskej,  rómskej,  a  bulharskej  menšiny.  Cieľom  stretnutia  bolo 
vypracovanie Akčného plánu uskutočnenia práv menšín v Srbsku podľa kapitoly 23  v rámci 
eurointegračného procesu. Akčný plán sa vypracoval v skupinách z oblasti vzdelávania, ktorý 
koordinovala  Svetlana  Zolňanová,  za  účasti  predsedu VPV Jána  Brnu.  Oblasť  informovania, 
koordinaoval Vladimír Lenhart. Osobitný akčný plán bol vypracovaný aj v oblasti kultúry a pre 
úradné používanie jazyka a písma.
Koordináciou  národnostných  rád  predsedala  Anna  Tomanová-Makanová,  predsedníčka 
slovenskej  národnostnej  rady,  ktorá viedla zasadnutie pri schvaľovaní uzáverov,  týkajúcich sa 
hlavne  ďalšieho  pôsobenia  Koordinácie  a  predstavovania  na  štátnej  a  medzinárodnej  úrovni. 
Schválené boli uzávery v oblasti vzdelávania, ktoré sa sťahujú na vypracovanie Plánu učebníc, 
postavenie  predmetu  materinský  jazyk  s  prvkami  národnej  kultúry,  angažovanie  osvetových 
poradcov a uplatnenie Zákona o učebniciach a učebných pomôckach.
 Zvolené  boli  stále  delegácie,  ktoré  budú  predstavovať  Koordinácie  na  rokovaniach 
v ministerstvách,  na  stretnutí  s  premiérom  a  na  medzinárodných  fórach.  Tak  predsedníčka 
NRSNM, Anna Tomanová-Makanová bude členkou delegácie, ktorá bude predstavovať  všetky 
menšiny na rokovaniach s ministrom kultúry a informovania a na rokovaniach na celoštátnej a 
medzinárodnej  úrovni  a  Svetlana  Zolňanová,  koordinátorka  pre  vzdelávania  NRSNM,  na 
rokovaniach v ministerstve osvety, vedy a technologického rozvoja a na všetkých fórach v oblasti 
vzdelávania. 

Edukácia k projektom fondov EU v oblasti vzdelávania
21. septembra 2015 v sieni Zhromaždenia AP Vojvodiny boli udelené certifikáty predstaviteľom 
škôl,  žiackych  domovov  a  inštitúcií,  ktoré  sa  na  území  Vojvodiny  zaoberajú  vzdelávaním. 
Certifikáty dostali absolventi školenia  na písanie projektov do fondov Európskej únie z oblasti 
vzdelávania. Zo slovenských škôl edukáciu absolvovali predstavitelia Základných škôl z Pivnice 
a  Báčskeho Petrovca,  z  Gymnázia  v  Báčskom Petrovci  ako  i  koordinátorka  pre  vzdelávanie 
Svetlana  Zolňanová.  Potvrdenia  o  školení  rozdelil  Mihalj  Njilaši,  poktrajinský  tajomník  pre 
vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá. 
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Návšteva Gymnázia v Báčskom Petrovci
Predseda Výboru pre vzdelávanie Ján Brna a koordinátorka pre vzdelávania Svetlana Zolňanová 
v  mene  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny  22.  septembra  2015  navštívili 
Gymnázium Jána  Kollára  so  žiackym domovom v Báčskom Petrovci.  V rozhovore  s  novou 
úradujúcou riaditeľkou Vieroslavou Struhárovou sa zmienili  o  aktivitách,  ktoré  sa  pravidelne 
uskutočňujú  na  úrovni  spolupráce  dvoch  inštitúcií  vyplývajúce  zo  zákona,  keďže  má 
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny od októbra 2012 spoluzakladateľské práva s 
Vládou  Vojvodiny  nad  gymnáziom.  Národnostná  rada  bude  aj  naďalej  podporovať  odborné 
zdokonaľovanie profesorov, tábory žiakov, početné projekty gymnázia, vybavenie školy a pobyt 
žiakov v žiackom domove. 

Zbierka úloh zo slovenského jazyka 
Národnostné  rady  národnostných  menšín  sú  už  rad  rokov  partnermi  Ústavu  pre  zveľadenie 
výučby  a  vzdelávania  v Belehrade,  partnermi  pri  organizovaní  záverečných  skúšok.  Tím 
odborníkov pravidelne vypracuje novú Zbierku úloh zo slovenského jazyka, ktorá má pomôcť 
žiakom ôsmeho ročníka na prípravu na záverečné skúšky, ako aj preklad zbierok z matematiky a 
z prírodných a spoločenských vied. Tohtoročné zbierky boli vypracované a odovzdané do Ústavu 
23.  októbra  2015  a  v  ponuke  budú  žiakom na  školský  rok  2015/2016.  Na  túto  aktivitu  sú 
prostriedky zabezpečené cez projekty.

Didaktické pomôcky
V súlade s Plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie Národnostná rada slovenskej 
národnostnej menšiny podporila vydanie  príručky pre žiakov - didaktickú pomôcku Slovenčina 
ako hračka autoriek Zuzany Lenhartovej a Anny Hrkovej v hodnote 25.000,00.

Správa o realizovanej ceste
v dňoch 23. - 24. septembra roku 2015 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom  Kurikulárna reforma a 
perspektívy základnej  školy.  Na nej  sa s  príspevkom  Vzdelávanie Slovákov ako faktor vývinu 
interkulturality  vo  Vojvodine zúčastnila  pracovníčka  z  Pedagogickej  fakulty  v  Sombore 
Univerzity v Novom Sade doc. dr Ruženka Šimoniová-Černáková, doc. dr Mila Beljanski a prof. 
dr Saša Marković. Uvedený príspevok, ako aj sama účasť na konferencii je súčasť spoločného 
projektu dvoch pedagogických fakúlt pod názvom Vplyv edukačných a sociokultúrnych faktorov 
na utváranie národnostnej identity Slovákov v Srbsku. V uverejnenom príspevku bude uvedené, 
že NRSNM podporila výskum a že účinkuje v danom projekte.

 NRSNM finančne podporila účasť na konferencii v 
hodnote 44.241,00. 

Spolupráca predškolských ustanovizní
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Združenie slovenských vojvodinských vychovávateľov za podpory Národnostnej rady slovenskej 
národnostnej menšiny realizuje početné projekty spolupráce s materskými školami a inštitúciami 
v Slovenskej republike.

24.  –  25.  septembra  2015  Božena  Levárska,  predsedníčka  Združenia  slovenských 
vojvodinských  vychovávateľov,  Milota  Grňová,  vedúca  škôlky  v Kysáči  a pedagogička  Jasna 
Subotin, spolu s koordinátorku pre vzdelávanie Svetlanou Zolňonovou navštívili dve materské 
školy v Nových Zámkoch v Slovenskej Republike. Škôlky v materskej krajine sú zamerané na 
projekt  Zelené  škôlky  a na  použitie  moderných  technológií  vo  vyučovacom  procese. 
Charakteristické  pre  tieto  ustanovizne  je  aj  práca  v bilingválnych  skupinách  so  slovenskou 
a maďarskou vyučovacou rečou.  Spolupráca  medzi  ustanovizňami  v materskej  krajine  a u nás 
bude  pokračovať  vo  výmene  skúseností  a výmene  učebných  materiálov.  Na  túto  aktivitu  sú 
prostriedky zabezpečené cez projekty. 

Predstaviteľky  Združenia  vychovávateľov  sa  už  pravidelne  zúčastňujú  aj  na 
medzinárodných  konferenciách  pre  vychovávateľov  so  slovenskou  vyučovacou  rečou,  ktorá 
v novembri prebiehala v Smokovci v Slovenskej republiky. 

Zasadnutie s pokrajinským tajomníkom pre vzdelávanie
Zasadnutie  predstaviteľov Národnostných rád  národnostných menšín  so sídlom na  území  AP 
Vojvodiny  s  pokrajinským  tajomníkom  pre  vzdelávanie,  správu,  predpisy  a  národnostné 
spoločenstvá  Mihaljom  Njilašim,  sa  konalo  29.  septembra  2015  v  Novom  Sade.  Témou 
zasadnutia bol aktuálny stav na školách s menšinovou vyučovacou rečou, formovanie spoločných 
stanovísk pri vypracovaní Akčného plánu z oblasti vzdelávania ku kapitole 23, žiadosť o zmenu 
pravidiel pri formovaní tried a skupín,  v ktorých sa koná vyučovanie v menšinovom jazyku.  Na 
zasadnutí  záujmy  slovenskej  menšiny  hájili  predseda  Výboru  pre  vzdelávanie  Ján  Brna  a 
Svetlana Zolňanová, koordninátorka pre vzdelávanie pri NRSNM a Koordinácii národnostných 
rád národnostných menšín. 
Na túto aktivitu sa z prostriedkov NRSNM vyčlenilo: 2.400,00

Zasadal Výbor pre vzdelávanie
4. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie sa uskutočnilo 30. septembra  2015 v miestnostiach úradu 
Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny.  Na  zasadnutí  bol  vypracovaný  plán 
realizácie  schválených projektov  na  USZZ do konca  roka  2015.  Podrobne sa  vypracovali  aj 
prípravy na Stretnutie slovenských učiteľov, ktoré sa uskutoční 9. a 10. októbra na Gymnáziu a v 
Základnej škole v Báčskom Petrovci za účasti profesorov z Univerzity Komenského z Bratislavy. 
Pri  tejto  príležitosti  sa  udelí  aj  Cena  Samuela  Tešedíka.  Členovia  Výboru  pre  vzdelávanie 
prerokovali  aj  návrhy  na  Akčný  plán  ku  kapitole  23,  schválili  Plán  vydávania  učebníc  pre 
slovenskú  menšinu  na  päťročné  obdobie,  podali  sa  informácie  o  návšteve  predškolských 
ustanovizní  a  škôl  s  vyučovacím jazykom slovenským a  správa  zo  zasadnutia  Komisie  pre 
školstvo USZZ. Poskytnutá bola mienka na voľbu člena Školského výboru v Laliti, na otvorenie 
slovenskej triedy v 1. ročníku na ZŠ v Erdevíku a v Ľube, mienka na sieť Pu a ZŠ v Beočine a v 
Novom Sade, mienka na voľbu riaditeľov škôl v Novom Sade, Jánošíku a v Hložanoch, mienka 
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na  poradovník  ubytovaných  žiakov  v  žiackych  domovoch  v  Novom  Sade,  Zreňanine  a  v 
Báčskom  Petrovci,  ako  aj  na  ubytovanie  študentov  v  Študentskom  domove  Novom  Sade. 
Posúdila sa aj listina štúdijných odborov Univerzity v Novom Sade. 

Výbor  pre  vzdelávanie  udelí  aj  tohto  roku  pomoc  piatim  žiakom  ubytovaným  v 
Žiackom domove pri Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci a desiatim žiakom Gymnázia 
Mihajla Pupina v Kovačici jednorázovú finančnú podporu po 20.000,00 
         Na cestovné trovy a diéty sa z prostriedkov NRSNM vyčlenilo: 23.090,00.

Koordinačná porada s učiteľkami slovenčiny
30.  septembra 2015 koordinátorka  pre vzdelávanie  Svetlana Zolňanová a  členky Výboru pre 
vzdelávanie Tatiana Naďová a Mária Andrášiková uskutočnili poradu so slovenčinárkami, ktoré 
vyučujú  slovenčinu  s  prvkami  národnej  kultúry v  Novom Sade,  Hajdušici,  Báčskej  Palanke, 
Čelareve a v Pivnici. Cieľom stretnutia bolo špecifikovanie aktivít pre žiakov z uvedených škôl 
pri  návšteve  Báčskeho  Petrovca  v  rámci  projektu  Aj  my sa  učíme  po  slovensky.  Projekt  sa 
realizoval 21. novembra 2015.

Na cestovné trovy sa z prostriedkov NRSNM vyčlenilo: 7.540,00.

Rozdelené štipendiá pre stredné školy a zaznamenaný Deň školy 
2. októbra 2015 Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci zaznamenal 
Deň  školy.  Pri  tejto  príležitosti  Anna  Tomanová-Makanová,  predsedníčka  Národnostnej  rady 
slovenskej národnostnej menšiny, a Svetlana Zolňanová, koordinátokra pre vzdelávanie, rozdelili 
štipendiá - bezplatný pobyt v žiackom domove: Tabite Vágalovej, Jozefíne Kámaňovej a Taničke 
Kľúčikovej z Pivnice,  Ivete Galasovej z Padiny a Filipovi Ďuríkovi z Erdevíka. 
      V roku 2015, z prostriedkov NRSNM na podporu žiakov v Žiackom domove v Báčskom 
Petrovci  a  na  kúpu  kníh  do  knižnice  sa  vyčlenilo:  267.880,00.  Pre  žiakov  v  kovačickom 
gymnáziu sa vyčlenila jednorázová pomoc v sume 200.000,00.

Seminár inšpirovaný divadlom pre deti
Dňa 3. októbra 2015 v Klube VHV SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove dva výbory 
NRSNM – pre kultúru a pre vzdelávanie zrealizovali okrúhly stôl – seminár na tému Dramatická 
výchova,  v  rámci  ktorého  zhodnotili  tohtoročnú  22.  detskú  divadelnú  prehliadku  3xĎ. 
V pokračovaní hovorili i o problémoch, s ktorými sa režiséri stretávajú pri realizácii detských 
divadelných predstavení. 
Režiséri a učitelia na našich školách brali účasť na realizácii projektu Dramatická výchova na 
školách.  22.  prehliadka  priniesla  až  24  detské  divadelné  predstavenia,  22  v súťažnej  časti. 
Režiséri  pricestovali  zo  škôl,  respektíve  z kultúrno-umelecko-osvetových  spolkov  zo  Šídu, 
Bingule, Nového Sadu, Aradáča, Bieleho Blata, Selenče, Pivnice, Kulpína, Vojlovice a Kovačice. 
Seminára sa zúčastnili i početní staropazovskí pedagogickí pracovníci. 
Na  túto  aktivitu  sa  z prostriedkov  NRSNM  vyčlenilo:  20.719,83  -  ďalšie   prostriedky 
zabezpečené z projektu.
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Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov a udelenie Ceny Samuela Tešedíka
6.  stretnutie  slovenských  dolnozemských  učiteľov  sa  konalo  9.  –  11.  10.  2015  v  Báčskom 
Petrovci  v  spoluorganizácii  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny,  Asociácie 
slovenských pedagógov a  ZŠ Jána Čajaka  v Báčskom Petrovci.  Podujatie  finančne  podporili 
Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny,  Pokrajinský  sekretariát  pre  vzdelávanie, 
správu, predpisy a národnostné spoločenstvá a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Účasť na 
podujatí brali učitelia z Maďarska, Rumuska, Chorvátska a za Srbska za prítomností hostí zo 
Slovenskej  a  Českej  republiky.  Podujatie  sa  začalo  slávnostným  udelením  Ceny  Samuela 
Tešedíka  učiteľom  zo  Srbska,  Maďarska,  Chorvátska  a  Rumunska.  Zriaďovatelia  ceny  sú 
Spoločnosť  pre  edukáciu  a  kultúru  v  Nadlaku,  (zastupovali  Pavel  Hlásnik  a  Bianka  Unc), 
Asociácia  slovenských  pedagógov  (zastupovala  Mária  Andrášiková),  Čabianska  organizácia 
Slovákov  (zastupovala  Edita  Pečenyová),  Svetové  združenie  Slovákov  (zastupovala  Svetlana 
Zolňanová) a Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR (zastupovala Mária Katarína Hrkľová). 
Za rok 2015 Cenu Samuela Tešedíka získali: Anna Kapusniaková z Rumunska, Ján Kopčok z 
Kulpína  zo  Srbska,  Judita  Kasálová  Sabadová  z  Maďarska.  Pamätný  list  sa  udelil  Anne 
Dováľovej z Rumunska, Andrejovi Kuricovi z Chorvátska a Martinovi Listmajerovi z Jánošíka 
zo Srbska. 
V sobotu 10. októbra prebiehala pracovná časť stretnutia učiteľov na tému Stav slovenčiny od 
Štúra až dodnes. Na úvod prítomných a hostí privítal Ján Brna, riaditeľ základnej školy Jána 
Čajaka v Báčskom Petrovci a predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Stretnutie moderovala 
v  mene  organizátora  PaedDr.  Svetlana  Zolňanová,  koordinátorka  pre  vzdelávanie  NRSNM. 
Slávnostné  príhovory  predniesli  Anna  Tomanová-Makanová,  predsedníčka  Národnostnej  rady 
slovenskej  národnostnej  menšiny  a  podpredsedníčka  Zhromaždenia  AP  Vojvodiny,  Peter 
Prochácka,  podpredseda  Úradu  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí,  Katarína  Čamborová, 
riaditeľka  odboru  rozvojovej  pomoci  a  služieb  pri  zabezpečení  medzinárodnej  spolupráci  pri 
MŠVVaŠ SR, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí,  Katarína 
Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku. V pokračovaní sa prihovorili za 
hosťujúcich učiteľov z Maďarska Michal Lászik, predseda výboru pre vzdelávanie pri Slovenskej 
celoštátnej  samospráve  v  Maďarsku,  v  mene  učiteľov  z  Rumunska  Pavel  Hlásznik,  prvý 
podpredseda  Demokratického  zväzu  Slovákov  a  Čechov  v  Rumusnku,  v  mene  učiteľov  z 
Chorvátska  Andrej  Kuric,  poradca  pre  slovenské  školy  v  Chorvátsku,  v  mene  učiteľov  zo 
Slovenskej republiky Ingrig Záhorecová, riaditeľka ZŠ v Svetom Petri a v mene domácich Pavel 
Marčok, predseda Obce Báčsky Petrovec.

  Úvodný referát na tému 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra predniesol doc. PhDr. 
Michal Babiak, PhD.  z Univerzity Komenského v Bratislava a doc. PhDr. Ladislav Lenovský, 
PhD. z Univerzity Konštatnína Filozofa v Nitre. V pokračovaní učitelia z Rumunska, Maďarska, 
Chorvátska  a  zo  Srbska  predstavili  svoju  činnosť,  svoje  odborné  skúsenosti  na  školách  s 
vyučovacou rečou slovenskou a odborné príspevky o osobnosti Ľudovíta Štúra a o jeho prínose k 
rozvoju vyučovania slovenčiny na školách v slovenskom zahraničí. Odprezentované príspevky sa 
nachádzajú na www.aus.org.rs 
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V rámci kultúrnej zložky tohtoročného stretnutia si učitelia mohli obzrieť Gymnázium 
Jána Kollára so žiackym domovom, petrovskú školu, Najstarší dom, Galériu Zuzky Medveďovej 
a divadelné predstavenie Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci. 

Na posledný deň stretnutia bola ponuknutá obchádzka mesta Nový Sad. 
Koordinátorka  pre vzdelávanie  napísala  o stretnutí  článok do Dolnozemského Slováka 

4/2015.
Z prostriedkov NRSNM sa na toto stretnutie vyčlenilo 129.970,00 – ďalšie prostriedky 

boli zabezpečené cez projekty.    

Príspevky do Slovenčinára
Príspevky, ktoré odzneli na 6. stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov boli poslané 

do  spoločného  odborného  časopisu  slovenských  dolnozemských  učiteľov  Sovenčinár,  ktorý 
vydáva Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku. 

Za  príspevky    sa  poskytla  finančná  netto  úhrada  v hodnote  po  3.000,00  Vesne 
Kámaňovej,  Gabriele  Gubovej-Červenej,  Anne  Márii  Boldockej-Grbićovej,  Anne  Hrkovej 
a Zuzane Lenhartovej.                           

Podpísaný  Memorandum o spolupráci SZSZ
12. októbra 2015 v Bratislave zasadala Výkonná rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí 
v zložení:  Vladimír  Skalský  (predseda),  Peter  Lipták,  Ján  Fúzik,  Pavel  Hlásnik,  Svetlana 
Zolňanová  (členovia),  Branislav  Slivka  (predseda  Revíznej  a zmierovacej  komisie),  Viera 
Tapalagová, Ingrid Slaninková a Stanislav Bajaník (spolupracovníci). Ústrednou témou stretnutia 
bolo  podpisovanie  Memoranda  o spolupráci  medzi  Svetovým  združení  Slovákov  v zahraničí 
a Úradom  pre  Slovákov  žijúcich  v zahraničí.  Memorandum  bolo  podpísané  na  Úrade 
s predsedom Jánom Varšom, kde sa predstavitelia SZSZ dohodli aj  o ďalšej  spolupráci dvoch 
inštitúcií.
Cestovné trovy boli uhradené z prostriedkov NRSNM.  

O skúsenosti pri zabezpečení práv národnostných menšín v Maďarsku
13. októbra 2015 v Subotici Ministerstvo spravodlivosti Srbska a Maďarskej republiky poriadalo 
okrúhly stôl na tému Predstavenie najlepšej skúsenosti Maďarska z oblasti práv národnostných 
menšín. Prezentovanie skúseností z Maďarska by malo zveľadiť vypracovanie Akčného plánu 
uskutočnenia  práv  národnostných  menšín  v  Srbsku.  V  mene  Národnostnej  rady  slovenskej 
národnostnej menšiny sa stretnutia zúčastnili Ján Litavský (podpredsedda NRSNM), Ján Slávik, 
(predseda Výboru pre kultúru) a Svetlana Zolňanová (koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM).
Na túto aktivitu sa z prostriedkov NRSNM vyčlenilo: 1.400,00. 

Vedecká konferencia
16. októbra 2015 sa na Filozofickej fakulte v Novom Sade v organizácii Oddelenia slovakistiky a 
Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov konala medzinárodná konferencia pod názvom 270 
rokov  dejín,  literatúry  a  jazyka.  Konferencia  zoskupila  odborníkov  z  lingvistiky,  histórie, 
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literárnej  vedy,  medialistiky a  národopisu,  ktorí  referovali  o  témach z  dejín  školstva,  cirkvi, 
literatúry, jazyka, tlače, v komparatívnych slovensko-maďarských, srbských, poľských, českých, 
austrálskych, kanadských, rumunských, macedónskych a iných súvislostiach.
V mene Národnostnej  rady na konferencii  účasť brali  aj  podpredseda NRSNM Ján Litavský, 
predseda Výboru pre vzdelávanie Ján Brna a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.
Konferenciu Národnostná rada podporila aj finančne v hodnote 200.000 dinárov a cestovné trovy 
na konferenciu 2.400,00.

Putovná súťaž zo slovenského jazyka pre stredoškolákov
XI.  ročník  Putovnej  súťaže  zo  slovenského  jazyka  pre  stredoškolákov,  ako  spoločný 
dolnozemský projekt bol realizovaný v Nadlaku v Rumunsku 16. - 18. októbra 2015. Zo Srbska 
sa na súťaži zúčastnilo 12 žiakov so svojimi profesormi z Gymnázia Jána Kollára so žiackym 
domovom v Báčskom Petrovci a z Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.
Na cestovné trovy a na pedagogický dozor sa z prostriedkov NRSNM vyčlenilo 44.400,00. 

Oslava Dňa Školy v Kysáči  a realizácia projektu Posedenie so spisovateľom

Učitelia,  žiaci  a penzisti  kysáčskej  Základnej  školy Ľudovíta  Štúra  29.10.  2015 oslávili  Deň 
školy. Pripomenuli si i 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, ktorého meno nesie táto škola 
a 230 rokov od založenia prvej slovenskej školy v Kysáči.

Z príležitosti týchto významných jubileí,  v priestoroch školy najprv bola otvorená výstava Jar 
slovenského národa, o ktorej hovoril Mgr. Pavol Máťuš, odborný pracovník Literárneho múzea 
Slovenskej národnej knižnice v Martine.  

Potom v slávnostnej sieni školy bolo Stretnutie so spisovateľom Augustínom Maťovčíkom, ktoré 
sledovali  i  študentky  a profesorky  Oddelenia  slovakistiky  Filozofickej  fakulty  Univerzity 
v Novom Sade a predstavitelia  niekoľkých škôl.  Ide o spoločný projekt  NRSNM a Asociácie 
slovenských pedagógov. Projekt finančne podporil USZZ. Daniela Marčoková, riaditeľka školy, 
privítala  hostí,  medzi  ktorými  boli  i  predstavitelia  NRSNM  Zuzana  Lenhartová,  Vladimír 
Valentík a Ján Slávik, tiež Margaréta Kovárová, lektorka múzea Ľ. Štúra v Modre.

Okrem spisovateľa A. Maťovčíka sa prítomným prihovoril  i V. Valentík,  riaditeľ Slovenského 
vydavateľského  centra  a  o najdôležitejších  podujatiach  na  Slovensku  z príležitosti  jubilea 
Ľudovíta Štúra hovorila Elena Kačalová, riaditeľka Odboru štátneho jazyka Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. Nakoniec si prítomní pozreli záznam z nedávneho podujatia v Uhrovci.

V Kultúrnom stredisku potom prebiehal Slávnostný program, po ktorom bola rozlúčka s novými 
penzistami školy.

V  piatok,  30.10.2015  sa  žiakom  ôsmych  ročníkov  prihovorila  Margaréta  Kovárová, 
lektorka múzea Ľ. Štúra v Modre pútavou prednáškou o živote Ľudovíta Šúra.

Oslavy Dňa školy v Kysáči NRSNM podporila v sume 50.000,00 a predstaviteľom NRSNM 
diéty 5.600,00. 
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Podpísaná Dolnozemská dohoda
29.  októbra  2015  v  Slovenskom  dome  v  Segedíne  bola  podpísaná  Dolnozemská  dohoda  o 
spolupráci  a  realizácii  18  spoločných  projektov  z  oblasti  vzdelávania,  kultúry  a  zachovania 
národných tradícií medzi inštitúciami a organizáciami, ktoré zastupujú Slovákov v Maďarsku, 
Rumunsku a v Srbsku. Za Maďarsko účasť na spoločných projektoch brala Celoštátna slovenská 
samospráva a Čabianska organizácia Slovákov, za Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a 
Čechov v Rumunsku a Spoločnosť pre kultúru a edukáciu Ivana Kraska a za Srbsko Národnostná 
rada  slovenskej  národnostnej  menšiny,  Matica  slovenská  v  Srbsku,  Asociácia  slovenských 
pedagógov a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. NRSNM predstavovala predsedníčka 
Anna Tomanová-Makanová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

Zasadala Komisia pre štipendiá
2. novembra 2015 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadala 
Komisia  pre  štipendiá  a  analyzovala  prihlášky  na  štipendium Národnostnej  rady slovenskej 
národnostnej menšiny na  akademický rok 2015 /2016: 

ZOZNAM NAVRHNUTÝCH KANDIDÁTOV NA  ŠTIPENDIUM NRSNM 2015
• KÁDROVÉ POTREBY V SLOVENSKÝCH INŠTÍTÚCIÁCH

MENO BYDLISKO FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR ročník
1.  Jaroslav 
Meleg

Báčsky Petrovec Fakulta  ekonomiky a  manažmentu  v  Novom 
Sade, informatika

2.

2. Martina Hedi Padina Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade, 
psychológia

4.

3.  Michaela 
Tarnociová

Pivnica Prírodno-matematická  fakulta  Nový  Sad, 
teoretická matematika

2.

4.  Alexandra 
Mega

Padina Filozofická fakulta, Nový Sad,
nemecký jazyk

2

5. Adrian Ključik Pivnica Prírodno-matematická  fakulta,  Nový  Sad 
informatika informačných systémov

3

6. Tereza Jonáš Kovačica Fakulta  pre   spec.  edukáciu  a  rechabilitáciu, 
logopéd, Belehrad

4

7.  Lýdia 
Šusterová

Pivnica Právnická fakulta, Nový Sad, všeobecný odbor 4

8. Martin Hložan 
Báčska Palanka

Prírodno-matematická  fakulta,   Nový  Sad 
fyzika

4
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• PODPORA ZACHOVANIU NÁRODNEJ IDENTITY V MALÝCH PROSTREDIACH 
OBÝVANÝCH SLOVÁKMI

1. Iveta Makan Silbaš Filozofická fakulta, Nový Sad,
slovenský jazyk a literatúra

2

2.  Anna-Maria 
Tamašiová

Laliť Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský 
jazyka a literatúra

3.

• ZA MIMORIADNE ŠTÚDIJNÉ VÝSLEDKY

1.  Jana 
Domonji

Kysáč Filozofická fakulta,  Nový Sad
Slovenský jazyk a literatúra

2.

ZOZNAM UCHÁDZAČOV O ŠTIPENDIUM NRSNM 2015

MENO BYDLISKO FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR ročník
1.  Svetlana 
Ďurovková

Kysáč Filozofická Fakulta v Novom Sade
psychológia

2.

2.  Darina 
Suchánek 

Kovačica Vysoká turistická  škola  v  Belehrade, 
ekonómia a turistika

3.

3.  Želmíra 
Koláriková

Padina Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade, 
slovenský jazyka literatúra

3. 

4.  Jaroslav 
Meleg

Báčsky 
Petrovec

Fakulta ekonomiky a manažmentu v Novom 
Sade, informatika

2.

5.  Martina 
Lukáč 

Padina Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade, 
sociológia

3.

6.  Daniela 
Hlavča

Padina Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade, 
sociológia

3.

7. Martina Hedi Padina Filozofická  Fakulta  v  Novom  Sade, 
psychológia

4.

8.  Samuel 
Miklovic

Stará Pazova Fakulta  technických  vied,  Nový  Sad, 
energetika, elektronika a telekomunikácie

2.

9. Ivan Srnka Kysáč Fakulta  športu  a  telesnej  výchovy,  profesor 
telesnej výchovy 

4.

10.  Daniela 
Vujović

Báčsky 
Petrovac

Filozofická fakulta, Nový Sad
slovenský jazyk a literatúra

2.

11.  Martina 
Galambošová

Hložany Vysoká  škola  odbor.  štúdií  pre  vzdelav. 
vychovávateľov-základne odborové štúdium, 

3.
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Nový Sad
12.  Michaela 
Tarnociová

Pivnica Prírodno-matematická  fakulta  Nový  Sad, 
teoretická matematika

2.

13. Anna-Maria 
Tamašiova

Laliť Filozofická fakulta, Nový Sad
slovenský jazyk a literatúra

3.

14.  Daniel 
Svetlík

Kovačica Filozofická fakulta v Belehrade
sociólogia

4

15.Daniela 
Séčová

Pivnica Vysoká  podnikateľská  škola  základných 
štúdií,   financie,  podnikateľstvo  a 
účtovníctvo

3

16.Želimíra 
Svetlík

Kovačica Filozofická fakulta, Belehrad
dejepis

5

17.  Alexandra 
Mega

Padina Filozofická fakulta, Nový Sad
nemecký jazyk

2

18.  Iveta 
Makan

Silbaš Filozofická fakulta, Nový Sad
slovenský jazyk a literatúra

2

19.  Adrian 
Kuliček

Pivnica Prírodno-  matematická  fakulta,  Nový  Sad 
informacké technológie

3

20.  Tereza 
Jonaš

Kovačica Fakulta pre špec. edukáciu a  rechabilitáciu, 
Belehrad, logopéd

4

21.  Miroslav 
Sabo

Kovačica Vysoká  škola  odborných  štúdií  pre 
inf.tehnológie,  Belehrad,  Počítačové 
multimédiá

3

22.  Aleksandar 
Matić

Báčsky 
Petrovec

Fakulta  pre  právnické  a  podnikateľské 
štúdium, Nový Sad, anglícky jazyk

5

23.  Lýdia 
Šusterová

Pivnica Právnická fakulta, Nový Sad všeobecný smer 4

24. Laura Pinćir Pivnica Vysoká podnikateľská škola, Nový Sad 2
25.  Martin 
Hložan

Báčska Palanka Prírodno-matematická  fakulta,  Nový  Sad, 
fyzika

4

26.  Karolina 
Kolarova

Jánošík Technologická  fakulta,  Nový  Sad 
farmaceutické inžinierstvo

4

27.  Jana 
Domonji

Kysáč Filozofická fakulta,  Nový Sad
slovenský jazyk a literatúra

2.

Na zasadnutie Komisie sa z prostriedkov NRSNM vyčlenilo 9.110,00.

Konzultácie o akreditácii vzdelávacích programov
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4. novembra 2015 sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konalo 
konzultačné zasadnutie o uplatnení nového Rokovacieho poriadku o odbornom zdokonaľovaní 
učiteľov  a  vychovávateľov  v  oblasti  vzdelávania  platného  od  16.  októbra  2015.  V súlade  s 
novými pravidlami sa budú akreditovať vzdelávacie programy pre vychovávateľov a učiteľov na 
školský rok 2016/2017 a 2017/2018. Nové pravidlá a možnosť akreditácie prezentovala Violeta 
Petrovićová  z  Vojvodinského  pedagogického  ústavu.  Zasadnutia  sa  zúčastnili  predstavitelia 
Výboru  pre  vzdelávanie,  Asociácie  slovenských  pedagógov,  Združenia  slovenských 
vojvodinských vychovávateľov, Ústavu pre učebnice a predstavitelia mimovládnych organizácií 
v  Novom Sade,  ktoré  majú  záujem o  akreditáciu  programov  vzdelávania  učiteľov  v  jazyku 
národnostných menší.

Po  zasadnutí  sa  predstavitelia  slovenských  inštitúcií  a  združení  dohodli  o  tom,  že  sa  pre 
vzdelávanie učiteľov po slovensky podajú na školský rok 2016/2017 a 2017/2018 4 programy z 
oblasti uplatnenia nových technológií vo vzdelávaní, výchove žiakov pre  zachovanie životného 
prostredia,  zachovanie  a  zveľadenie  materinského  jazyka  a  uschopnenie  učiteľov  na 
vypracovanie učebných pomôcok po slovensky a výber učebníc.
    Na uvedené aktivity sa z prostriedkov NRSNM vyčlenilo na cestovné trovy:  11.180,00 a na 
akreditáciu 4 programov: 40.000,00.

Výsledky súťaže Moji slovenskí predkovia 
Dňa 06. 11. 2015 na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zasadala Komisia v zložení Mária 
Andrášiková,  Ninoslav  Dedka,  Tatiana  Naďová  a  Svetlana  Zolňanová.  Komisia  rozoberala 
prihlášky na projekt Moji slovenskí predkovia

Zoznam prihlášok na súbeh Moji slovenský predkovia – ZŠ

Meno a priezvisko škola cena
1 Kristian Vereš VII/2 ZŠ  hrdinu  Janka  Čmelíka,  S. 

Pazova
Originálne riešenie na 
ďakovnom  liste  - 
reproduktor

2 Dušana Babincová, VIII ZŠ  Mladých  pokolení, 
Kovačica

Špecialna  cena– 
reproduktor

3 Brigita Bujáková, VI a ZŠ Jána Kollára, Selenča -
4 Zlatko Klninovský, VIII ZŠ Jána Kollára, Selenča 1. cena - tablet
5 Miona Struháriková, VI 1 ZŠ Zdravka Čelara, Čelarevo školský príbor
6 Ivona Marčok, VI ZŠ  Jozef  Marčok  Dragutin, 

Hložany
kniha a ďakovný list

7 Anita Provodovská ZŠ Jána Kollára, Selenča kniha a ďakovný list
8 Teodóra Šimoniová ZŠ Jána Kollára, Selenča kniha a ďakovný list
9 Filip Kráľovský ZŠ  Jozef  Marčok  Dragutin, 

Hložany
kniha a ďakovný list

10 Tijana Adámeková ZŠ  Jozef  Marčok  Dragutin, kniha a ďakovný list

44



Hložany
11 Daniel Krasnec ZŠ  Jozef  Marčok  Dragutin, 

Hložany
kniha a ďakovný list

12 Lydia Murtínová, VI ZŠ  Jozef  Marčok  Dragutin, 
Hložany

školský príbor

13 Valentína Imreková ZŠ 15. októbra v Pivnici 1. cena - tablet
14 Miluška Vranková ZŠ Ľudovíta Štúra Kysáč školský príbor
15 Marcela Gániová ZŠ Jána Čajaka, B. Petrovec školský príbor
16 Anita Grňová ZŠ 15. októbra v Pivnici školský príbor
17 Danuša Kolárová ZŠ Jána Čajaka B. Petrovec kniha a ďakovný list

Zoznam prihlášok na súbeh Moji slovenský predkovia – SŠ

Meno a priezvisko škola cena
1 Marína Bzovská Stredná škola, Stará Pazova 1. cena - tablet
2 Jozef Nosál IV b Gymnázium  Jána  Kollára,  B. 

Petrovec
za  originálne  riešenie 
– špec. cena

3 Elenka Vršková Gymnázium  Jána  Kollára,  B. 
Petrovec

špec. cena

Na prácu komisie, NRSNM vyčlenila po 6.000,00 brutto pre Máriu Andrášikovú, Jána Slavku, 
Ninoslava  Detku  a Tatianu  Naďovú   a 2.000,00  na  cestovné  trovy.   Odmena  pre  učiteľov 
ocenených  žiakov  po  4.000,00  brutto  pre  Jaroslava  Miklovica,  Máriu  Majtánovú-Kukučkovú 
a Gabrielu Gubovú-Červenú. 

Rozhlasová súťaž recitátorov
V štúdiu M novosadského rozhlasu v sobotu 7.  novembra 2015 prebiehala Rozhlasová súťaž 
mladých  recitátorov,  ktorú  organizuje  Slovenská  redakcia  Rádia  Nový  Sad  za  podpory 
Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny,  Matice  slovenskej  v  Srbsku,  Asociácie 
slovenských  pedagógov  a  Úradu  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí.  Tohtoročný  42.  ročník 
Rozhlasovej súťaže otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová - Makanová. 
Odborná porota  v  zložení  Milina Florianová,  Jana Lačoková a  Rastislav Zorňan posúdila  76 
prihlásených recitátorov, ktorí súťažili v štyroch súťažných kategóriách.
V  kategórii  nižších  ročníkov  základných  škôl  v  prednese  poézie  odmeny  dostali:  Andrej 
Simendić zo Starej Pazovy, Mariana Mikuľová z Aradáča a Melánia Medovárská zo Selenče. V 
prednese poézie z vyšších ročníkov ocenení boli: Martina Bartošová z Aradáča, Kristián Balček z 
Kovačice a Jana Rumanová zo Starej Pazovy.
Za prednes prózy odmenili Čilu Šantovú z Nového Sadu, Milušku Vrankovú z Kysáča a Ivanu 
Zorňanovú z Erdevíka. 
V kategórii stredoškolákov a študentov boli odmenené Ema Kočišová, stredoškoláčka zo Starej 
Pazovy, Elenka Vršková z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a Monika Bažaľová z 
Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.
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V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácie slovenských pedagógov 
darčeky a odmeny podelila Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM.
NRSNM  pre  dve  súťažné  kategórie,  na  odmeny  a  účasť  koordinátorky  na  súťaži  vyčlenila 
41.430,00.

Realizácia projektu Moji slovenskí predkovia
20. novembra 2015 na ZŠ 15. októbra v Pivnici  boli  udelené žiakom a učiteľom odmeny za 
najúspešnejšie práce na súbehu  Moji slovenskí predkovia v organizácii  Asociácie slovenských 
pedagógov a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostnej rady 
slovenskej národnostnej menšiny. Na projekte sa zúčastnilo 20 žiakov, ktorí navštevujú základné 
a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským ako i žiaci, ktorí chodia na hodiny slovenčiny 
s  prvkami  národnej  kultúry   na  základných  a  stredných  školách.  Prvá  cena  za  vypracovaný 
rodokmeň sa dostala do rúk Valentíne Imrekovej z Pivnice a Zlatkovi Klinovskému zo Selenče, 
kým v kategórii stredných škôl najúspešnejšia bola žiačka staropazovského gymnázia  Marína 
Bzovská. 

Odmeny pre žiakov, cestovné trovy a občerstvenie pri udelení odmien zabezpečené boli 
cez projekt.

Prezentácia Akčného plánu v oblasti vzdelávania
10.  novembra  2015  v  Zhromaždení  APV  sa  konala  konferencia  pod  názvom  Postavenie 
národnostných menšín v AP Vojvodine . V mene Koordinácie národnostných rád národnostných 
menšín na konferencii predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Anna 
Tomanová-Makanová  prezentovala  návrh  Akčného  plánu  ku  kapitole  23.  Organizátorom 
konferencie bol Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. V 
mene NRSNM na konferencii sa zúčastnili Ján Litavský, Martin Zloch a Svetlana Zolňanová.

Hodnotenie učiteľských prác použitím inovatívnych metód vo vzdelávaní
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory  Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí  podporuje školy a učiteľov, ktorí sa snažia inovovať svoj vyučovací proces 
použitím súčasných technológií za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách.

V  projekte  sa  zúčastnili  učitelia,  ktorí  pracujú  v  triedach  s  vyučovacím  jazykom 
slovenským, tak že zaslali na NRSNM svoju ukážku hodiny, na ktorej sa použila súčasná IK 
technika  (prezentáciu  v  Power  Pointe,  alebo  inom  programe  s  podobnými  technickými 
možnosťami alebo prípravu na hodinu v elektronickej forme). Hodina musela byť realizovaná so 
žiakmi v slovenskej triede, teda aj prezentácia/ukážka mala byť po slovensky.
17. októbra 2015 komisia, v zložení Tatiana Naďová, Svetlana Zolňanová a Darina Poliaková 
posúdili 51 prihlášku a najúspešnejšie odmenili. 

Finančnú podporu pre prácu poroty a odmeny pre učiteľov sa zabezpečilo cez projekt.

Volebné zasadnutie Svetového združenia Slovákov v zahraničí
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Volebné zasadnutie Svetového združenia Slovákov v zahraničí sa konalo 14. novembra 2015 v 
Bratislave za účasti predstaviteľov 37 kolektívnych členov a 12 individuálnych členov z rôznych 
krajín sveta. Na zasadnutí sa slávnostne prihovoril aj podpredseda Národnej rady Miroslav Číž a 
predseda ÚSZZ Ján Varšo. 

Za predsedu SZSZ je znovu zvolený Vladimír Skalský z Česka. Do Generálnej rady SZSZ 
sú zo Srbska zvolení Juraj Červenák a Martin Zloch, do Výkonnej rady zo Srbska na štvorročné 
obdobie zvolili Katarínu Melegovú-Melichovú a Svetlanu Zolňaovú a do Revíznej a zmierovacej 
komisie Vladimíra Valentíka a Máriu Andrášikovú. 

V podvečer volebného zasadnutia, 13. novembra 2015 zasadala Výkonná rada, Generálna 
rada a Revízna a zmierovacia komisia. 

Realizácia  projektu  Vypracovanie  učebných  pomôcok  v  slovenskej  reči  -  interaktívna 
tabuľa do školy v Silbaši
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí 17. novembra 2015 odovzdala Základnej škole bratov Novákovcov v Silbaši 
interaktívnu tabuľu a bim projektor do kabinetu slovenského jazyka. Odmenu v hodnote 123.000 
dinárov (interaktívnu tabuľu a bim projektor s finančným zabezpečením cez projekty) si zaslúžil 
Miroslav Hložan, tamojší učiteľ triednej výučby, ktorý pracuje v kombinovanej triede so žiakmi s 
vyučovacou rečou slovenskou. Na súbeh Vypracovanie ukážkových hodín po slovensky  zaslal 4 
ukážkové hodiny, v ktorých  používal IK technológie. 
Na uvedený súbeh sa prihlásilo 51 prác zo 7 základných škôl, gymnázia a zo školy pre deti s 
osobitnými  potrebami.  V súťaži  o  najlepšie  vypracované  ukážkové  hodiny  po  slovensky  sa 
zúčastnili školy zo Silbaša, Pivnice, Báčskeho Petrovca, Hložian, Jánošíka, Kovačice, Nového 
Sadu a Kysáča. Vzorné hodiny sa môžu využívať na hodinách  slovenčiny, prírody a spoločnosti, 
matematiky,  fyziky,  chémie,  dejín,  technického vzdelávania,  ekológie,  taktiež na triednických 
hodinách, občianskej výučbe a na rodičovských poradách.
Práce  hodnotila  porota  v  zložení:  predsedníčka  Tatiana  Naďová  (riaditeľka  pivnickej  školy), 
členky  Svetlana  Zolňanová  (  koordinátorka  pre  vzdelávanie  NRSNM)  a  Darina  Poliaková 
(informatička na ZŠ v Kovačici a v Sámoši). Porota rozhodla úhrnou sumou 121.000 dinárov 
odmeniť najúspešnejšie práce.  Finančné odmeny zabezpečené cez projekty v hodnote 10.000, 
7.000 a 3.500 dinárov získalo 11 učiteľov. Všetky práce budú zverejnené na webovej stránke 
NRSNM a ASP. Na cestovné trovy Komisie NRSNM vyčlenila 4.500,00.

Novinky vo vzdelávaní
18.  novembra  2015 sa  v  Ústave  pre  zveľadenie  vzdelávania  a  výchovy v  Belehrade  konalo 
stretnutie predstaviteľov Koordinácie národnostných rád národnostných menšín s predstaviteľmi 
Ústavu a Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja. Národnostné rady predstavovali 
menšiny,  ktoré  uskutočňujú  vzdelávanie  v  materinskom  jazyku  po  slovensky,  maďarsky, 
rumunsky,  chorvátsky,  bulharsky  a  bosniansky,  kým  sa  predstavitelia  rusínskej  a  albánskej 
národnostnej rady nezúčastnili. V mene Koordinácii národnostných rád stretnutie iniciovala naša 
národnostná  rada  za  cieľom zverejnenia  už  dávnejšie  vypracovaných  dodatkov  do  učebných 

47



osnov z dejín, prírody a spoločnosti, hudobnej a výtvarnej kultúry. Dodatky do učebných osnov 
špecifikujú dejiny a kultúrnu a národnostnú identitu menšín,  ktoré majú školy s menšinovým 
vyučovacím jazykom v Srbsku. Takéto obsahy sa do osnov majú vypracovať a zverejniť v roku 
2016, čo sa stane po prvýkrát v dejinách nášho školstva. 

Ďalší  pokrok vo vzdelávaní  v roku 2016 bude aj  vypracovanie a zverejnenie osnov z 
materinského jazyka s prvkami národnej kultúry pre stredné školy,  kde si slovenská menšina 
vytýčila potrebu rozlíšenia obsahov zo slovenčiny pre gymnáziá a pre stredné odborné školy. 

Národnostné  rady  národnostných  menšín  odsúhlasili  aj  s  návrhom  Plánu  učebníc  na 
štvorročné obdobie, ktorý predvída vydávanie učebníc z materinského jazyka ako povinného a 
voliteľného predmetu pre základné školy a stredné školy a vypracovanie učebníc alebo dodatkov 
z dejín, prírody a spoločnosti, hudobnej a výtvarnej kultúry pre základné a stredné školy. O forme 
vydávania učebníc a jej rozsahu bude rozhodovať každá národnostná menšina v rámci činnosti 
Národnostných rád, podľa príslušného Zákona o učebniciach.

Na cestovné trovy a diéty sa z prostriedkov NRSNM vyčlenilo 7.180,00.

Realizácia kvízu Poznaj svoju minulosť
2. ročník kvízu  Poznaj svoju minulosť bol realizovaný na ZŠ 15. októbra v Pivnici 20. októbra 
2015  pre  žiakov  základných  škôl  s  vyučovacím  jazykom  slovenským  z  Pivnice,  Selenče, 
Aradáča, Erdevíka, Starej Pazovy, Hložian, Báčskeho Petrovca a pre dve družstvá z Padiny. 

Projekt  Poznaj  svoju  minulosť zahŕňa  previerku  vedomostí  z  dejín  a  kultúry 
vojvodinských Slovákov. Cieľom kvízu je prostredníctvom interaktívnej činnosti, žiakov vo veku 
13 – 15 rokov usmerňovať v rámci mimoškolskej aktivity, udržať národné povedomie, za cieľom 
poznať svoju tradičnú kultúru a významné osobnosti a inštitúcie Slovákov vo Vojvodine, ktoré 
prispeli k zachovaniu a rozvoju slovenskej identity a národného povedomia. 

Nositeľom projektu je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej 
podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Žiaci  sa  na  súťaž  pripravovali  pomocou  vyše  200  vopred  vypracovaných  kvízových 
otázok.  Systém skúšania  bol  po  10  otázok s  ponúknutými  štyrmi  odpoveďami,  z  ktorých je 
vyznačená správna odpoveď, systém tzv asociácií a systém fotografie známej osobnosti zo života 
Vojvodinských Slovákov, ktorá je krytá so 6 okienkami, každé pole sa odkryje jednou správnou 
odpoveďou na otázku.  Otázky z dejín vojvodinských Slovákov sa hlavne zameriavajú na učivo z 
dodatkov z dejepisu pre 6. - 8. ročník základných škôl a otázky z oblasti kultúry, ktoré patria do 
všeobecnej vzdelanostnej kultúry každého príslušníka slovenskej národnostnej menšiny.

V tomto roku bola najúspešnejšia ekipa  učiteľky Gabriely Gubovej-Černenej zo ZŠ 15. 
októbra v Pivnici, ktorá za odmenu bude delegovaná na kemp do Slovenskej republiky v roku 
2016.  Z  prostriedkov  NRSNM  na  túto  aktivitu  bolo  vyčlenené  52.000,00  Cestovné  trovy, 
materiál na realizáciu a ďalšie prostriedky boli zabezpečené cez projekt. 

Etnicita a viacjazyčná výchova - siedmy žiacky seminár
21. novembra 2015 na petrovskej škole sa uskutočnil v poradí siedmy žiacky seminár pod heslom 
Etnicita a viacjazyčná výchova. Seminára sa zúčastnili žiaci hostiteľskej školy, žiaci zo Starej 

48



Pazovy,  Kovačice,  Pivnice,  Aradáča,  Hložian, Kulpína  a ich  učiteľky  slovenského  jazyka, 
anglického, srbského a nemeckého jazyka.
   Po  srdečnom  privítaní  a raňajkách  v sprievode  svojich  učiteliek  žiaci  najprv  navštívili 
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom a potom ústredňu Matice slovenskej v Srbsku. 
Po návrate do školy čakal ich prichystaný obed a potom sa rozdelili do jednotlivých vzdelávacích 
dielní  (slovenská,  srbská,  anglická,  nemecká  a výtvarnícka  dielňa).  V týchto  viacjazyčných 
dielňach  skompletovali  viacjazyčný  materiál,  ktorý  je  obsahom  na  ďalšie  číslo  spoločného 
internetového časopisu Čaroslov (www.caroslov.rs) . 
     Cieľ seminára  pozostával v upevňovaní a zlepšení  jazykovej zručnosti žiakov predovšetkým 
v materinskom jazyku, v srbskom jazyku a v cudzích jazykoch ako aj v jazykoch národnostných 
menšín vo Vojvodine.
      Siedmy seminár pre žiakov základných škôl bol zameraný na udržiavanie a rozvoj národného 
a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských žiakov vo Vojvodine.
     Jednodňový seminár pod názvom Etnicita a viacjazyčná výchova – VII. seminár pre žiakov 
základných  škôl bol  finančne  zabezpečený  prostredníctvom  projektu  a  peňazí  z  Úradu  pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí a Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Z výboru pre vzdelávanie sa 
vyčlenilo na cestovné trovy účastníkov 20.300,00.

Aj my sa učíme po slovensky
21. novembra 2015 v Báčskom Petrovci bola uskutočnená prvá časť projektu Aj my sa učíme po 
slovensky v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory 
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Žiaci zo základných škôl v Báčskej Palanke, Čeláreva, 
Nového  Sadu  a  Pivnice,  ktorí  navštevujú  hodiny  slovenčiny  s  prvkami  národnej  kultúry  a 
vyučovanie sledujú po srbsky, najprv navštívili Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci, v 
ústredni Matice slovenskej ich prijala predsedníčka MSS, obzreli si Galériu Zuzky Medveďovej, 
Najstarší  dom v Báčskom Petrovci  a mali  príležitosť sa  kamarátiť  so svojimi rovesníkmi na 
Základnej  škole  Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.  Národnostná  rada slovenskej  národnostnej 
menšiny  žiakom  rozdelila  3  čísla  najnovšej  Zorničky  a  učebnice  zo  Slovenska.  Projekt 
pokračoval 1. decembra v Kovačici, kde sa zapojili žiaci z Hajdušice a Vojlovice.

Podpísaná zmluva o štipendiách NRSNM

Vo štvrtok, 26. novembra 2015 bola v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej 
menšiny  podpísaná  zmluva  o  štipendiách  pre  11  štipendistov  NRSNM  na  akademický  rok 
2015/2106.  Predsedníčka  NRSNM  Anna  Tomanová-Makanová  štipendistom pri  odovzdávaní 
zmluvy zdôraznila, že sa štipendium udeľuje pravidelne od roku 2008 a že by malo motivovať 
našich mladých ľudí zapájať sa do aktivít,  ktorými sa zachováva naša národnostná identita a 
tradičná kultúra. Koordinátorka vyzdvihla, že NRSNM očakáva, že sa po ukončení štúdia naši 
odborníci zamestnajú v našich inštitúciách s národnostným významom. Štipendium sa udeľuje na 
jeden rok - 10 splátok v sume 4.500, 00 dinárov. 
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Projekt Aj my sa učíme po slovensky pokračuje
1. decembra 2015 v Kovačici pokračovala realizácia projektu  Aj my sa učíme po slovensky pre 
žiakov zo ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja z Hajdušice. Cieľom projektu je upevnenie národného 
povedomia u žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry a zvýšenie 
záujmu o vyučovanie slovenčiny. Návštevou ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, žiaci z Hajdušice 
mali možnosť na hodinách slovenčiny a hudobnej kultúry brať účasť vo vyučovacom procese v 
slovenskej  reči.  Za  účelom  poznania  slovenskej  kultúry  a  národnej  identity,  žiaci  navštívili 
Jonášov dom a Galériu insitného umenia,  kde pre nich boli  pripravené aj  priliehavé darčeky. 
Nevystala  aj  rekreačná  zložka  na  Relaxe.  Záverom stretnutia  žiakom boli  rozdelené  3  čísla 
Zorničky, ktorú môžu využiť ako učebnú pomôcku na hodinách slovenčiny. Projekt v realizácii 
Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny  podporil  Úrad  pre  Slovákov  žijúcich  v 
zahraničí. 

Národnostná  rada  na  darčeky  pre  deti,  pedagogický  dozor  a  občerstvenie  vyčlenila 
25.611,86 - ďalšie prostriedky boli zabezpečené cez projekt.

Zoznam projektov zo vzdelávania podaných 30. 11. 0215 v mene Národnostnej rady slovenskej 
národnostnej menšiny na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí:  

Číslo projektu Názov projektu Požadovaná suma

0333/RS/2016 Didaktické  pomôcky  pre 
slovenské školy

4.180,00 eur

0332/RS/2016 Chcem  byť  žiakom  v 
slovenskej triede

1.600,00 eur

0331/RS/2016 Dramatická  výchova  na 
školách

1.800,00 eur

0330/RS/2016 Vybavenie  priestoru 
slovenskej  skupiny  MŠ  v 
Novom Sade

10.200,00 eur

0329/RS/2016 Realizácia kvízu: Poznaj svoju 
minulosť

3.900,00 eur

0328/RS/2016 Zabezpečenie  interaktívnej 
tabule do slovenských škôl

3.300,00 eur

0327/RS/2016 Divadelná  postprodukcia  pre 
deti

4.100,00 eur

0326/RS/2016 Putovná súťaž zo slovenského 
jazyka  pre  stredoškolákov-
spoločný dolnozemský projekt

5.940,00 eur

0325/RS/2016 Výjazdný  kurz  pre 
slovenských učiteľov 

2.100,00 eur

0324/RS/2016 Odchod  slovenských 
pedagόgov  a  študentov  zo 

4.200,00 eur

50



Srbska na zdokonaľovanie do 
SR

0323/RS/2016 Cesta  odmenených  žiakov  do 
SR

2.900,00 eur

0322/RS/2016 Účasť žiakov stredných škôl s 
vyučovacím  jazykom 
slovenským  na táboroch v SR

2.900,00 eur

0321/RS/2016 Účasť žiakov základných škôl 
s vyučovacím  jazykom 
slovenským na táboroch v SR

2.900,00 eur

0320/RS/2016 Odchod  žiakov  do  školy  v 
prírode do SR

3.720,00 eur

0319/RS/2016 Slovenské knihy pre slovenské 
deti

3.000,00 eur

0318/RS/2016 Aj my sa učíme po slovensky 1.950,00 eur
0317/RS/2016 Mediálna  podpora  pri  zápise 

žiakov do slovenských tried 
2.050,00 eur

0316/RS/2016 Prezentovanie vzorných hodín 
na slovenských školách

1.500,00 eur

0315/RS/2016 Vypracovanie  učebných 
pomôcok v slovenskej reči

2.300,00 eur

0314/RS/2016 Slovenčina  aj  pre 
predškolákov

4.500,00 eur

Mikuláš v Bratislave
4. - 7. 12. 2015 odmenení  žiaci základných škôl, výhercovia kvízu, najúspešnejší recitátori z 
recitačnej súťaže a ocenení herci z prehliadky 3XĎ strávili víkend v Bratislave a v predvianočnej 
nálade  zaznamenali  Mikuláša.  Okrem  početných  aktivít  a  tvorivých  dielní  s  umelcami  a 
tanečníkmi, naši žiaci účinkovali aj v kultúrnom programe v predvedení Detského folklórneho 
súboru  Vienok z Bratislavy Na programe  deťom a pedagógom Mikuláš rozdelil  aj  priliehavé 
darčeky. Príjemne sa pobavili aj pri divadelnom predstavení Koza rohatá v detskom divadle P. O. 
Hviezdoslava a na Vianočných trhoch. Pedagogický sprievod na starosti mali Daniela Legíňová- 
Sabová, Jaroslava Števková, Svetlana Zolňanová a Tatiana Naďová. 
Cestovné trovy pre víťazov kvízu, žiakov ZŠ 15. októbra z Pivnice v sume 52.000,00 uhradila 
NRSNM. Oceneným recitátorom a hercom cestu zaplatila Matica slovenská.

Preklady testov do jazykov národnostných menšín
Na iniciatívu Koordinácie národnostných rád sa 8. decembra v priestoroch Vlády APV konalo 
zasadnutie  predstaviteľov  národnostných  rád  slovenskej,  rumunskej,  rusínskej,  chorvátskej  a 
maďarskej národnostnej rady, predstaviteľov Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, 
predpisy a národnostné spoločenstvá, predstaviteľov školských správ v Novom Sade, Zreňanine a 
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v Subotici  a spolkov, ktoré zostavujú testy a organizujú súťaže z jednotlivých predmetov pre 
základné  a  stredné  školy.  Cieľom stretnutia  bolo  vylepšiť  koordináciu  medzi  národnostnými 
radami, ktoré zabezpečujú preklady testov do jazykov menšín a spolkami, ktoré majú na starosti 
súťaže  z  jednotlivých  predmetov.  V  mene  slovenskej  menšiny  sa  na  zasadnutí  zúčastnila 
koordinátorka  Výboru  pre  vzdelávanie  NRSNM  Svetlana  Zolňanová,  ktorá  koordinuje  aj 
preklady testov do slovenčiny.

Tvorí celá rodina
6. decembra 2015 v Báčskom Petrovci  v rámci 23. festivalu Spievaj že si, spievaj   sa uskutočnil 
1.detský  festival Tvorí  celá  rodina v organizácii  Združenia  vychovávateľov  osvetových 
pracovníkov Slovákov Vojvodiny. 

Cieľom tohto  podujatia  je  pestovanie  spevu a hudby v rodinách a  aktívny a kreatívny 
prístup  rodín  v pestovaní  a zachovávaní  slovenskej  kultúry  a jazyka  medzi  generáciami 
 najmladších.
V revuálnej  časti  festivalu  vystúpili  štyri  rodiny.  Jedna  trojgeneračná  a to   dvojičky  Marína 
a Martin  Černákovci  s mamou  Ruženou  Šimoniovou-Černákovou  a starým  otcom  Jánom 
Šimonim,  ktorý  ich  sprevádzal  na  harmonike. Tri  rodiny  dvojgeneračné  Sýkorovci  –  mama 
Milina  s dcérami  Simonou  a Silviou,  Kolárovci  –  sestry  Michaela  a Sára  s mamou  Jarmilou 
a Hemelovci – bratia Ivan a Miroslav s otcom Miroslavom. 

Základná  škola  s Materskou  školou  vo  Vitanovej  (SR),  na  základe  spolupráce  so 
Združením vychovávateliek, ktorá vznikla v rámci medzinárodného projektu e-Twinning, pozýva 
najúspešnejšiu rodinu podujatia Tvorí celá rodina na regionálnu súťaž v speve ľudových piesní, 
pod názvom Spieva celá rodina.
    Podujatie  finančne  podporil  Pokrajinský  sekretariát   pre  vzdelávanie,  predpisy,  správu 
a národnostné  menšiny – národnostné  spoločenstvá  a Úrad  pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 
Realizácia  súťaže  splnila  určený  cieľ  a  obohatila  všetkých  zúčastnených  na  koncerte  ako 
i nadšené publikum. V budúcnosti môžeme očakávať viacej zúčastnených rodín a ťažkú prácu 
poroty.  Predstaviteľ  Srbska vo Vitanovej  za  podpory NRSNM bude rodina Černáková,  ktorá 
svojim  repertoárom  a predvedením  zapôsobila  na  porotu.  Všetkých  zúčastnených  môžeme 
pochváliť a podporiť v budúcej práci a v rodinnom pestovaní slovenskej hudby. 

Rozdelené  učebnice  žiakom,  ktorí  navštevujú  hodiny  slovenčiny  s  prvkami  národnej 
kultúry
Národnostná rada slovenskej  národnostnej  menšiny pravidelne už 11 rok rozdeľuje  bezplatné 
učebnice pre žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry v Novom 
Sade, Petrovaradíne, Sriemskej Kamenici, Futogu, Čeláreve, Begeči, Báčskej Palanke, Vojlovici, 
Hajdušici,  Bielom Blate, Ľube,  Binguli,  Šíde, Savinom Sele, Boľovciach ale aj  žiakom, ktorí 
sledujú vyučovanie v srbských triedach v Kovačici, Aradáči, Báčskom Petrovci, Pivnici, Silbaši, 
Kysáči,  Erdevíku  a  prejavujú  záujem  o  výučbu  slovenčiny.  V  tomto  roku  slovenčinu  ako 
voliteľný predmet uviedli aj na škole Simeona Aranjického v Starej Pazove.

52



V stredu 9.  decembra  2015,  v  priestoroch Národnostnej  rady slovenskej  národnostnej 
menšiny boli rozdelené učebnice a slovenské knihy pre učiteľa slovenčiny a pre 40. žiakov z tejto 
základnej  školy.  Žiakov  pozdravili  v  mene  Výboru  pre  vzdelávanie  Svetlana  Zolňanová, 
koordinátorka pre vzdelávanie a Tatiana Naďová, členka Výboru pre vzdelávanie zadĺžená pre 
základné školy. 
     Na zabezpečenie učebníc v tomto roku Výbor pre vzdelávanie NRSNM vyčlenil 302.000,00. 
Výbor pre úradné používanie jazyk a písma NRSNM zabezpečil ďalších 25.000,00.

Zaznamenávanie Vianoc na Filozofickej fakulte v Novom Sade
16.  decembra  2015  Svetlana  Zolňanová,  koordinátorka  pre  vzdelávanie  NRSNM,  navštívila 
Filozofickú fakultu v Novom Sade, kde študenti Oddelenia slovakistiky so svojimi profesormi 
zaznamenali Vianoce. Študenti slovenského jazyka a literatúry pripravili divadelné predstavenie a 
študenti, ktorí si zvolili slovenčinu ako cudzí jazyk, predviedli vianočné vinše.  

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny študentom prichystala pod vianočný 
stromček balík kníh a Oddelenie slovakistiky podporila v sume 56.000,00 na potrebné didaktické 
materiály a knihy pre študentov.

Vianočné darčeky pre deti v Jánošíku, Pivnici a v Silbaši
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov 
žijúcich  v  zahraničí  rozdelila  slovenské  rozprávkové  knihy  deťom  predškolského  veku  a 
najmladším žiakom ZŠ Tomáša G. Masáryka v Jánošíku. 

17.  decembra  2015  Svetlana  Zolňanová,  koordinátorka  pre  vzdelávanie  NRSNM,  a 
Tatiana Naďová, členka VPV NRSNM, navštívili deti predškolského veku zo slovenskej skupiny 
v Silbaši a odovzdali každému po dve slovenské knihy.

Svetlana  Zolňanová,  koordinátorka  pre  vzdelávanie  NRSNM,  odovzdala  najstaršej 
skupine  pivnických škôlkarov slovenské  rozprávkové knihy,  vianočný darček  z  Národnostnej 
rady slovenskej národnostnej menšiny a odbornú literatúru pre ich vychovávateľky. Podujatie je 
finančne zabezpečené z projektu. Cestovné trovy pre koordinátorku 2.500,00.

Iniciatíva na otvorenie slovenskej skupiny v PU Radosno detinjstvo v Novom Sade
Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny  iniciovala  otvorenie  slovenských  alebo 
dvojjazyčných skupín v predškolskej ustanovizni na území mesta Nový Sad. Koordinátorka pre 
vzdelávanie Svetlana Zolňanová a vedúca materskej školy v Kysáči Milota Grňová a Alenka 
Repac, 18. decembra hovorili s vedením materskej školy, kde boli stanovené určité aktivity a ich 
dynamika.  V januári  sa  rodičom  rozdelia  anketové  lístky  a  projekt  sa  predstaví  v  médiách 
hosťovaním  v  Spektre  TV  Nový  Sad  a  v   Novosadských  pohľadniciach.  Marijana  Popov, 
zástupkyňa riaditeľky, navrhla vyučovanie po slovensky v dvoch skupinách  v Materskej škole 
číslo 7 Savu Kovačevića na Bulvári oslobodenia v Novom Sade, neďaleko železničnej stanice. 

Darčeky pod stromček pre všetky deti v Selenči
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Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov 
žijúcich  v zahraničí,  21.  decembra  2015  rozdelila  deťom  všetkých  vekových  kategórií  v 
Predškolskej ustanovizni Kolibrík v Selenči slovenské knihy, ako darček pod vianočný stromček. 
Pre 62 škôlkarov bolo zahrané bábkové divadelné predstavenie a deti sa odvďačili básňami a 
vianočnými  pesničkami.  Svetlana  Zolňanová,  koordinátorka  pre  vzdelávanie  NRSNM, 
vychovávateľkám rozdelila odbornú literatúru.  Riaditeľka materskej školy Anna Boškićová sa 
v mene škôlkarov a vychovávateliek poďakovala za doterajšiu spoluprácu. Podujatie je finančne 
zabezpečené z projektu.

Návšteva Erdevíka
Dňa  22.  decembra  2015  bola  uskutočnená  návšteva  ZŠ  Savu  Šumanovića  v  Erdevíku.  Pri 
príležitosti rozdelenia ocenení zo súťaže Čo dokáže pekné slovo, koordinátorka pre vzdelávanie 
hovorila s riaditeľkou školy a s učiteľmi v slovenských triedach o problémoch zlučovania žiakov 
od 1. – 4. ročník do jednej triedy a o možnostiach zachovania vzdelávania po slovensky v dvoch 
kombinovaných triedach. Národnostná rada žiadosť o zachovanie dvoch kombinovaných tried 
podala Ministerstvu osvety, vedy a technologického rozvoja.

Za cieľom zabezpečenia väčšieho počtu žiakov pre deti predškolského veku v Erdevíku, 
Ľube  a v  Binguli  sa  začali  organizovať  hodiny  slovenčiny  prostredníctvom  prezentovania 
slovenského folklóru a tradičnej kultúry. Pre vychovávateľku a slovenčinárku Národnostná rada 
zabezpečila slovenské knihy. Vypracovaný je podrobný harmonogram o činnosti v roku 2016 k 
projektu o zveľadení vyučovania slovenčiny u detí predškolského veku v Erdevíku, Ľube, Binguli 
a v Šíde.

Spolupráca s médiami: 
- slovenská  redakcia  TV  Nový  Sad  –  vyhlášky  a tri  hosťovania  v štúdiu,  maďarská 

redakcia- vyhlášky
- slovenská redakcia rádia Nový Sad – vyhlášky
- TV Petrovec - vyhlášky a hosťovania v štúdiu
- TV OK Kovačica - vyhlášky a hosťovania v štúdiu
- TV Stará Pazova, TV Segedín - H, TA3 SR - vyhlášky
- TV Apolo – vyhlášky
- rádio Báčsky Petrovec, Báčka Báč,  
- tlač: Hlas ľudu, Národný kalendár, Dolnozemský Slovák, Naše snahy - RO, Slovenské 

noviny -H, Slovenčinár, Petrovské noviny,...
Cestovné trovy pri hosťovaní v štúdiu: úhrnne 6.800,00

Počet žiakov v školskom  roku 2015/2016

Stredné školy

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci: 182
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Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici: 112
Stredná zdravotnícka škola 7. apríla v Novom Sade: 29+29+30+26=114

Základné školy I II III IV V VI VII VIII spolu
ZŠ Bratstva Aradáč 9 11 7 12 12 7 11 15 84
ZŠ Tomáša Garika Masáryka, 
Jánošík

1 9 6 5 9 6 8 6 50

ZŠ Mladých pokolení, 
Kovačica

36 35 47 35 41 49 52 40 335

ZŠ Jána Amosa Komenského, 
Kulpín

14 22 12 13 16 15 19 22 133

ZŠ 15. októbra, Pivnice 18 19 23 27 14 21 27 35 184
ZŠ 2Ludovíta Štúra, Kysáč 30 34 32 27 27 36 45 41 272
ZŠ Nestora Žučného, Laliť 4 3 2 2 2 5 0 2 20
ZŠ maršla Tita, Padina 58 60 64 57 56 81 66 74 516
ZŠ Jána Čajaka, B. Petrovec 55 45 44 59 54 51 40 62 410
ZŠ Jána Kollára, Selenča 22 25 28 31 33 36 29 24 228
ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, Stará 
Pazova

24 31 31 35 34 41 37 38 271

ZŠ bratov Novakovcov, Silbaš 6 7 6 3 6 9 6 7 50
ZŠ Savu Šumanovića, Erdevík 1 3 1 5 3 5 5 5 28
ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina, 
Hložany

26 16 10 16 19 18 18 19 142

ZŠ 22. júla, Krčedin 1 3 2 - - - - - 6
ZŠ Bratstva a jednoty, Biele 
Blato

0 2 1 0 - - - - 3

ZŠ Jovana Popovića, Susek 9 10 3 10 3 7 8 5 55
2787

Predškolské vzdelávanie - údaje poskytlo Združenie slovenských vojvodinských vychovávateľov: 
Názov  zariadenia Počet tried  Počet detí slovenskej 

národnosti
Počet pedagógov 
vyučujúcich v 
slovenskom jazyku

PU Včielka, Báčsky 
Petrovec 8 skupín

+2 jasličky

40 (1-3 rokov)

131(3-5rokov)

15 vychovávateliek

4 zdravotné sestry
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63 (6 ročné)

234 deti úhrne

PU Včielka  Kulpín, 
Báčsky Petrovec 3 skupiny 40 (3-5 rokov)

16 (6 rokov)

56 detí úhrne

4 vychovávateľky

PU Včielka Hložany, 
Báčsky Petrovec 2 skupiny 31 (3-5 rokov)

24 (6 rokov)

55 detí úhrne

3 vychovávateľky

PU Kolibri, Kovačica 4 skupiny 46 (3-rokov) 38 (6 rokov)
84 detí úhrne

6 vychovávateliek

1 zdravotná sestra

PU Kolibri, Padina, 
Kovačica 4 skupiny 22 (3-5 rokov)

64 (6 rokov)

86 detí úhrne

5 vychovávateliek

PU Poletarac,  Stará Pazova 4 skupiny

+ jasličky

92 (3-6 rokov)

19 (1-3 rokov)

111 detí úhrne

7 vychovávateliek

2 zdravotné sestry

PU Kolibri, Báč, Selenča 4+1 jasličky 38 (3-5 rokov)

  6 (1-3 rokov)

19 (6 rokov)

63 deti  úhrne

8 vychovávateliek

1 zdravotná sestra

PU Lienka, Kysáč, Nový 
Sad 6+1,5 jasličky 37 (1-3 rokov)

85 (3-5 rokov)

28 (6 rokov)

150 detí úhrne

12 vychovávateliek

  4 zdravotné  sestry

PU Ljuba Stanković, Lug, 
Beočin 1 skupina 2 (3-5 rokov)

9 (6 ročné)

11 detí úhrne

1 vychovávateľka

PU Naša radosť, Jánošík, 
Alibunar 1 skupina 7 detí 1 vychovávateľka

ZŠ a PU 15. októbra, 
Pivnica 3 skupiny 22 (3-5 rokov)

18 (6 rokov)

40 úhrne

5 vychovávateliek

ZŠ a PU Bratstva, Aradáč 1 skupina 11 detí 1 vychovávateľka
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ZŠ a PU Bratstvo - Jednota,
Biele Blato 1 skupina 10 deti (2x týždenne) 1 vychovávateľka

PU Poletarac, Laliť, Odžaci 1 skupina 6 detí (v dvojrečovej 
skupine)

1 vychovávateľka

ZŠ a PU bratov 
Novákovcov, Silbaš 1 skupina 7 detí 1 vychovávateľka

PU Radosno detinjstvo,  
      Nový Sad 1 skupina (2x týždenne) 11 detí 1 vychovávateľka

správu vyhotovila: predseda Výboru pre vzdelávanie:
PaedDr. Svetlana Zolňanová Ján Brna
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	    Podujatie finančne podporil Pokrajinský sekretariát  pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Realizácia súťaže splnila určený cieľ a obohatila všetkých zúčastnených na koncerte ako i nadšené publikum. V budúcnosti môžeme očakávať viacej zúčastnených rodín a ťažkú prácu poroty. Predstaviteľ Srbska vo Vitanovej za podpory NRSNM bude rodina Černáková, ktorá svojim repertoárom a predvedením zapôsobila na porotu. Všetkých zúčastnených môžeme pochváliť a podporiť v budúcej práci a v rodinnom pestovaní slovenskej hudby. 

