
Správa o činnosti Výboru pre informovanie

za rok 2018

Výbor  pre  informovanie  Národnostnej  rady slovenskej  národnostnej  menšiny v uvedenom období

pracoval podľa plánom a programom stanovených pravidiel.  Poctivo a transparentne sme si spĺňali

svoje  plány,  pokiaľ  ide  o  všetky  úrovne  informovania  v  slovenskom  jazyku  (štátna,  regionálna,

lokálna).

Členovia VPI aj v roku 2018 pravidelne poskytovali mienky k mediálnym projektom podávaným na

súbehy na lokálnej, pokrajinskej a republikovej úrovni, a tým podporili realizáciu tých projektov, ktoré

majú význam pre slovenskú národnostnú menšinu.

Výbor pre informovanie NRSNM v roku 2018 poskytol finančnú podporu mesačníku pre literatúru a

kultúru  Nový  život  pri  príležitosti  osláv  70.  výročia  od  jeho  založenia,  ako  aj  pestovaniu  a

zveľaďovaniu jazykovej úrovne v pravidelne uverejňovaných časopisoch, ktoré publikuje Slovenské

vydavateľské centrum.

V roku 2018 výbor sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny stretol

dvakrát  a  mnohé  príspevky  a  požiadavky  členovia  hodnotili  aj  elektronicky.  Činnosť  VPI  bola

rozdelená do piatich komisií:

1. Komisia pre produkciu,
2. Komisia pre edukáciu,
3. Komisia pre jednorazové granty pre školenie a prax,
4. Komisia pre súťaže,
5. Komisia pre web.

Keď ide o osobnú iniciatívu našich terajších a budúcich novinárov, komisia pre jednorazové granty pre

školenie  a  prax  VPI  NRSNM  v  roku  2018  poskytovala  finančnú  pomoc  na  základe  súbehu  a

uzavretých autorských zmlúv. Tak sme v roku 2018 podporili študentov, ktorí sa chceli zdokonaliť v

novinárskej a hlásateľskej práci v lokálnych slovenských médiách a v Slovenskej redakcii verejného

servisu RTV 2.

Komisia  pre  súťaže  vyčlenila  prostriedky  pre  Asociáciu  slovenských  novinárov,  a  to  s  cieľom

podporiť  konkurz  určený  profesionálnym  a  neprofesionálnym  slovenským  novinárom  na  území

Srbska.  Táto  komisia  zastrešila  aj  udeľovanie  ceny Anny Nemogovej-Kolárovej,  a  to  za  najlepší

mediálny  produkt  zaoberajúci  sa  hociktorým  aspektom  života  slovenskej  národnosti  alebo

jednotlivcom, zverejnenom v hociktorom jazyku okrem slovenského. Ceny sa udeľujú na Stretnutí

slovenských novinárov počas SNS.

Tradičné podujatie Stretnutie slovenských novinárov, ktoré sme usporiadali v spolupráci s Asociáciou

slovenských  novinárov,  bolo  venované  Otovi  Filipovi,  predčasne  zosnulému  novinárovi  a

podpredsedovi Výboru pre informovanie.



Keď  ide  o  tradičné  udelenie  ceny  Anny  Nemogovej-Kolárovej  za  najlepší  mediálny  obsah  o

slovenskej  menšine v Srbsku, v roku 2018 sa dostala  do rúk Dragane Marinkovićovej,  redaktorke

pravidelnej  relácie  Od  zlata  jabuka,  a  to  za  vysielanie  venované  rozvoju  a  dejinám  slovenskej

hudobnej  produkcie  v  Novosadskom  rozhlase,  od  jeho  zakladania  v  roku  1949  až  po  90.  roky

dvadsiateho storočia.

Počas  Slovenských  národných  slávností  Výbor  pre  informovanie  zorganizoval  aj  tradičné  Press
stredisko, s cieľom poskytnúť možnosť novinárom, tak z lokálnych médií, ako aj z verejných servisov,
získať skúsenosti v práci vo vymedzených časových rámcoch a zároveň informovať celú slovenskú
verejnosť o tom, čo sa dialo na SNS 2018.

V druhom polroku členovia  VPI a  členovia  jednotlivých komisií  hodnotili  projekty prihlásené  na
súbehy  komisií  pre  produkciu  a  web.  Na  základe  rozpočtu,  ktorým  výbor  nakladal,  na  podporu
produkcie v našich médiách vyčlenené bolo 500.000,00 dinárov, a tak v roku 2018 Národnostná rada
slovenskej národnostnej menšiny finančne podporila:

- Asociáciu hudobníkov a milovníkov hudby (Ondrej Pavčok a Samuel Kováč) – projekt 
Prispieť piesňou,

- Agentúru pre konsalting a manažment v médiách (Vladimíra Dorčová Valtnerová) – projekt 
100 rokov Kragujevskej vzbury očami Storytellera: príbeh a komiks,

- Art centrum Chlieb a hry (Miroslav Benka) – Hraný film Kovačica, moja Kovačica,
- Antifriz film – Televízny seriál pre deti Mäkké F,
- RTV Pančevo – Relácia Dobrý deň,
- Nový Radio Petrovec (Jarmila Bohušová) – Retrospektíva týždňa,
- Rádio Stará Pazova (Mária Vršková) – Rozhlasové vysielanie Slovenčina hrou.

Na oblasť informovania zamerané na web, v roku 2018 výbor disponoval prostriedkami vo výške 
150.000,00 dinárov, a finančne podporil dva projekty:

- Agentúru pre konsalting a manažment v médiách (Vladimíra Dorčová-Valtnerová) – Rozvoj 
podcast-u Storyteller,

- Kultúra Stará Pazova na socialnej sieti Instagram (Mária Vršková).

V roku 2018  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí  podporil jeden z troch projektov Výboru pre
informovanie.  Ide  o  podporu  dopisovateľskej  siete  slovenských  vojvodinských  médií.  Prostriedky
získané z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sú uhradené televíznym a rozhlasovým novinárom
za dopisovateľskú činnosť a pravidelné prispievanie do relácií v slovenskej reči vysielané v Rozhlase
Nový Sad a RTV 2.

Výbor  pre  informovanie  sa  aj  tohto  roku  niekoľkými  projektmi  zúčastnil  na  súbehu  Úradu  pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.
Projekty VPI, ktorými sa uchádzame o prostriedky ÚSŽZ, sú:

1. 0255/RS/2019 Škola online žurnalistiky pre slovenských vojvodinských 3.000,00 €
novinárov



2. 0486/RS/2018 Slávnostná akadémia k 75. výročiu týždenníka Hlas ľudu 2.000,00 €

3. 0251/RS/2019 Press stredisko počas SNS 2019 1500.00 €

4. 0253/RS/2019 Dopisovateľská sieť slovenských vojvodinských médií 4500.00 €

5. 0256/RS/2019 Budem žiakom slovenskej triedy 1700.00 €

6. 0487/RS/2019 Digitalizácia archívu Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad 2000.00 €

7. 0489/RS/2019 Víkendový workshop pre mladých slovenských recitátorov 2600.00 €

8. 0260/RS/2019 Rozhlasová súťaž mladých recitátorov 1650.00 €


