
Číslo: 
Dňa: 

Správa o činnosti Výboru pre vzdelávanie za rok 2018
Činnosť Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej už
iba  VPV)  vyplýva  z početných  aktivít,  ktoré  sa  v oblasti  vzdelávania  uskutočňujú  v súlade
s Akčným plánom ku kapitole 23  predprístupových konaní Srbska do EÚ.  Výbor sa dlhodobo
zaoberá  rozvojom,  zveľaďovaním  a zachovaním  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, vypracovaním výkonov zo slovenského
jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry a prekladu učebníc pre 1. a 5. ročník základných škôl,
ako aj odborným zdokonaľovaním a osobným rastom učiteľov 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, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Vojvodinským
pedagogickým  ústavom,  Ústavom  pre  zveľadenie  výchovy  a vzdelávania,  Ústavom  pre
zabezpečenie kvality výchovy a vzdelávania, Národnou osvetovou radou,  Ústavom pre učebnice
a  s inými  vydavateľmi  učebníc,  Maticou  slovenskou  v Srbsku s  VPV  inými  národnostnými
radami v Srbsku, s ďalšími výbormi našej národnostnej rady, Asociáciou slovenských pedagógov,
Združením slovenských vojvodinských vychovávateľov, Aktívom slovenských učiteľov, 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 ako i s Oddelením
slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade. 

Výbor  pre  vzdelávanie  v  roku  2018  (do  4.  decembra,  keď  sa  konštituovaním  novej
NRSNM ukončil mandát aktuálnemu zloženiu) pracoval v nasledujúcom zložení: predseda Ján
Brna, podpredsedníčka Tatiana Naďová, členovia Mariena Korošová, Mária Andrášiková, Božena
Levárska, Dr. Samuel Čelovský, Dr. Gabriela Gubová, Ph., Pavel Rohárik, Anna Šilerová a Viera
Tomanová. Koordinátorka – PaedDr. Svetlana Zolňanová.

Uplatňovanie zákonov
V zmysle Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy článok 116, odsek 7 a 8

NRSNM poskytla: 

1. návrhy na členov školských výborov v mene lokálnej samosprávy:

 ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch

 ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

1



 ZŠ mladých pokolení v Kovačici

 Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci

 ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči

 ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

 ZŠ Jána Kollára v Selenči

 ZŠ 15. októbra v Pivnici

 ZŠ bratstvo v Aradáči.

2.  mienku na navrhnutých členov školských výborov v mene lokálnej samosprávy pre: 

 ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja v Hajdušici

 ZŠ bratstva a jednoty v Bielom Blate

 ZŠ bratov Novakovcov v Silbaši

 ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne

 ZŠ Nestora Žučného v Laliti

 ZŠ Jovana Popovića v Suseku

 ZŠ Branka Radičevića v Savinom Sele.

Poskytnutá bola mienka v zmysle Zákona o národnostných radách článok 12, odsek 2,
body 1 a 4 na zmenu člena správnej rady v: 

 Stredoškolskom domove Angeliny Kojić Giny v Zreňanine

 Stredoškolskom domove v Novom Sade

 Stredoškolskom domove Brankovo kolo v Novom Sade 

 Študentskom centre v Novom Sade

 V zmysle Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy článok 123, odseky 8 a 9
NRSNM poskytla mienku na voľbu riaditeľa pre vzdelávacie ustanovizne v: 

 ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

 ZŠ bratstva a jednoty v Bielom Blate

 ZŠ bratstva a jednoty vo Vojlovici

 ZŠ Jovana Popovića v Suseku

 ZŠ Dositeja Obradovića v Novom Sade

 ZŠ Đorđa Natoševića v Novom Sade

 ZŠ Branka Radičevića v Novom Sade

 ZŠ Kostu Trifkovića v Novom Sade

 ZŠ Jožefa Atilu v Novom Sade

 ZŠ Svetozara Markovića Tozu v Novom Sade

 ZŠ Jána Kollára v Selenči
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 ZŠ 15. októbra v Pivnici

 ZŠ Vuka Karadžića v Báči

 ZŠ Zdravka Čelara v Čelareve

 ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja v Sriemskej Kamenici

 ZŠ bratov Novakovcov v Silbaši

 ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne

 ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

 ZŠ Jovana Popovića v Novom Sade

 ZŠ Veljka Petrovića v Begeči

 Gymnáziu Savu Šumanovića v Šíde

 Strednej škole 9. mája v Báčskej Palanke

 PU Radosno detinjstvo v Novom Sade

 PU Poletarac v Odžakoch.

V zmysle Zákona o žiackom a študentskom štandarde č. 54, odsek 3 NRSNM poskytla
mienku  na voľbu riaditeľa: 

 Žiackeho domova Brankovo kolo v Novom Sade

 Žiackeho domova v Novom Sade.

V zmysle  Zákona o národnostných radách národnostných menšín  článok 12 NRSNM
poskytla mienku  na voľbu riaditeľa: 

- Študentského centra v Novom Sade.

V zmysle Zákona o vysokoškolskom vzdelávaní článok 64, odsek 10 NRSNM poskytla
mienku na voľbu dekana:

 Filozofickej fakulty v Novom Sade.

Podľa Zákona o vysokoškolskom vzdelávaní bola poskytnutá mienka na:
- voľbu člena do Správnej rady Vysokej školy odborných štúdií pre vychovávateľov.

Poskytnutá je mienka na sieť verejných predškolských ustanovizní v  Odžakoch, Báčskej
Palanke,  Beočine,  Vrbasi, Pančeve a na sieť verejných základných škôl v Odžakoch, Báčskej
Palanke, Kovačici, Vrbasi a v Pančeve. 

Tiež  bolo  dané  kladné  stanovisko  na  listiny  vzdelávacích  profilov,  vysokoškolských
ustanovizní Univerzity v Novom Sade, ktorým je zakladateľ APV a ktoré sa financujú z rozpočtu.

Podľa Zákona o žiackom a vysokoškolskom štandarde bola daná mienka na poradovú
listinu v žiackom domove: 
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- 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 (poskytnuté bolo odporúčanie na

umiestnenie dvoch žiakov mimo listiny),
-  v  Žiackom domove  Angeliny  Kojić  Giny  v  Zreňanine  (poskytnuté  odporúčanie  na

umiestnenie dvoch žiakov mimo listiny),
- v Študentskom centre v Novom Sade. 
 
V súlade so Zákonom o národnostných radách článok 15 odsek 1 bod 8 a Zákonom o

určovaní  kompetencií  na  APV článok  33  odsek  1  bod  15  Výbor  pre  vzdelávanie  podporil
otvorenie slovenskej triedy s menším počtom ako 15 žiakov na: 

- ZŠ 22. júla v Krčedine vo vysunutej triede v Slankamenských Vinohradoch, 
- ZŠ bratstva v Aradáči, 
- ZŠ Tomáša Garika Masaryka v Jánošíku
- ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku
- v PU pri ZŠ 15. októbra v Pivnici.

Podaná je mienka na návrh počtu žiakov a tried pri zápise do 1. ročníka stredných škôl:
1. Gymnázium so žiackym domovom Jána Kollára v Báčskom Petrovci: 

 pre 2 triedy (60 žiakov) – gymnázium všeobecného typu

 pre 1 triedu (30 žiakov) – trojročného odboru kuchárov

 pre 1 triedu (20 žiakov) – počítačového gymnázia pre nadaných žiakov (trieda nebola
otvorená pre malý počet žiakov, ktorí urobili prijímacie pohovory)

2. Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici  – pre 1 triedu (30 žiakov) – gymnázium všeobecného
typu
3.  Stredná  zdravotnícka  škola  7.  apríla  v  Novom Sade  –  pre  1  triedu  (30  žiakov)  –  odbor
zdravotná sestra.

Aktivity Výboru pre vzdelávanie: 

Koordinačná porada v Bratislave
Dňa 26. januára 2019 sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy,

výskumu  a športu  Slovenskej  republiky  uskutočnila  koordinačná  porada  k vzdelávacím
programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí  v roku 2018. Po uvítacích slovách generálneho
riaditeľa  Mareka  Mošku  slova  sa  ujala  Katarína  Čamborová  –  riaditeľka  odboru  rozvojovej
pomoci  a  služieb  pri  zabezpečení  medzinárodnej  spolupráce  pri  MŠVVaŠ  SR.  Ponuku
vzdelávacích  aktivít  na  rok  2018  predstavili  Centrum  ďalšieho  vzdelávania  v  Bratislave,
Metodické centrum z Banskej Bystrice, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
a Filozofická fakulta v Bratislave.

4



Na porade sa zúčastnili predstavitelia Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku,
Chorvátsku, Srbsku a na Ukrajine. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny
sa  na  schôdzi  zúčastnili  Svetlana  Zolňanová  a Ján  Brna,  kým  v  mene  báčskopetrovského
gymnázia bola Anna Medveďová.

Na  koordinačnej  porade  Marekovi  Moškovi,  generálnemu  riaditeľovi,  odovzdaný  bol
zoznam potrebných učebníc pre stredné odborné školy, ktoré by sme potrebovali pre dovoz z
materskej krajiny. 

V  podvečer  tejto  porady  sa  predseda  VPV  Ján  Brna,  predsedníčka  NRSNM  Anna
Tomanová Makanová a koordinátorka pre vzdelávanie stretli s predsedom ÚSZZ Jánom Varšom
a odovzdali vyúčtovanie projektov z roku 2017. 

  1. 0376/RS/2017 Slovenské knihy pre slovenské deti 0
  2. 0375/RS/2017 Vyjazdený kurz pre slovenských učiteľov 1.000,00
  3. 0373/RS/2017 Účasť žiakov stredných škôl s vyučovacím 

jazykom slovenským na táboroch v SR

1.500,00

  4. 0369/RS/2017 Účasť žiakov zakladacích škôl s vyučovacím 

jazykom slovenským na táboroch v SR

1.500,00

  5. 0542/RS/2017 Učíme sa slovenčinu na ZŠ s Logicom 500,00
  6. 0720/RS/2017 Projektové vyučovanie ako pomoc učiteľom 0
  7. 0364/RS/2017 Odchod slovenských pedagógov a študentov zo

Srbska na odborné zdokonaľovanie do SR

1.500,00

  8. 0360/RS/2017 Škola v prírode v SR 1.500,00
  9. 0357/RS/2017 Didaktické pomôcky pre slovenské školy 1.500,00
10. 0409/RS/2017 Divadelná postprodukcia pre deti 1.000,00
11. 0404/RS/2017 Aby nám slovenčina nezanikla 0
12. 0403/RS/2017 Aj my sa učíme po slovensky 1.000,00
13. 0402/RS/2017 Prezentovanie vzorných hodín na slovenských 

školách

500,00

14. 0400/RS/2017 Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej 

zemi – Detský tábor – spoločný dolnozemský 

projekt

2.000,00

15. 0341/RS/2017 Podpora slovenskej skupiny MŠ v Novom Sade 1.500,00
16. 0538/RS/2017 Vypracovanie učebných pomôcok v slovenskej 

reči

0

17. 0532/RS/2017 Novou formou k slovenčine 0
18. 0411/RS/2017 Slovenčina aj pre predškolákov 1.000,00
19. 0366/RS/2017 Cesta odmeneným žiakom do SR 1.000,00
20. 0356/RS/2017 Realizácia kvízu: Poznaj svoju minulosť 800,00
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Správa zo zasadnutia Koordinácie pre vzdelávanie 
Dňa  29.  januára  2018  v  Kolégiu  Európa  v  Novom  Sade  sa  uskutočnilo  zasadnutie

Koordinácie pre vzdelávanie národnostných rád národnostných menšín ako i edukácia pre písanie
vzdelávacích výkonov pre 1. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií.

Koordináciu  pre  vzdelávanie  viedla  Svetlana  Zolňanová  za  účasti  predstaviteľov
rumunskej, rusínskej, bunjevskej, bosenskej, chorvátskej, maďarskej, rómskej, vlašskej, českej a
macedónskej národnostnej rady. Prítomní uzavreli, že je v mene Koordinácie potrebné požiadať
rezortné  ministerstvo,  aby  sa  doplnil  doplnok  Memoranda  o  vydávaní  učebníc  v  jazykoch
národnostných menšín pre základné školy, podpísalo memorandum pre tie menšiny, pre ktoré sa
to doteraz neurobilo a aby sa podpísalo memorandum aj pre stredné školy. Potrebné je doriešiť
otázku  financovania  prekladov  evidencie  ako  aj  vypracovať  harmonogram  vypracovania
potrebných  dokumentov  z  oblasti  vzdelávania.  Menšiny  zoznam  potrebných  učebníc  a
harmonogram práce urobia do 10. februára a potom požiadajú prijatie u ministra.

Behom  roka  2018  sa  vypracujú  programy  pre  materinský  jazyk  a  jazyk  s  prvkami
národnej kultúry podľa vzdelávacích výkonov pre 1., 2., 5., 6., ročník ZŠ a pre materinský jazyk
pre 1. ročník gymnázií.

Zo zasadnutia Výboru pre vzdelávanie
13.  zasadnutie  Výboru  pre  vzdelávanie  sa  uskutočnilo  v  stredu  31.  januára  2018

v miestnostiach Národnostnej  rady slovenskej  národnostnej  menšiny v Novom Sade. V rámci
programu rokovania  tentokrát  bolo  schvaľovanie  zápisnice  z  minulého zasadnutia,  analýza  a
schvaľovanie návrhu Správy o činnosti VPV v roku 2017 ako i návrh Plánu a programu práce a
Finančného plánu VPV na rok 2018. Riaditeľka gymnázia v Báčskom Petrovci informovala o
reforme  v  gymnáziách  a  o  otvorení  nového  vzdelávacieho  odboru  pre  nadaných  žiakov  v
počítačovom gymnáziu, na ktorý sa do slovenskej triedy od septembra plánuje 20 žiakov. Potreby
vo  vydávaní  učebníc  a  dodatkov  pre  ZŠ  a  SŠ  zladených  s  novými  vzdelávacími  výkonmi
prezentovala koordinátorka pre vzdelávanie. Osobitná pozornosť sa venovala aktuálnemu stavu
na slovenských školách a poskytnutá bola mienka na:

a)  voľbu  riaditeľa  ZŠ  Savu  Šumanovića  v  Erdevíku,  Gymnáziu  Mihajla  Pupina  v
Kovačici,  ZŠ 22.  júla  v  Krčedíne,  Žiackeho domova  Angeliny Kojić  Giny v  Zreňanine,  PU
Kolibri  v  Báči,  ZŠ  Simeona  Aranického  a  hrdinu  Janka  Čmelíka  v  Starej  Pazove  (z  konca
minulého roka a začiatku roka 2018),

b) sieť ustanovizní pre deti v Beočine,
c) dodatok k učebnici z prírody a spoločnosti pre 3. ročník ZŠ, CD z hudobnej kultúry pre

4. ročník, CD k čítankám pre 1., 2. a 3. ročník, dodatok z výtvarnej kultúry pre 3. a 4. ročník,
d)  člena  Správnej  rady  PU Kolibri  v  Kovačici  a  člena  Školského  výboru  ZŠ  bratov

Novakovcov v Silbaši (z konca minulého roka a začiatku roka 2018),
e) listinu žiakov ubytovaných v Študentskom centre v Novom Sade.
Záverom zasadnutia bola podaná správa z januárovej porady v Bratislave.
Po zasadnutí bola organizovaná tlačovka pre médiá. 

Návšteva z veľvyslanectva
Dňa 9.  februára  2018 NRSNM navštívila  pani  veľvyslankyňa Slovenskej  republiky v

Belehrade  Dagmar  Repčeková,  ktorá  iniciovala  zasadnutie  Komisie  pre  štipendiá  NRSNM.  
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Okrem členov  komisie  delegáciu  z  veľvyslanectva  privítali  aj  predsedníčka  NRSNM
Anna Tomanová Makanová a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka. Stretnutie, ktoré sa
uskutočnilo v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bolo zamerané na
rozdelenie odporúčaní na štipendium Vlády Slovenskej republiky na akademický rok 2018/2019.
Na návrh veľvyslanectva kritériá na odporúčanie štipendií budú dané na posúdenie na zasadnutie
výkonnej rady a národnostnej rady. Pri udelení odporúčaní sa budu uprednostňovať prváci a keď
ide o navštevovanie slovenskej základnej a strednej školy navrhnuté bolo prehodnotiť systém
bodovania.

Delegácia veľvyslanectva prehodnotila možnosť dovozu učebníc zo Slovenskej republiky
pre  stredné  odborné  školy  a  koordinátorka  pre  vzdelávanie  ozrejmila  proces  schvaľovania
učebníc z dovozu z materskej krajiny a doterajšie skúsenosti NRSNM. 

Zo zasadnutia Koordinácie národnostných rád 
Zasadnutie  Koordinácie  národnostných  rád  národnostných  menšín  sa  konalo  v  Paláci

Srbsko dňa 7. februára 2018. Na zasadnutí sa v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny  zúčastnili  Anna  Tomanová  Makanová,  predsedníčka  a  Svetlana  Zolňanová,
koordinátorka pre vzdelávanie. Na schôdzi Dr. Goran Bašić v mene mimovládneho sektoru a Ivan
Bošnjak  v  mene  Ministerstva  štátnej  správy  a  miestnej  samosprávy  predstavili  projekty  a
výskumy,  ktoré  majú  za  úlohu  sledovať  zamestnanosť  predstaviteľov  jednotlivých  menšín  v
štátnych orgánoch.

Osobitná  pozornosť  bola  venovaná dynamike realizácie  vzdelávacích  aktivít,  ktoré  by
mali  sledovať reformu pre základné školy a gymnáziá,  ktorú prítomným predstavila Svetlana
Zolňanová  ako  predsedníčka  Koordinácie  pre  vzdelávanie  národnostných  rád  národnostných
menšín  v  Srbsku.  Koordinácia  požiada  prijatie  na  Ministerstve  pre  vzdelávanie,  vedu  a
technologický  rozvoj  za  cieľom podpisovania  ďalšieho  Memoranda  o  vydávaní  učebníc  pre
základné a stredné školy zladeného s vynovenými programami vyučovania a učenia. 

Hosťovanie v médiách 
Dňa 15. februára 2018 koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová spolu s Alenou

Peškovou z Ústavu pre vydávanie učebníc hosťovali v Spektre RTV Vojvodiny. V rozhovore s
moderátorkou  sa  najviac  venovali  reforme  vo  vzdelávaní  a  vydávaní  učebníc,  dodatkom  k
učebniciam CD k učebniciam pre slovenské školy.

Z návštevy Matice slovenskej zo Slovenska
V sídle  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny  v  Novom Sade  dňa  20.

februára 2018 sa uskutočnilo stretnutie vysokých predstaviteľov Matice slovenskej zo Slovenska
v  čele  s  predsedom JUDr.  Mariánom Gešperom s  predsedníčkou  NRSNM v  Srbsku  Annou
Tomanovou Makanovou i  jej  spolupracovníkmi. V delegácii,  ktorá oficiálne bola na návšteve
Matice srbskej v Novom Sade, boli ešte i JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru
Matice slovenskej ako i Mgr. Martin Hajník a Mgr. Michal Tkáč, členovia výboru MS. Stretnutia
sa zúčastnil i generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Igor Furdík.

V rámci tvorivého dialógu vzácni hostia zo Slovenska navrhli viac možností spolupráce
na relácii Matica slovenská na Slovensku – NRSNM v Srbsku najsamprv v oblasti vzdelávania. O
možných formách spolupráce s nimi hovorila koordinátorka pre vzdelávanie. 

7



O spolupráci s trenčianskou univerzitou
Delegácia  univerzitných  profesorov  z  trenčianskych  fakúlt  navštívila  stredné  školy  s

vyučovacím jazyk slovenským v Kovačici, Novom Sade a v Báčskom Petrovci a prezentovala
možnú spoluprácu medzi  uvedenými inštitúciami.  V mene Výboru pre  vzdelávanie 21.  i  22.
februára 2018 delegáciu sprevádzal prof. Samuel Čelovský. 

Zasadnutie NRSNM
Dňa 3. marca 2018 na zasadnutí NRSNM bola schválená Správa o činnosti VPV za rok

2017,  Plán práce  a  finančný plán  na rok 2018,  nové kritériá  na hodnotenie  odporúčania pre
študentov  –  štipendistov  Vlády  SR  a  schválené  boli  početné  mienky  a  odporúčania.
Koordinátorka pre vzdelávanie a predseda výboru dali vyhlášku pre rádio a televíziu Nový Sad.

Knihy pre slovenské školy
Dňa 6.  marca  2018 v  priestoroch NRSNM predstavitelia  hádzanárskeho klubu Tatran

Prešov z Prešova v sprievode konzulky vo Veľvyslanectve  Slovenskej  republiky v Belehrade
Barbory Galovićovej odovzdali knihy pre Slovákov žijúcich v Srbsku. 

Knihy spoločne vyzbierali fanúšikovia hádzanej z Prešova a Vyšší územný celok Prešov. 
Odovzdania  kníh  sa  zúčastnili prezident  klubu  Tatran  Prešov  Miloslav

Chmeliar, generálny manažér klubu Milan Benický. Prítomní boli aj predstavitelia hádzanárskeho
klubu  Vojvodina a pozvali  prítomných,  aby  prišli  na  zajtrajší  zápas  medzi  Vojvodinou
a Prešovom v rámci SEHA ligy, regionálnej ligy ktorej časťou sú obidva kluby.

Prítomných  privítal tajomník  NRSNM  Ladislav  Čáni a koordinátorka  Výboru  pre
vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová a poďakovali hosťom z Prešova, že si spomenuli na
Slovákov vo Vojvodine a sľúbili, že knihy posunú do slovenských škôl a slovenských knižníc.
 

Lyžiarsky tábor
V dňoch  od  11.  do  17.  marca  2018  žiaci  Základnej  školy  15.  októbra  v  Pivnici  sa

zúčastnili školy v prírode so zameraním na zimné športy pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom
slovenským v zahraničí  na  Donovaloch,  v  Slovenskej  republike.  Organizátorom a  odborným
garantom  celého  podujatia  bola  Katedra  telesnej  výchovy  a športu  na  Filozofickej  fakulte
Univerzity  Mateja  Bela  z Banskej  Bystrici.  Pobyt  na  Slovensku  bol  svojráznou  odmenou  za
obsadene prvé miesto na kvíze Poznaj svoju minulosť. 

Príjemný pobyt bol znovu v známom penzióne Limba na Donovaloch,  kde pre účastníkov
pripravovali aj chutnú stravu.

Okrem  každodennej  lyžovačky  a  snowboardingu  ponúkali  sa  aj  nasledovné  aktivity:
plávanie,  šípky,  bowling  a  rôznorodé  spoločenské  hry.  Účastníci  zimného  tréningu  mali
príležitosť  pozrieť  si  známe  Habakuky,  ako  aj  námestie  v  Banskej  Bystrici  a múzeum SNP.
Pivnických žiakov na tomto zájazde sprevádzal profesor informatiky Patrik Malina. 

Podujatie finančne podporila aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Aktív  učiteľov  slovenčiny  sa  uskutočnil  20.  marca  2018  v  priestoroch  NRSNM  za
prítomnosti  učiteľov z novosadských, čelarevských a bieloblatských škôl a koordinátorky pre
vzdelávanie  a podpredsedníčky VPV Tatiany Naďovej. 
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Prípravy na vydávanie nového balíka učebníc
Koordinátorka  pre  vzdelávanie  v  dňoch  21.  marca  a  18.  apríla  2018  v  Ústave  pre

vydávanie učebníc v Novom Sade hovorila o dynamike vydávanie učebníc pre 1. a 5. ročník
základných škôl, ktoré sa stanu súčasťou nového anexu memoranda o spolupráci vo vydávaní
učebníc v jazykoch národnostných menšín.  

Prijatie u ministra osvety, vedy a technologického rozvoja
Dňa 23. marca 2018 minister osvety, vedy a technologického rozvoja Mladen Šarčević a

štátna tajomníčka Anamarija Viček, zástupkyňa ministra pre základné školy Vesna Nedeljković a
spolupracovníčky  Đurđica  Ergić  a  Snežana  Vuković  prijali  delegáciu  národnostných  rád
národnostných menšín. Predstaviteľka všetkých menšín Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre
vzdelávanie  našej  národnostnej  rady v úvode ozrejmila  potreby vydávania nových učebníc  v
jazykoch národnostných spoločenstiev pre 1.  a 5.  ročník základných škôl,  ako aj  pre stredné
školy. Keďže sa na stretnutí zúčastnili aj predstavitelia Ústavu pre vydávanie učebníc v čele s
generálnym  riaditeľom  Dragoljubom  Kojičićom,  podrobne  bola  analyzovaná  možnosť
podpisovania anexu memoranda o vydávaní učebníc pre menšiny, ktoré uskutočňujú vzdelávanie
v materinskom jazyku. Predstaviteľka Ústavu pre zveľadenie vzdelávania a výchovy Dragana
Marinković ozrejmila dynamiku písania programov z materinského jazyka a jazyka s prvkami
národnej kultúry pre základné školy a gymnáziá v rámci reformy a úlohu národnostných rád v
tomto procese.

Záverom bolo dohodnuté, že sa do konca apríla počká na Katalóg schválených učebníc,
následne si menšiny vyberú tituly, ktoré sa pre 1. a 5. ročník budu prekladať do jazykov menšín a
najneskôr do 15. mája sa pripravia podklady na podpisovanie novej dohody medzi ministerstvom,
národnostnými radami a Ústavom pre učebnice, čím sa zabezpečí vydávanie učebníc pre 1. a 5.
ročník vo všetkých jazykoch. 

Druhá časť zasadnutia bola venovaná predstaviteľom menšín, ktoré ponúkajú vyučovanie
materinského jazyka s prvkami národnej kultúry ako voliteľný program. Ministerstvo aj s nimi
podpíše memorandum o vydávaní  učebníc.  V pokračovaní  sa podrobne analyzovala možnosť
anketovania  žiakov  na  školách  a  doterajšie  skúsenosti  v  teréne.  Ministerstvo  zašle  osobitné
anketové lístky školám na voľby materinského jazyka s prvkami národnej kultúry, o čom budu
informované aj národnostné rady. 

Na záver zasadnutia štátna tajomníčka Anamarija Viček prítomných informovala, že je
Svetlana Zolňanová zvolená do Národnej osvetovej rady na štvorročné obdobie. 

Stretnutie s predsedom Výboru pre školstvo
Koordinátorka  pre  vzdelávanie  sa  pri  príležitosti  preberania  Veľkej  medaily  Svätého

Gorazda v Bratislave stretla s predsedom Výboru pre školstvo, vedy a mládež Národnej rady
slovenskej republike Ľuboslavom Petrákom a pri tej príležitosti hovorili o možnosti zabezpečenia
kníh z materského štátu pre stredné odborné školy. 

Zasadnutie Národnej osvetovej rady sa uskutočnilo dňa 2. apríla 2018 v Belehrade. Na
zasadnutí  sa  analyzovali  aj  otázky  menšinového  školstva,  o  čom  podala  správu  Svetlana
Zolňanvoá, členka Národnej osvetovej rady, ktorá zastupuje záujmy všetkých menšín v Srbsku. 
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Následne členovia schválili vzdelávacie štandardy pre stredné školy pre materinský jazyk
a  literatúru  (albánsky,  maďarský,  rumunsky,  rusínsky,  slovenský,  bulharský,rusínsky  a
chorvátsky), ako aj dodatky z dejín, hudobnej a výtvarnej kultúry pre stredné školy pre maďarskú
menšinu.

K realizácii spoločných dolnozemských projektov
Predstavitelia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a predstavitelia

Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku a Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci 7. apríla dohodli kalendár
spoločných podujatí z oblasti vzdelávania. 

Sieť stredných škôl
Koordinátorka pre vzdelávanie sa 11. apríla 2018 zúčastnila na stretnutí v Pokrajinskom

sekretariáte pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá
so  zástupkyňou  pre  vzdelávanie  Biljanou  Kašerić  a  Danicou  Lučić  a  Sanjou  Ćato,  spolu  s
predstaviteľmi  maďarskej,  rusínskej  a  chorvátskej  národnostnej  rady.  Hovorili  na  tému
zachovania aktuálnej siete stredných škôl pre príslušníkov národnostných menšín. 

Po  zasadnutí  sa  predstavitelia  menšín  stretli  v  priestoroch  našej  národnostnej  rady  a
hovorili  o  potrebách  zladení  požiadavok menšín  z  oblasti  vzdelávania,  keď ide  o  úhrady za
prekladanie evidencie do jazykov národnostných menšín,  ktorú v mene všetkých ministerstvu
podá Koordinácia.

Správa zo zasadnutia v Belehrade
Dňa 12. apríla 2018 sa v Ministerstve osvety, vedy a technologického rozvoja v Belehrade

uskutočnilo  zasadnutie  na  tému:  Kritériá  na  prijatie  zákona  o  sieti  verejných  predškolských
ustanovizní  a  zákona  o  sieti  verejných  základných  škôl  na  území  Srbska.  Na  zasadnutí  sa
zúčastnili predstavitelia škôl, národnostných rád a lokálneho spoločenstva. V mene NRSNM na
zasadnutí bola prítomná Zuzana Lenhartová. 

Dohodnuté je, že behom jedného roka každé miestne spoločenstvo prehodnotí tento zákon
o sieti škôl a predškolských ustanovizní na úrovni každého okresu a že sa budu uctievať návrhy
každej lokálnej samosprávy.

25 rokov Metodického centra
Metodické centrum pre Slovákov v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

oslávilo 12. apríla 2018 svoje 25. výročie. O takmer 25-ročnej spolupráci s touto inštitúciou na
slávnostnej  akadémii  v  Banskej  Bystrici  hovorila  koordinátorka  pre  vzdelávanie  NRSNM
Svetlana  Zolňanová,  ktorá  bola  odmenená  Cenou  rektora  Univerzity.  Predseda  Výboru  pre
vzdelávanie Ján Brna sa príležitostne prihovoril  a od rektora Univerzity prebral poďakovanie
za ,,spoluvinu“ v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. 

2. zasadnutie Národnej osvetovej rady
Dňa 17. apríla 2018 sa v Belehrade konalo 2. zasadnutie Národnej osvetovej rady, na

ktorom Svetlana Zolňanová, ako predstaviteľka národnostných menšín, hovorila o programe z
materinských  jazykov  pre  1.  ročník  gymnázia  a  o  dodatkoch  k  obsahom z  dejín  a  kultúry
národnostných menšín,  ktoré sa  teraz po prvýkrát  stali  súčasťou učebných osnov z  dejepisu,
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hudobnej a výtvarnej kultúry. Národná osvetová rada podporila iniciatívu národnostných menšín,
aby sa osnovy pre materinský jazyk s prvkami národnej kultúry stali súčasťou programu pre 1.
ročník gymnázií.

Zasadala Komisia pre vzdelávanie Koordinácie národnostných rád 
Dňa  19.  apríla  2018  v  Belehrade  Zasadala  Komisia  pre  vzdelávanie  Koordinácie

národnostných  rád  národnostných  menšín.  Predstavitelia  slovenskej,  maďarskej,  rusínskej,
chorvátskej  a  rómskej  národnostnej  rady analyzovali  aktuálny stav  vo  vzdelávaní  a  záväzky
národnostných rád v rámci reformy. Národnostné rady požiadajú rezortné ministerstvo, aby sa
natrvalo  vyriešila  otázka  financovania  prekladov školskej  dokumentácie,  vypracoval  program
vyučovania  a  učenia  pre  stredné  školy  z  materinského  jazyka  s  prvkami  národnej  kultúry,
pripravil zoznam potrebných učebníc pre 1. a 5. ročník základných škôl a podpísala nová zmluva
o vydávaní učebníc v jazykoch národnostných menšín. Komisiou predsedala koordinátorka pre
vzdelávania slovenskej národnostnej rady.

6. biblická olympiáda
Dňa 21. apríla 2018 sa v organizácii Aktívu učiteľov náboženstva uskutočnila v poradí 6.

Biblická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí si ako voliteľný predmet zvolili
evanjelické a. v. náboženstvo.  

Hostiteľskou školou bola ZŠ 15. októbra z Pivnice.
Realizáciu 6. BO ako aj odmeny víťazom tejto olympiády finančne zabezpečili  jednotlivé

zbory SEAVC v Srbsku, domáci slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor, pivnická ZŠ a VPV
NRSNM.

Žiaci  hostiteľskej  školy,  ktorí  chodia  na  hodiny  náboženstva,  spolu  so  svojimi
profesorkami Annou Valentovou a Lenkou Víziovou pripravili priliehavý program, na začiatku
ktorého  účastníkov a hostí BO privítala riaditeľka ZŠ Tatiana Naďová ako aj koordinátorka VPV
Svetlana Zolňanová.

Biblickej olympiády sa zúčastnilo 33 žiakov z 10 základných a 3 stredných škôl:
ZŠ: Stará Pazova, Lug, Padina, B. Petrovec, Hložany, Silbaš, Kulpín, Pivnica, B. Palanka,

Selenča.
SŠ:  Gymnázium  J.  Kollára  B.  Petrovec,  Zdravotnícka  škola  7.  Apríla  N.  Sad

a Ekonomicko-obchodná škola Vuka Karadžića Stará Pazova.

Žiaci súťažili v 4 kategóriách:  
základné školy:  3-4., 5.-6. a 7.-8. ročník a samostatnou kategóriou boli žiaci stredných

škôl.

 Zasadal Aktív riaditeľov 
Aktív riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským zasadal

v pondelok 23. apríla 2018 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny
v Novom Sade.

Na rokovacom programe boli témy: 
1.  Aktuálna situácia na školách so slovenským vyučovacím jazykom
2. Prípravy na súťaže zo slovenského jazyka
3. Prezentácia Kalendára podujatí pre krajanov MŠ Slovenskej republiky na rok 2018
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4. Zabezpečovanie učebníc v rámci reformovaných ročníkov
5. Otázky a návrhy
Na zasadnutí sa zúčastnili aj predseda Výboru pre vzdelávanie, Ján Brna a koordinátorka

Svetlana Zolňanová. 

Rozdelenie finančných prostriedkov z oblasti vzdelávania 
Zoznam projektov na spolufinancovanie a financovanie aktivít podaných na NRSNM v

oblasti vzdelávania do 15. 04. 2018:

žiadateľ Názov projektu Celková
suma

Žiadaná
suma

Schválená
suma

1 Asociácia slovenských 
pedagógov, B. Petrovec

6. biblická olympiáda 140.000 50.000 40.000

2 Asociácia slovenských 
pedagógov, B. Petrovec

Interaktivita a interdisciplinárnosť v
modernizácii  učiva  o  vybraných
slovách ...

243.000 50.000 30.000

3 ZŠ Jána Čajaka, B. Petrovec Detská výtvarnícka kolónia 
Makovička

250.000 30.000 20.000

4 Asociácia slovenských 
pedagógov, B. Petrovec

Odmeny pre rozhlasovú súťaž 
recitátorov

97.000 17.000 15.000

5 Asociácia slovenských 
pedagógov, B. Petrovec

Realizácia Dolnozemskej dohody 97.000 63.000 43.000

6 Združenie vychovávateľov 
osvetových pracovníkov 
Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

Vzdelávanie pre učiteľky MŠ 77.500 32.000 20.000

7 Združenie vychovávateľov 
osvetových pracovníkov 
Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

3. ročník detského festivalu Tvorí 
celá rodina

103.000 45.000 20.000

8 Združenie vychovávateľov 
osvetových pracovníkov 
Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

2. seminár pre učiteľky materských 
škôl

14.000 14.000 12.000

Členovia Komisie:
Ján Brna 
Tatiana Naďová 
Mariena Korošová 
Pavel Rohárik 
Svetlana Zolňanová 

Podpora detí v Šíde
VPV NRSNM aj tohto roku podporil knihami 3. festival žiakov základných a stredných

škôl, ktorý sa konal v Slovenskom dome v Šíde 6. mája 2018. 

Oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry  sa konala na ZŠ maršala
Tita v Padine, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, na ZŠ 15. októbra v Pivnici a ZŠ Jozefa
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Marčoka Dragutina v Hložanoch 28. apríla 2018. Na republikovú súťaž rozhodnutím komisie,
postúpili žiaci 7. a 8. ročníka, ktorí získali najmenej 14 bodov. 

3. zasadnutie Národnej osvetovej rady
Dňa 3.  mája  2018  sa  v  Belehrade  konalo  3.  zasadnutie  Národnej  osvetovej  rady,  na

ktorom Svetlana Zolňanová, ako predstaviteľka národnostných menšín, hovorila o programe z
materinských jazykov pre 1. ročník gymnázia pre albánsku menšinu a o dodatkoch k obsahom z
dejín a kultúry národnostných menšín, ktoré sa teraz po prvýkrát stali súčasťou učebných osnov z
dejepisu, hudobnej a výtvarnej kultúry pre rumunskú a rusínsku národnostnú menšinu. 

Testy na záverečné skúšky
V dňoch  7.  -  8.  mája  2018  odborný  tím  pre  záverečné  skúšky  žiakov  po  ukončení

základnej  školy  zostavoval  testy  zo  slovenského  jazyka  a  prekladal  testy  z  matematiky  a
kombinovaný test. 
 Dňa 21.5.2018 boli  preložené  aj  testy pre  prijímacie  skúšky z  matematiky pre  deti  s
osobitným nadaním v gymnáziu pre informatiku a výpočtovú techniku.
 

K vydávaniu CD k čítankám

Dňa 11.  mája  2018 Milina  Florianová a  Svetlana  Zolňanová pripravili  ďalšie  texty k
nahrávaniu  CD k čítankám zo  slovenského  jazyka  a  jazyka  s  prvkami  národnej  kultúry  pre
základné  školy.  Rádio  poskytlo  štúdio  na  nahrávanie  a  za  úhradu  dostalo  možnosť  vysielať
nahraný materiál. Nahrávanie sa uskutočnilo 12. a 19. mája 2018 a v prvej polovici septembra.

Do  konca  roka  2108  boli  schválené  CD  k  čítankám  pre  1.,  2.,  3.  a  4.  ročník  zo
slovenského jazyka, pre 1. - 3. ročník, pre 4. - 6. ročník a pre 7. - 8. ročník zo slovenského jazyka
s prvkami národnej kultúry, CD pre učebnice z hudobnej kultúry pre 4. a 5. ročník základnej
školy.

Pokrajinský  sekretariát  pre  vzdelávanie,  správu,  predpisy  a  národnostné  menšiny  –
národnostné spoločenstvá dal kladnú mienku aj na dodatky zo sveta okolo nás a výtvarnej kultúry
pre 1. - 2. ročník základnej školy, pre dodatok z prírody a spoločnosti pre 3. - 4. ročník  základnej
školy, pre dodatky z výtvarnej kultúry pre 3. - 4. ročník a 5. - 8. ročník  základnej školy. V rámci
reformy vo vzdelávaní sa poskytovali mienky na preklady učební pre 1. ročník z matematiky,
sveta  okolo  nás  a  z  výtvarnej  kultúry,  zo zemepisu a  techniky a  technológii  pre  5.  ročník  a
koordinované boli preklady pre 5. ročník zo všetkých vyučovacích predmetov. 

Odborné zdokonaľovanie pre slovenských učiteľov 
Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Asociácia slovenských pedagógov s Centrom ďalšieho

vzdelávania UK z Bratislavy organizoval odborné zdokonaľovanie pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ s
vyučovacím jazykom slovenským zo Srbska,  Rumunska a Chorvátska v dňoch 11. - 12. mája
2018. 
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Pre  učiteľky  materských  škôl  prednášky mala  Mgr.  Beáta  Juráková  v  PU  Včielka  v
Báčskom Petrovci na témy  Využitie ITV ako metódy v MŠ a  Základy komunikácie v MŠ.  Pre
učiteľov  základných  a  stredných  škôl  na  Gymnáziu  Jána  Kollára  so  žiackym  domovom
prednášali PaedDr. Mária Onušková, RNDr. Mária Nogová, PhD., Ing. Aniko Toroková, PhD. 

Odborné zdokonaľovanie je akreditované v katalógu pod číslom 878 a učiteľ získava 8
bodov.

Správa o zájazdoch divadelnej odbočky
Divadelná odbočka pivnickej základnej školy s predstavením Kapitán John Peoplefox, na

ktorej  pracovali  v šk.  rokoch  2016/2017  a  2017/2018  sa  predstavila  v Báčskom  Petrovci,
Erdevíku a Binguli. 

Dňa 15.5.2018 navštívili Základnú školu Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Vystupovali
v Slovenskom vojvodinskom divadle, kde za odbornej pomoci divadla – použitím ich techniky,
realizovali  vystúpenie.  Predstavenie sledovali  petrovskí  žiaci.  Po výstupení  navštívili  aj  areál
základnej  školy,  kde  za  pomoci  petrovských  žiakov  a  učiteľov  pivnickí  žiaci  mali  možnosť
zoznámiť sa s obsahmi, ktoré táto škola ponúka svojim žiakom.

V  deň  16.5.2018  pivnickí  divadelníci  navštívili  Základnú  školu  ,Savu  Šumanovića
v Erdevíku. Kolegyňa Ruženka Ďuríková so svojimi žiačkami ich srdečne privítali a predstavili
im svoju školu s osobitným dôrazom na osobnosť a dielo Savu Šumanovića. Po občerstvení sa
presunuli  do  Slovenského  kultúrno-osvetového  spolku,  kde  vystúpili  pred  početnými
erdevíckymi žiakmi.

Po  výstupení  nasledovalo  občerstvenie  a kamarátenie.  Žiakov  pozdravil  aj  predseda
spolku  Andrej  Berédi  s manželkou,  ktorý  pre  pivnických žiakov  prichystali  zaujímavý výlet.
Najprv navštívili pozostatky starých rímskych kúpeľov tzv. Banju Kulinu, kde vyviera minerálny
prameň. Na tomto prameni, ako hovorí legenda, liečili sa rímski vojaci po vojenských výpravách.
Z histórie prameňa, ako aj zaujímavosti o slovenských priezviskách v Erdevíku, im predniesli tiež
erdevícke žiačky.

6. zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ  – Sekcie pre strednú, južnú
a východnú Európu sa konalo v Békešskej Čabe, v Dome slovenskej kultúry dňa 18.05.2018.
Analyzované boli nasledovné témy: 

1.  Prezentácia  miestnej  slovenskej  komunity  a pripravované  aktivity  (300  rokov  od
príchodu Slovákov do Békešskej Čaby a ďalšie)

2. Analýza stavu plnenia záverov z minulého zasadnutia komisie
3. Analýza stavu plnenia záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci

v zahraničí 2016 z oblasti školstva a vzdelávania,
4. Granty podporené ÚSŽZ v r. 2018 a/versus priority jednotlivých komunít,
5. Informácia členov z jednotlivých komunít o aktuálnej situácii v oblasti národnostného

vzdelávania a o akútnych potrebách,
6.  Učebnice  pre  školy  s vyučovacím  jazykom  slovenským  –  aktuálny  stav,  potreby

a možnosti zabezpečenia,
7. Konferencia k otázkam slovenského národnostného školstva a zachovania národného

povedomia v krajinách zastúpených v tejto sekcii – potreba jej realizácie a otázka finančného
zabezpečenia,
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8. Vyslaní učitelia pôsobiaci v jednotlivých štátoch – súčasný stav a potreby na najbližšie
obdobie,

9. Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
10. Informácia o dolnozemských cenách.

Slovenskú  menšinu  zo  Srbska  predstavovali  Svetlana  Zolňanová,  Mária  Andrášiková,
Anna Medveďová a Ľudmila Berédiová Stupavská. 

Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy
Dňa 19. mája 2018 sa na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici uskutočnila republiková

súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl.  Na súťaži  sa zúčastnilo 46 žiakov z
gymnázií v Báčskom Petrovci, v Kovačici a v Starej Pazove, zo Strednej zdravotníckej školy v
Novom Sade a  z  Ekonomickej  školy v  Starej  Pazove.  Organizátori  súťaže  boli  Ministerstvo
osvety,  vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a
Vojvodinská slovakistická spoločnosť. Pre žiakov, ktorí obsadili 1., 2. a 3. miesta Národnostná
rada  slovenskej  národnostnej  menšiny  zabezpečila  sedemdňový  pobyt  v  žiackom  tábore  v
Slovenskej republike.

Na súťaži brala účasť aj koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.  

Schválené programy odborného zdokonaľovania
Vojvodinský pedagogický ústav akreditoval dva programy odborného zdokonaľovania v

slovenskej  reči na trojročné obdobie pre učiteľov materských, základných a stredných škôl s
vyučovacím jazykom slovenským. Dva programy na akreditáciu vypracovala koordinátorka pre
vzdelávanie  a dva programy NRSNM podporila aj  pre Združenie slovenských vojvodinských
vychovávateliek. 

Súťaž zo slovenčiny v Kovačici
Dňa 26. mája 2018 sa na ZŠ mladých pokolení v Kovačici konala republiková súťaž zo

slovenského  jazyka  pre  žiakov  základných  škôl.  Na  republikovú  súťaž  postúpilo  42  žiakov
siedmeho a ôsmeho ročníka zo základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. 

Počas  vypracovania  testov  sa  konal  aktív  učiteľov  slovenského  jazyka  v  organizácii
Asociácie slovenských pedagógov, na ktorom sa analyzovali učebnice zo slovenského jazyka pre
5. a 6. ročník základných škôl. 

Najúspešnejším žiakom boli udelené diplomy a Národnostná rada slovenskej národnostnej
menšiny pre nich zabezpečila pobyt v SR. Súťaž finančne podporilo aj ministerstvo v hodnote
60.000,00 prostredníctvom projektov. 

Divadielko Pätnásťročná na zájazde v Lugu
Divadelná odbočka erdevíckej základnej školy a Slovenského kultúrno-osvetového spolku

s predstavením Pätnásťročná, na ktorom pracovali v šk.r. 2016/2017 a 2017/2018 predstavila sa i
v Lugu – malebnej dedinke na Fruškej hore.
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Po  mnohých  úspešných  reprízach  divadelného  predstavenia  pre  mládež  Pátnásťročná,
ktoré  vzniklo  na  motívy  románu  Márie  Kotvášovej-Jonášovej  Mať  pätnásť  je  také  ťažké,  v
dramatizácii a réžii prof. slovenčiny z Iloku Vlatka Miksada, mladí erdevícki herci predstavili sa i
Lužanom 27. 5. 2018 v preplnenej sieni nového Domu kultúry. 

Predsedníčka KUS Mladosť Anna Čelovská ich krásne privítala a vyjadrila radosť, že po
dlhšej prestávke Lužania mali príležitosť pozrieť si veľmi vydarené predstavenie a Erdevíčania
spokojní  prijatím a obecenstvom,  ktoré  pozorne  sledovalo predstavenie,  odchádzali  domov v
nádeji, že v nich zapálili divadelnú iskričku a podnietili svojich susedovcov, aby znovu rozprúdili
divadelnú činnosť.

Zo zasadutia Komie pre štipendiá
V  priestoroch  NRSNM  4.  júna  2018  zasadala  Komisia  pre  štipendiá  Vlády  SR  na

akademický  rok  2018/2019  za  prítomnosti  predstaviteľov  Matice  slovenskej  v  Srbsku  a
Veľvyslanectva SR v Belehrade.
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 Zoznam uchádzačov na magisterské štúdium: 

17

Por.č. meno a priezvisko
1 Anja Marčok
2 Vladimir Zima 
3 Ivan Ravza
4 Ema Baláž
5 Mario Domoni
6 Dijana Sljuka 
7 Irena Alexi
8 Andrej Privizer
9 Vladimira Sabo

10 Adrian Širka
11 Jaroslav Galadik
12 Irena Kolar
13 Kristina Kužiak
14 Ema Kočišova
15 Maksim Mištec
16 Ines Harminc
17 Anja Hrćan 
18 Lea Častven

19 Juraj Sudi

20 Elizabet Rachael Eliaš

21 Norbert Nehez
22 Emilia Kovačev
23 Barbara Haška
24 Maša Dragojlov
25 Paulína Častvan
26 Sara Mihalj
27 Jaroslav Poničan
28 Filip Ďurík
29 Jelena Kirić
30 Ana Kolar
31 Jana Poljovka
32 Martin Švec
33 Sara Sladeček
34 Petra Topoľska
35 Maja Matulja
36 Ivan Sabo 
37 Miroslav Čobrda
38 Blanka Gažová
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39 Vladimír Gazafi
40 Ana Ivanić
41 Andrej Urbanek
42 Alex Gustav Haška
43 Michael Karlečik
44 Nikola Hromčík
45 Adela Sabo
46 Igor Pokoracki
47 Margaret Sabo 
48 Dária Anna Čief
49 Andrea Parkanji 
50 Vladimir Rakić
51 Marína Cicka
52 Katarína Hudec
53 Mario Husejnović
54 Pavel Pažitnaji
55 Martin Krajčík
56 Aleksander Petraš 
57 Veronika Šoškić 
58 Velibor Jerotić
59 Tatiana Ďugová
60 Filip Ujfaluši
61 Sergej Marjanović
62 Marina Hric
63 Stanislav Ziman 
64 Tijana Kolar
65 Alena Urban
66 Emília Čanji
67 Ruben Gages
68 Branislav Kolar
69 Klara Supek 
70 Helena Ivanić
71 Ivana Azra Sarač 
72 Sanja Suhanek
73 Anita Čeman
74 Martin Bančov
75 Stanislav Makiš 
76 Martina Kukučka
77 Stefan Rago
78 Sabina Ďuriš
79 Stefan Pršić



* zoznam študentov, ktorí už študujú:                  * zoznam kandidátov na 2. stupeň šúdia
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Por.č. Meno a priezvisko

1 Tanja Zornjan

2 Daniela Vrabčenjak

3 Jaroslav Venjarski

4 Ivana Ivanić

5 Michaela Kukučka

6 Milica Mirdja

7 Mária Mravik

8 Martina Petraš 

9 Alena Urban

10 Ivona Martinková

11 Martin Častvan

12 Sanja Kosovac

13 Andrej Trpka

14 Aleksandar Malić

15 Daniela Gabriela Ožvat

16 Dominik Vrabčenjak

17 Tatiana Pavlov

18 Benjamin Kreko

19 Ján Medovarski

20 Alena Petrik

21 Martina Tomašik

22 Marek Medovarski

23 Jana Jakuš

24 Jelena Sarač

25 Marcela Kudron

26 Michael Miksad

27 Ivan Rener

Tatiana Križov 

Anamaria Pavelka 

Por.č. Meno a priezvisko
1 Michaela Čiliak
2 Elena Benka
3 Sara Sampor 
4 Martin Činčurák
5 Ana Vašica
6 Tatjana Tomić 
7 Elena Abrahamova
8 Ivana Tijana Kočonda
9 Ivan Nosal
10 Ingrida Cinkocki
11 Kristina Molnar
12 Milan Anušjak
13 Zdenko Pucovski

Ksenia Lončar

doktorandské štúdium 
Por.č. Meno a priezvisko

1 Nataša Benka
2 Renata Cinkocki

3 Anna Lomen

4 Miroslava Korčok



4.  zasadnutie  Národnej  osvetovej  rady sa  6.  júna  2018  a venované  bolo  analýze
programov pre stredné odborné školy a programu pre 1. ročník gymnázia pre albánsky jazyk.
Koordinárodka pre vzdelávanie je poverená úlohou koordinácie pre programy z materinaksje reči
pre všetky menšiny sa preto v priestoroch NRSNM stretla s predsedom albánskej národnostnej
rady a členom tímu pre vypracovanie programov v albánskej reči 12. 06.2018.

Tím  pre  vypracovanie  učebných  osnov  20.  júna  2018  odovzdal  učebné  osnovy  –
programy pre materinský jazyk a jazyk s prvkami národnej kultúry do Ústavu pre zveľadenie
vzdelávania a výchovy a do Ministerstva osvety,  vedy a technologického rozvoja pre 2.  a  6.
ročník základnej školy. 

Tiež  do  ministerstva  bol  odovzdaný  zoznam potrebnej  školskej  evidencie  na  preklad,
ktorý vypracovala koordinátorka. 

5. zasadnutie Národnej osvetovej rady
Dňa 21.  júna  2019 sa  v  Belehrade  konalo  5.  zasadnutie  Národnej  osvetovej  rady,  na

ktorom Svetlana Zolňanová ako predstaviteľka národnostných menšín, hovorila o programe pre
2. a 6. ročník, o ich obsahu a o tom, do akej miery sú národnostné menšiny zastúpené v učive pre
základné školy z jednotlivých predmetov.

Zasadal Aktív riaditeľov
Schôdza  Aktívu  riaditeľov  základných  a stredných  škôl  s vyučovacím  jazykom

slovenským sa uskutočnila 21. júna 2018 v miestnostiach Gymnázia Jána Kollára so žiackym
domovom v Báčskom Petrovci.  Analyzovaná bola  aktuálna  situácia  v školách  so  slovenským
vyučovacím jazykom (počet žiakov, počet tried, kádrové otázky, vybavenie škôl). Na schôdzi sa
zúčastnili  PhDr.  Peter Prochácka a PhDr. Vilma Prívarová spred Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Ján Brna a vedúca Oddelenia slovakistiky
Filozofickej  fakulty v Novom Sade Jarmila Hodoličová,  predsedníčka Združenia slovenských
vojvodinských  vychovávateľov  Božena  Levárska  a  predsedníčka  Asociácie  slovenských
pedagógov  Mária  Andrášiková.  Koordinátorka  pre  vzdelávanie  NRSNM  Svetlana  Zolňanová
informovala prítomných o dynamike vydávania učebníc pre 1.  a 5.  ročník základných škôl v
súlade s novým zákonom. 

Pomoc pre študentov slovenčiny
V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa 25. júna 2018 stretli

študenti prvého ročníka slovenského jazyka a literatúry, ktorí študujú na Filozofickej fakulte v
Novom  Sade  s  predsedníčkou  národnostnej  rady  Annou  Tomanovou  Makanovou  a
koordinátorkou pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou a podpísali zmluvy pre finančnú podporu
na  štúdium slovenčiny.  Na  takýto  spôsob  sa  bude  motivovať  zápis  študentov  na  Oddelenie
slovakistiky aj v akademickom roku 2018/2019. 

Finančné prostriedky na túto akciu vyčlenili z rozpočtu Výboru pre vzdelávanie, Výboru 
pre úradné používanie jazyka a písma a z projektu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Prezentácia projektov venovaných menšinám
Rada  Európy 27.06.2018 poriadala  v  Belehrade  prezentácia  projektov,  ktorými  sa  má

posilniť ochrana národnostných menšín v Srbsku prostredníctvom vzdelávania. Prezentované boli
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materiály: Vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín - čo majú vedieť rodičia a žiaci? a
Správa o zastúpení národnostných menšín  v programoch vyučovania a učenia a v učebniciach
pre väčšinový národ. Na porade sa zúčastnila koordinátorka pre vzdelávanie.

V ten  istý  deň  koordinátorka,  ako  členka  Národnej  osvetovej  rady,  bola  prítomná  v
ministerstve   na  pracovnom  stretnutí  k  realizácii  projektu  SBB  –  oblasť  2,  ktorá  hovorí  o
posilnení kompetencií menšinových učiteľov zo všetkých vyučovacích predmetov pre základné a
stredné školy a o vydávaní učebníc v jazykoch národnostných spoločenstiev. 

Detská karajanská univerzita
Šestnásť  žiakov  a  dve  učiteľky  z  Kovačice,  Aradáča,  Báčskeho  Petrovca,  Selenče  a

Pivnice  pobudli  na  Detskej  krajanskej  univerzite na  Donovaloch na  Slovensku.  Sedemdňový
pobyt (2. – 8. júla 2018) podporili Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. 

Počas  pobytu  odmenení  recitátori  a  odmenení  žiaci  zo  súťaže  zo  slovenského jazyka
absolvovali  tvorivé  dielne  z  oblasti  slovenskej  literatúry,  geografie,  prírodovedy,  hudobnej
kultúry a scénického umenia. Okrem toho navštívili rozprávkovú dedinku Habakuky, drevenú
osadu Vlkolínec, Banské múzeum v prírode v Banskej Štiavnici. Lanovkou sa dostali na Novú
hoľu, kde sa kochali v pohľade na prekrásne Tatry. Vyskúšali si rýchlosť bobovej dráhy, ale aj
svoje plavecké schopnosti na bánskobystrickej plavárni. Vo večerných hodinách sa zúčastňovali
rozličných zaujímavých aktivít, férových súťažení, na opekačke a disco zábavách. Vyvrcholenie
zájazdu našich žiakov, ako aj žiakov z Rumunska, Maďarska, Ukrajiny a Poľska, ktorí sa tiež
zúčastnili na tomto tábore, bol slávnostný spoločný program na Radnici v Bánskej Bystrici, ktorý
bol usporiadaný z príležitosti Dňa zahraničných Slovákov. 

Zo zasadnutia Národnej osvetovej rady
Na 6. zasadnutí Národnej osvetovej rady, ktoré sa konalo 3. júla 2018 v Belehrade, boli

schválené  programy vyučovania  a  učenia  pre  materinský  jazyk  a  jazyk  s  prvkami  národnej
kultúry pre všetky menšiny pre 1. a 5. ročník základných škôl. Národná osvetová rada podporila
iniciatívu  menšín,  aby sa  vypracovali  aj  programy pre  fakultatívne  vyučovanie  menšinových
jazykov pre stredné školy. 

Mimoriadna schôdza Výboru pre vzdelávanie
14. (mimoriadne) zasadnutie Výboru pre vzdelávanie sa uskutočnilo v utorok, 17. júla

2018 v miestnostiach ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči za prítomnosti členov výboru a riaditeliek škôl
s vyučovacím jazykom slovenským, v ktorých sa evidujú problémy: v Kulpíne, Kysáči, Báčskom
Petrovci, Pivnici a v Selenči.  Na zasadnutí boli podrobne predstavené pravidlá ministerstva, po
ktorých by školy ma zlúčiť triedy. Každá riaditeľka predstavila situáciu na svojej škole. Podrobne
sa analyzovali kroky, ktoré školy doteraz podnikali a model, podľa ktorého sa doteraz fungovalo.
Podľa slov riaditeliek v Báčskom Petrovci je ohrozených 8 tried, v Pivnici 2 triedy, v Kysáči 3
triedy a v Kulpíne a v Selenči nehrozí zatvorenie tried.

Závery:
-  každá  škola  vypracuje  podrobný  elaborát,  na  základe  ktorého  sa  potom  požiada

ministerstvo o výnimku pri zlučovaní tried. 
- NRSNM dá každej škole pozitívnu mienku – odporúčanie na zachovanie tried.
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Tábor pre žiakov generácie
Od 8. - 13.07.2018 sa v organizácii Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave konala

Letná škola slovenských reálií – Trenčiansky región, na ktorom pobudlo 25 žiakov zo Srbska,
ktorí boli odmenení ako žiaci generácie alebo ako ocenení na súťaži zo slovenčiny pre stredné
školy. Vyučovanie prebiehalo denne, okrem stredy, v ŠaKS. V stredu 11.7.2018 účastníci školy
mali  organizovanú celodennú exkurziu do Valaskej Belej  a do Trenčína. Lektori CJ CĎV UK
pripravili  nové  učebné  materiály,  ktoré  približujú  región  geograficky,  historicky  a kultúrne.
V šiestom ročníku podujatia sa pokračovalo pri  identifikácii predkov z rodokmeňu účastníkov
a ich  trenčianskej  vetvy.  Všetky historické,  kultúrne  a geopolitické  informácie  sa  preberali  aj
v anglickom jazyku so slovnou zásobou a aktivitami cvičiacimi komunikačné zručnosti potrebné
pri predstavovaní Slovenska iným cudzincom v anglickom jazyku. 

Zo Školy v prírode vo Vyšnej Boci
Metodické centrum UMB z Banskej  Bystrice, Slovenská republika, zorganizovalo Školu

v prírode  pre  Slovákov  z Maďarska  a Srbska,  pre  žiakov  škôl  s  vyučovacím  jazykom
slovenským.  Zúčastnili  sa  jej  dvadsiati  žiaci  ZŠ  Jozefa  Marčoka  Dragutina  (3.  –  8.  ročník)
z Hložian a učiteľky Daniela Chodáková a Anna Zahorcová, ako aj dvadsiati žiaci ZŠ Ľudovíta
Štúra z Kysáču a učiteľky Anna Privizerová a Denisa Hansmanová. Spolu s nimi v Škole prírody
boli i 39 žiaci z piatich škôl z Maďarska, so svojimi štyrmi učiteľmi.

 Škola  v prírode  bola  zrealizovaná  v období  od  20.  –  29.  júla  2018.  Účastníci  boli
ubytovaní v hoteli Barbora vo Vyšnej  Boci.

Počas pobytu v ŠVP žiaci boli zapojení do početných aktivít s dôrazom na tímovú prácu.
V rámci  mnohopočetných  a rôznorodých  aktivít  žiaci  vyrábali  vlajky  svojho  družstva
a zostavovali heslá, varili cesnačku a viazali a nosili snop sena, maľovali na stenu – podchod,
maľovali na sklo, drevo, osvojili si techniku dekupáže, ,,vyrábali“ salaš... Spoznali sa s osadou
Vyšná Boca.  Získali  vedomosti  o tom, ktoré živočíchy tu žijú a aké stopy zanechávajú, ktorý
hmyz a liečivé rastliny tu možno nájsť. Mali aj kurz prvej pomoci. Učili sa spievať, tancovať...
Vyskúšali  sa aj  v úlohe scenáristov,  režisérov, hercov...  Rozšírili  si  vedomosti  zo slovenského
jazyka. Mali početné športové aktivity. Organizované boli aj zábavy pri hudbe – disco. Pripravili
záverečný program. Uskutočnené boli aj dva celodenné výlety. Počas prvého navštívili skanzen
Pribylina,  kde  práve  prebiehal  Deň  medu.  Počas  tejto  návštevy  mali  možnosť  získať  nové
vedomosti  o včelárstve.  O minulosti  sa  mohli  dozvedieť  počas  obchôdzky  zámku  a starých
domčekov...  V rámci  tohto  výletu  pobudli  aj  v jaskyni.  Druhý  celodenný  výlet  bol  výlet  na
Spišský hrad. Okrem toho, že sa mohli dozvedieť o minulosti tohto hradu, mohli sa kochať aj v
prekrásnom pohľade na okolie hradu. Príjemné poobedie strávili aj v Aqua city v Poprade. 

Vo voľnom čase žiaci sa navzájom spoznávali, kamarátili. Domov si so sebou priniesli
veľa  pekných  zážitkov,  vedomostí,  kamarátstiev,  spomienok...  Pobyt  v Škole  v prírode  pre
niektorých žiakov je významným i preto, že to bolo ich prvé cestovanie mimo hraníc nášho štátu.

Počas  pobytu  v Škole  v prírode  žiaci  získavali  poznatky  a rozvíjali  si  zručnosti
z rozličných oblastí.

 Projekt podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej
národnostnej menšiny. 

Slovenské ľudové remeselníctvo
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Letný tábor pod názvom Slovenské ľudové remeslá na Dolnej zemi sa konal pre žiakov zo
škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Maďarska, Rumunska a zo Srbska v Nadlaku na Líceu
Jozefa Gregora Tajovského v dňoch od 22. - 27. 07. 2018. Žiaci so svojimi učiteľmi zo ZŠ v
Sarvaši, Nadlaku a z Jánošíka a Selenče mali príležitosť vidieť pracovať s rôznymi materiálmi a
technikami,  pri  čom  sa  oboznamovali  so  starými  slovenskými  remeslami  a  slovenskými
ľudovými motívmi. Nechýbala ani zábava počas večerov a celodenný výlet to Temešváru.

Spoločný  dolnozemský  projekt  podporila  Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej
menšiny.

18. stretnutie slovenskej študujúcej mládeže
V podvečer Slovenských národných slávností, 9. augusta 2018 sa v miestnostiach MOMS

v Báčskej  Palanke konalo  18.  stretnutie  slovenskej  študujúcej  mládeže.  Pre vysokoškolských
študentov,  ktorí  ukončili  akademické  štúdium  s  ocenením,  NRSNM  zabezpečila  finančnú
odmenu, ktorú odovzdala Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM. Tento
rok bola odmenení Jaroslava Slavková z Báčskeho Petrovca a Robert Žiak zo Selenče. NRSNM
už pravidelne finančne podporuje toto podujatie. 

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov
Dňa 11.  augusta  2018  sa  počas  Slovenských  národných  slávností  konalo  v  Báčskom

Petrovci Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov za prítomnosti učiteľov z Maďarska,
Chorvátska a Rumunska a početných hostí zo Slovenskej republiky a Česka, na ktorom sa v mene
NRSNM  prihovorila  koordinátorka  pre  vzdelávanie.  V  mene  NRSNM  svoj  príspevok  do
brožúrky zverejnili koordinátorka Svetlana Zolňanová, Mariena Korošová a Tatiana Naďová.  

Letný tábor pre slovenské deti 

Učíme  sa  o  Slovensku  po  slovensky  je  názov  letného  táboru  na  Slovensku,  ktorý
organizovala  Univerzita  Mateja  Bela,  presnejšie  Metodické  centrum  pre  Slovákov  žijúcich
v zahraničí  z Banskej  Bystrice.  Tábor  sa  konal  začiatkom  augusta  2018  a  bol  určený  pre
Slovákov, ktorí žijú mimo Slovenska – slovenské deti z Anglicka, Nemecka, Poľska, Ukrajiny,
Maďarska, Chorvátska, Švédska a, samozrejme, zo Srbska. Toho roku Srbsko reprezentovali žiaci
z kulpínskej základnej školy Jána Amosa Komenkého. Na výlet odcestovalo sedem žiačok zo 7.
a 8.  ročníka  a  jeden sprevádzajúci  učiteľ.  Miesto konania  táboru  bolo  v oblasti  Malej  Fatry,
presnejšie v Terchovej, teda v rodnom meste známeho hrdinu Jánošíka. Program pre účastníkov
bol veľmi pestrý a rôznorodý. Hlavnou témou bolo lepšie spoznať Slovensko a slovenčinu cez
kreatívne dielne, hry, súťaže a výlety. Takže navštívili aj okolité hrady a dominanty, akými sú
Hrad  Strečno,  Trenčiansky  hrad,  mesto  Žilina,  mesto  Terchová,  Jánošíkove  diery,  Skanzen
Výchylovka, Oravská priehrada a vystúpili aj na vrch Chleb 1646 m.n.m. Tento tábor na žiakov
zanechal  pekné  spomienky a  dojmy o  dávnej  vlasti  našich  predkov  a podporili  ho  NRSNM
a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Letná škola Komunikačný kolotoč
Letná škola – Komunikačný kolotoč – zahrajme sa so slovenčinou sa aj  v tomto roku

poriadala v organizácii  Centra ďalšieho vzdelávania  UK v Bratislave,  v Modre od 11. -  18.
augusta 2018, pre krajanov – stredoškolákov zo zahraničia vo vekovej kategórií 14 - 18 rokov. Zo Srbska
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na tomto podujatí brali účasť žiaci z Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a Gymnázia Jána Kollára v
Báčskom Petrovci. 

Cieľom podujatia je: 
- Vedieť správne využiť slovenčinu pri konverzácii formou hry – obohatenie slovnej zásoby, rôzne

tvorivé úlohy, brainstorming – čo všetko už vedia o Bratislave a ktoré miesta už navštívili. Zápis na tabuľu –
vychádzať z týchto informácií pri ďalšej konverzácii

-  Analýza  textov  rozprávok  a básní  prostredníctvom rôznych  metód,  Interpretácia  rozprávok
prostredníctvom jednotlivých úloh, tvorba kulís k záverečnému divadelnému predstaveniu - k interpretácii
rozprávok. Tvorba básne formou koláže.. 

Na cestovné trovy tohto podujatia prispela aj NRSNM a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Školenie pre učiteľov slovenských škôl v Srbskej republike 
Asociácia  slovenských  pedagógov  a  Výbor  pre  vzdelávanie  NRSNM  organizoval

vzdelávací  program  pre  učiteľov  slovenských  škôl  v  Srbsku.  V rámci  workshopu  profesori
Prešovskej  univerzity  prezentovali  výsledky  výskumného  projektu  APVV-15-0273
Experimentálne overovanie programov na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievajúceho
žiaka (na konci 1. stupňa školskej dochádzky) – kognitívny stimulačný potenciál matematiky a
slovenského jazyka.

Workshop s názvom  Experimentálny program na stimuláciu exekutívnych funkcií žiaka
prostredníctvom úloh zo slovenského jazyka a z matematiky sa zrealizuje v dňoch 30.–31. augusta
2018 nasledovne:

- na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 30.08.2018 so začiatkom o 10,00 hod.
- na ZŠ maršala Tita v Padine 31.08.  2018 so začiatkom o 10,00 hod.
Stretnutie je akreditované na 4 hodiny pod názvom Kako do uspešnog udžbenika - ll. deo

v Katalógu, pod číslom 949.
Po ukončení stretnutia ASP organizovala debatu na tému Postavenie slovenského učiteľa

v  dnešnej  spoločnosti.  Cieľom  diskusie  bolo  ozrejmiť  učiteľom  aktuálny  stav  a  pomoc  pri
zabezpečení  pracovného  miesta.  Na  stretnutí  sa  zúčastnili  riaditelia  škôl,  ktorí  by  si  mohli
dohodnúť priamo s učiteľmi prípadné preberanie zamestnancov, ktorí zostanú bez pracovného
úväzku. 

Podujatie podporila NRSNM a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Zasadnutie VR SZSZ
Dňa 31.08.2018 sa v Bratislave konalo zasadnutie Výkonnej rady Svetového združenia

Slovákov v  zahraničí.  Rokovanie  viedol  predseda  Vladimír  Skalský.  Na VR za  Srbsko bola
prítomná  Svetlana  Zolňanová,  za  Rumunsko  Pavel  Hlásnik,  za  Maďarsko  Alžbeta  Holerová
Račková, za Švédsko Dušan Davčík a za Česko okrem predsedu aj Peter Lipták. Na schôdzi sa
podrobne  analyzovala  správa  o  činnosti  a  hospodárení  SZSZ,  prijatí  boli  noví  individuálni
členovia do SZSZ. Navrhnuté boli  jednotlivé podujatia a aktivity,  ktoré sa v roku 2018/2019
uskutočnia v mene SZSZ: Dni slovenského zahraničia, festival Jánošíkov dukát, Ceny Ondreja
Štefánka, Samuela Tešedíka a Milana Rastislava Štefánika. Predseda podal správu o zakladaní
Centra pre Slovákov v zahraničí.

Knihy z Bibiany pre každého prváka
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Koordinátorka pre vzdelávanie 2. septembra 2018 v kovačickej galérii Babka prebrala od
riaditeľa Bibiany z Bratislavy Petra Tvrdoňa rozprávkové knihy pre 310 žiakov prvého ročníka
základnej  školy  s  vyučovacím jazykom slovenským autorky  Márie  Ďuríčkovej  Chlapček  na
hrášku. Tým, že je ilustrátor predstaviteľ insitného umenia u nás vo Vojvodine, sa našim deťom
umožnilo  nielen  čítať  známu  slovenskú  rozprávku,  ktorá  je  zároveň  aj  v  našich  učebných
osnovách pre 1. ročník zo slovenského jazyka, ale sa tiež prispelo aj k oboznamovaniu detí s
kultúrnymi hodnotami Slovákov v Srbsku. Rozdelenie kníh behom dvoch mesiacov sledovali aj
naše slovenské média.

Ďalšia prezentácia projektov venovaných menšinám
Koordinátorka VPV ako členka Národnej osvetovej rady, bola prítomná v ministerstve na

pracovnom stretnutí k realizácii projektu SBB – oblasť 2, ktorá hovorí o posilnení kompetencií
menšinových učiteľov zo všetkých vyučovacích  predmetov pre základné a  stredné školy a  o
vydávaní učebníc v jazykoch národnostných spoločenstiev. 

Zasadnutie  venované  tejto  téme  bolo  uskutočnené  14.  septembra  2018,  kde  si
koordinárotka  národnostných  rád  pre  vzdelávanie  Svetlana  Zolňanová  prebrala  úlohu
sprostredkovať medzi národnostnými radami a ich materskými krajinami možnosti školenia pre
učiteľov,  ktorí  pracujú  na  menšinových  školách.  Pre  slovenskú  menšinu  takáto  správa  bola
vypracovaná behom novembra a odoslaná do ministerstva. 

Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka
Dňa 15. septembra 2018 na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 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 Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských
pedagógov Svetlana Zolňanová a Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita
Pečeňová;  za  Svetové  združenie  Slovákov  Katarína  Melegová  Melichová  a  za  Občianske
združenie  Dotyk  ľudskosti  SR Mária  Katarína  Hrkľová.  Z  najužšieho  výberu  kandidátov  sa
komisia rozhodla udeliť Cenu Samuela Tešedíka popredným slovenským učiteľom v zahraničí.
Ocenenie  zo  Srbska  získali  Tatiana  Naďová  a  Anna  Medveďová  a  ďakovný  list  Mária
Miškovicová.

9.  zasadnutie  Národnej  osvetovej  rady,  ktoré  sa  uskutočnilo  18.  septembra  2018  v
Belehrade, bolo venované kvalite vo vzdelávaní. Po zasadnutí sa koordinátorka pre vzdelávanie
stretla  s  riaditeľkou vydavateľstva  Klett  a  Nový logos  Gordanou  Kneževićovou  Orlićovou a
hovorili o postupe pri prekladoch učební c týchto vydavateľstiev pre 1. a 5. ročník základnej
školy  a  úlohe  NRSNM.  Počas  jesenného  obdobia  sa  preložili  v  koordinácii  koordinátorky
učebnice  z  matematiky,  sveta  okolo  nás  a  výtvarnej  kultúry pre  1.  ročník,  ktorých preklady
schválil  Pokrajinský  sekretariát  pre  vzdelávanie,  správu,  predpisy  a národnostné  menšiny  –
národnostné spoločenstvá a prekladali aj učebnice pre 5. ročník (technika a technológia, zemepis,
biológia, informatika a výpočtová technika a matematika). 

V Žiline na odbornom seminári 
V dňoch 19. až 22.  septembra 2018 v organizácii  Žilinského samosprávneho kraja po

siedmykrát bol zorganizovaný odborný seminár pre profesorov slovenčiny, dejepisu a občianskej
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výchovy. Zo Srbska sa ho zúčastnilo 47 profesorov zo základných a stredných škôl z Padiny,
Kovačice,  Pivnice,  Selenče,  Silbaša,  Kysáča,  Hložian,  Kulpína,  Báčskeho  Petrovca,  Nového
Sadu,  Báčskej  Palanky  a  Čeláreva,  Jánošíka,  Aradáča.  Po  tretíkrát  sa  zúčastnili  i  študenti
Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade a vychovávateľky materských škôl s
vyučovacou rečou slovenskou. 

Žilinčania aj tohto roku frekventantom seminára ponúkli zaujímavé prednášky z oblasti
dejín  a  projektového  manažmentu  venované  100.  výročiu  založenia  Československého  štátu.
Prednášky prebiehali v amfiteátri budovy Žilinského samosprávneho kraja, v stredných školách v
Martine.  Neoddeliteľnou zložkou časti  seminára boli  výlety po žilinskom regióne – návšteva
Turčianskej galérie v Martine, Národného múzea v Ružomberku a Liptovskej dediny v Pribyline.
Nevystali ani umelecké zážitky z divadelného predstavenia Kumšt v podaní Komorného divadla
v Martine.

Žilinský samosprávny kraj zabezpečil pre všetkých účastníkov seminára ubytovanie so
stravovaním, ako i program s výletmi a priliehavé darčeky. 

Projekt  podporila  Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny  a  Úrad  pre
Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Cena pre žiakov špeciálnej školy 
Žiaci  školy  ŠOSO  Dr.  Milana  Petrovića  z Nového  Sadu  Filip  Noe  Lepóris  a Andrej

Chrťan  získali  1.  miesto  v 4.  kategórií  súťaže.  Na  slávnostnom  vyhlásení  výsledkov  22.
septembra 2018 a výstave súťažných prác sa zúčastnili spolu so svojou vyučujúcou učiteľkou
slovenského  jazyka  s prvkami  národnej  kultúry  Lýdiou  Čiefovou.  Ubytovanie  a stravu  žiaci
a vyučujúca mali zabezpečené priamo na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch a
cestu  na  Slovensko finančne  podporila  Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny a
škola ŠOSO  Dr. Milana Petrovića z Nového Sadu.

Počas krátkeho pobytu na Slovensku žiaci mali príležitosť navštíviť kompleks svetovo
známych  kúpeľov  v Piešťanoch  a tiež  si  užiť  v nádhernom  ovzduší  ovocných  sadov  a
kvetinových záhrad, ktoré majú na starosti sami žiaci Strednej záhradnej školy v Piešťanoch.

Edukácia pre vychovávateľky 
Dňa 29. septembra 2018 Združenie vychovávateliek usporiadalo odborné stretnutie v PU

Včielka v Báčskom Petrovci na tému Rozvoj vizuo-motorickej koordinácie prostredníctvom hier
v makro  a mikro  priestore.  V dielňach sa zúčastnilo  zo  50 vychovávateliek  z 11 prostredí  vo
Vojvodine.

Prítomných  privítala  predsedníčka  Združenia  vychovávateliek  Božena  Levárska
a prihovorila  sa  aj  podpredsedníčka  Výboru  pre  vzdelávanie  NRSNM  Tatiana  Naďová.
Lektorkou seminára bola docentka Barborka Kováčová z Pedagogickej fakulty z Ružomberka zo
Slovenska.  Počas  seminára  spracované  boli  témy  –  Rozvoj  motoriky  prostredníctvom  hier
v makro  a mikro  priestore,  práca  s textom  a knihou  –  biblioterapia,  projektové  vyučovanie.
Seminár  podporili  Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Pokrajinský sekretariát  pre vzdelávanie,
predpisy,  správu  a národnostné  menšiny  –  národnostné  spoločenstvá.  Účastníčkam  seminára
rozdelené boli aj knihy a časopisy z grantov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Návšteva školy v Silbaši
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Рodpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Tatiana Naďová a kooridnátorka pre
vzdelávanie  Svetlana Zolňanová navštívili 3. októbra ZŠ bratov Novakovcov v  Silbaši, pri čom
žiakom  odovzdali  rozprávkové  knihy,  učebnice  a  nástenky,  ako  aj  didaktické  pomôcky  pre
učiteľov,  ktoré  podporili  Úrad  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí  a  Bibiana  z  Bratislavy.  S
učiteľmi a riaditeľom školy sa porozprávali o aktuálnej reforme vo vzdelávaní. 

Rozhodnutie Komisie pre štipendiá
Na zasadnutí  Komisie pre štipendiá,  ktoré sa uskutočnilo 3. októbra 2018 v Báčskom

Petrovci  sa  schválili  štipendiá  pre  žiakov  strednej  školy  ubytovaných  v  žiackom  domove
Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci nasledovne: Maji Opavskej a Nataši Trunečkovej zo
Starej Pazovy, Martine Misadovej zo Silbaša, Ivete Medveďovej a Danielovi Miháľovi z Kysáča. 

Štipendium v hodnote 4.000,00  počas 10 mesiacov sa žiakom Gymnázia Mihajla Pupina 
v Kovačici udelia:

-  Jarmilka  Hriešiková  (po  prijatí  republikohého  štipendia  ju  prestriedala  Tijana
Nemogová)

-  Gabriela  Feketiová  (po  prijatí  republikohého  štipendia  ju  prestriedala  Martina
Tomášiková)

- Ivona Birešová
- Jozef Barca
- Ivan Cicka.

Rozhodnutie  o  bezplatnom  pobyte  v  žiackom  domove  udelila  predsedníčka  NRSNM
Anna  Tomanová  Makanová  5.10.2018  a  štipendiá  žiakom  kovačického  gymnázia  udelila
koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, 9.10.2018 pri oslave Dňa školy na Gymnáziu
Mihajla Pupina v Kovačici.  Pri tejto príležitosti  aj  profesorka slovenčiny podpisala zmluvu o
realizácii hodín slovečiny ako fakultatívneho predmetu. 

Návšteva školy v Padine
Koordinátorka  pre  vzdelávanie  NRSNM  Svetlana  Zolňanová  a  predseda  Výboru  pre

úradné používanie jazyka a písma Branislav Kulík a koordinátorka výboru PÚPJP navštívili 9.
októbra  Padinu.  Pri  tej  príležitosti  sa  odovzdala  tabuľa  na  zrekonštruovaný  Dom kultúry  a
navštívila sa ZŠ maršala Tita. Delegáciu NRSNM privítali riaditeľka školy Mária Galasová a
členovia kolektívu, pri čom im koordinátorka odovzdala nástenky zo slovenského jazyka pre 1.
stupeň základnej školy zabezpečené z projektu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Podpísaná Dolnozemská dohoda

Dňa 5. októbra 2018 v Báčskom Petrovci príslušné organizácie slovenských spolkov a
organizácií podpísali dohodu o realizácii 19 spoločných projektov medzi Slovákmi žijúcimi v
Srbsku  (Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny,  Matica  slovenská  v  Srbsku,
Asociácia slovenských pedagógov a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov), v Maďarsku
(Celoštátna  slovenská  samospráva  a  Čabianska  organizácia  Slovákov)  a  v  Rumunsku
(Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov
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v  Rumunsku).  NRSNM  predstavovala  Anna  Tomanová  Makanová,  predsedníčka  NRSNM,
Katarína Melegová Melichová, predsedníčka VR NRSNM a Svetlana Zolňanová, koordinátorka
pre vzdelávanie.

9. stretnutie slovenských učiteľov
Národnostná rada  slovenskej  národnostnej  menšiny v Srbsku a  Asociácia  slovenských

pedagógov usporiadali  9.  ročník Stretnutia  slovenských dolnozemských učiteľov za finančnej
podpory  Úradu  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí.  Na  stretnutí  sa  pravidelne  zúčastňujú  10
predstavitelia  slovenských  učiteľov  z  Maďarska,  Rumunska  a  zo  Srbska  a  3  pedagógovia  z
Chorvátska  a  Ukrajiny.  Stretnutie  sa  uskutočnilo  od  5.  –  7.  októbra  2018 v  Gymnáziu  Jána
Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. 

V rámci podujatia účastníci a hostia brali účasť na dni školy na petrovskom gymnáziu,
vypočuli si prednášky na tému Prvky ľudovej tradície v učebných osnovách, kde úvodné slovo
patrilo profesorom Ladislavovi Lenovskému a Kataríne Slobodovej Novákovej z Univerzity sv.
Cyrila  a  Metoda  v  Trnave  a  učiteľom z  Maďarska,  Rumunska,  Chorvátska  a  zo  Srbska.  O
prvkoch ľudovej tradície v dodatkoch k učebniciam z výtvarnej kultúry a sveta okolo nás hovorili
Tatiana Naďová a Mariena Korošová. Účastníci stretnutia učiteľov navštívili aj Maticu slovenskú
v Srbsku, kde hovorili s republikovou poslankyňou Libuškou Lakatošovou a matičným vedením.

6. októbra 2018 na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom bola po siedmykrát
udelená aj Cena Samuela Tešedíka popredným slovenským učiteľom v zahraničí. Ocenenie zo
Srbska získali Tatiana Naďová a Anna Medveďová a ďakovný list Mária Miškovicová. 

Nábor žiakov na hodiny slovenčiny
Dňa 8. októbra 2018 sa v priestoroch Kultúrno-osvetového spolku Pavela Jozefa Šafárika

v Novom Sade v organizácii MOMS Nový Sad poriadal kultúrny večierok pre naše deti, ktoré
navštevuje  slovenskú  škôlku  alebo  hodiny  slovenského  jazyka  s  prvkami  národnej  kultúry.
Slovom a hudbou žiakov a rodičov oslovil Orchestrík zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho.
Svetlana  Zolňanová  žiakom  rozdelila  učebnice  a  priliehavý  didaktický  materiál  a  učiteľom
zmluvy  na  podporu  vyučovania  slovenčiny  v  predškolských  ustanovizniach  v  Novom Sade,
Čelareve, Bielom Blate, Báčskej Palanke a na Gymnáziu Jovana Jovanovića Zmaja v Novom
Sade. Záverom podujatia Libuška Lakatošová pozdravila matičiarov a vyzvala rodičov a deti, aby
si zachovali svoju materinskú reč a svoju národnú identitu.

Podpora vyučovaniu slovenčiny v Boľovciach
Dňa 12. októbra 2018 Základnú školu Branka Radičevića v Boľovciach navštívili Orkestrík zo 
Selenče a koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová. Žiakom tejto školy, ktorí 
navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, boli rozdelené učebnice a 
nástenky do kabinetu slovenčiny, ktoré prebrala učiteľka Jana Tomanová. Za prítomnosti rodičov,
predstaviteľov spoločenského života v Boľovciach a matice Orchestrík zo Selečne predviedol 
početné slovenské ľudové piesne pod vedením Dr. Juraja Súdiho a sprevádzal aj Boľovčanku 
Martinu Agarskú. Projekt posilnenia národného povedomia v Boľovciach podporil aj Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí.
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Návštevy škôl s vyučovacím jazykom slovenským
Predsedníčka NRSNM Anna Tomanaová Makanová a koordinátorka pre vzdelávanie 

Svetlana Zolňanová 15. októbra navštívili kolektív ZŠ 15. októbra v Pivnici pri príležitosti osláv 
Dňa školy. Žiakom 1. ročníka za prítomnosti riaditeľa školy Patrika Malinu a učiteľky Tatiany 
Naďovej, koordinátorka rozdelila rozprávkové knihy a do učebne pre 1. ročník a do kabinetu 
slovenčiny priliehavé nástenky, ktoré finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúci v zahraničí.

Návšteva školy v Lugu
Kooridnátorky pre vzdelávanie a úradné používanie jazyka a písma NRSNM navštívili 

16.10.2018 Lug, pri čom Miestnemu spoločenstvu odovzdali tabuľu o podpore výstavby 
Slovenského domu a žiakom ZŠ Jovana Popovića v Suseku, pobočke v Lugu, rozprávkové knihy,
učebnice a nástenky, ako aj didaktické pomôcky pre škôlkarov, ktoré podporili Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí a Bibiana z Bratislavy. S učiteľmi v škole sa porozprávali o 
aktuálnej reforme vo vzdelávaní. 

Návšteva škôl v Srieme
Koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová a členovia NRSNM Igor Feldy a Janko

Havran navštívili 17. októbra 2018 ZŠ 22. júla v Krčedíne, vysunutú triedu v Slankamenských
Vinohradoch. Pri tej príležitosti sa s riaditeľom školy dohodli, aby sa v priestoroch školy konali
hodina slovenského jazyka pre deti predškolského veku a žiakov druhého stupňa základnej školy,
ktoré  žijú  v  Slankamenských  Vinohradoch  za  podpory  Národnostnej  rady  slovenskej
národnostnej  menšiny,  udelené  boli  žiakom učebné  pomôcky a  knihy za  podpory Bibiany z
Bratislavy a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

V ten  istý  deň sa  žiakom,  ktorí  sú zapísaní  do slovenských tried,  na  ZŠ hrdinu Janka
Čmelíka v Starej Pazove rozdelili knihy Chlapček na Hrášku, dar Bibiany z Bratislavy a žiakom,
ktorí  sú  v  srbských  triedach  a  žiakom  ZŠ  Simeona  Aranického  učebnice  na  vyučovanie
slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry za prítomnosti republikovej poslankyne Libušky
Lakatošovej.

Na  Gymnáziu  Branka  Radičevića  v  Starej  Pazove  sa  s  riaditeľom  školy  rokovalo  o
možnosti  otvorenia  slovenskej  triedy  a  pre  žiakov,  ktorí  navštevujú  hodiny  slovenčiny
fakultatívne na gymnáziu a strednej ekonomickej školy sa podpísala zmluva o financovaní hodín
s profesorkou Marínou Vasilićovou. 

2. seminár pre vychovávateľky – Všetko pre detský úsmev
V dňoch 18. a 19. októbra 2018 v priestoroch Pedagogicko-metodického centra Slovákov

v Maďarsku  v spolupráci  s Celoštátnou  slovenskou  samosprávou,  Slovenským  gymnáziom,
základnou školou, materskou školou a kolégiom v Bekešskej Čabe prebiehal 2. odborný seminár
pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme. 

Cieľom  seminára  bolo  diskutovať  o pozitívach  i problémoch  využitia  hry  ako
dominantného nástroja poznania a rozvoja detí predškolského veku.

Po príchode účastníkov, podujatie otvorili a prihovorili sa generálny konzul pre Dolnú zem,
Igor  Furdík,  riaditeľka  Pedagogicko-metodického  centra  Maria  Czégényová  a  riaditeľka
Slovenského gymnázia,  základnej  školy,  materskej  školy a kolégia Edita  Pečeňová.  Prvý deň
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seminára účastníčky absolvovali štyri tvorivé dielne pod vedením učiteliek materských škôl z
Békešskej Čaby, Budapešti, Slovenského Komlóša a Sarvaša.

V pokračovaní  seminára  boli  prezentované  praktické  skúsenosti  s  uplatňovaním  hry
a hrových aktivít vo výučbe slovenského jazyka v pred primárnej edukácii. Našu krajinu zastúpili
vychovávateľky  z PU  Kolibrík  zo  Selenče,  Báč  a PU  Poletarac zo  Starej  Pazovy,  ktoré
prezentovali príklady zo svojej praxe. Všetky práce, ktoré odzneli na semináre budú uverejnené
v metodickom časopise Slovenčinár v novej rubrike určenej učiteľkám slovenských materských
škôl v Srbsku, Rumunsku a Maďarsku. 

Na  záver  podujatia  v otvorenej  diskusii  účastníčky  vyjadrili  svoje  myšlienky,  postrehy
a návrhy. V krátkych  črtách uzávery zneli:
- nerovnaká jazyková situácia,

- pestrosť prezentovaných aktivít,

- vynaložená veľká námaha a úsilie na prípravu prezentácie.

Prehliadkou  tristoročnej  Békešskej  Čaby  sa  účastníčky  rozlúčili  s nádejou  stretnutia  o rok
v Rumunsku.  Seminár  bol   organizovaný  v rámci  dolnozemskej  spolupráce  Slovákov.  Účasť
osem vychovávateliek z Vojvodiny finančne podporil VPV NRSNM.

Otvorený Slovenský dom v Aradáči
Pri príležitosti otvorenia Slovenského domu v Aradáči 20. októbra 2018 koordinátorka pre

vzdelávanie  NRSNM  Svetlana  Zolňanová  udelila  riaditeľke  ZŠ  Bratstva  z  Aradáča  učebné
pomôcky zabezpečené  z  prostriedkov  Úradu  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí  a  profesorke
slovenského jazyka  Adele  Obšustovej,  ktorá  vyučuje  slovenčinu  na  ZŠ  bratstva  a  jednoty v
Bielom Blate, boli udelené rozprávkové knihy a zmluva o realizácii slovenského jazyka pre deti v
materskej škole v Bielom Blate. 

Literárny večierok
Koordinátorka  pre  vzdelávanie  sa  22.  10.  2018  zúčastnila  na  Literárnom  večierku  v

organizácii  MOMS  Báčsky  Petrovec,  ktorý  sa  konal  k  nedožitej  75.  profesora  Samuela
Boldockého na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. 

Stála konferencia Slovenské republika a Slováci žijúci v zahraničí
V dňoch od 25. - 27. októbra 2018 sa v Bratislave konala Stála konferencia Slovenské

republika a Slováci žijúci v zahraničí v organizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V
mene NRSNM sa na konferencii zúčastnila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová,
koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňaová, ktorá brala účasť v pracovnom predsedníctve a
prispela  na  tému  Úloha  školy  pri  posilnení  slovenského  národného  povedomia.  Súčasťou
konferencie  bola  aj  návšteva  ministra  zahraničných  vecí  a  európskych  záležitostí  Miroslava
Lajčáka a Slovenského národného divadla. 

Počas konferencie koordinátorka prebrala aj učebnice pre strednú zdravotnícku školu z
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zúčastnila sa aj na zasadnutí Generálnej rady
SZSZ. 
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Výtvarný tábor Makovička 
Dňa 27.  októbra  2018 v petrovskej  základnej  škole  prebiehala  XIX.  výtvarná  kolónia

Makovička za účasti takmer 70 žiakov a pedagógov, ktorí pracovali v štyroch dielňach: grafickej,
sochárskej, maliarskej a štvrtá dielňa bola pre skupinu žiakov nižších ročníkov. V grafickej dielni
so  žiakmi  pracovala  Emília  Valentíková  na  experimentálnej  tlači  z plochy,  tzv.  kuchynská
litografia. V maliarskej dielni pedagóg Ján Agársky žiakom priblížil techniku koláž a to pracou
s rôznymi druhmi papiera. Pedagóg Miško Bolf viedol sochárov cez čaro reliéfu a to takže žiaci
do vopred pripravenej sadrovej platne vyrývali reliéf. Kým žiaci nižších ročníkov pracovali pod
vedením  pedagóga  Michala  Ďurovku  a  práce  vypracovali  kombinovanou  technikou.  Súťaž
otvorila podpredsedníčka VPV Tatiana Naďová. 

Práce dielní boli vynikajúce a komisia vyhlásila najvydarenejšie práce. Odmeny získali
pätnásti žiaci vyšších ročníkov a štyria žiaci z nižších ročníkov. V grafickej dielni odmenám sa
potešili siedmi žiaci, štyria žiaci v sochárskej a štyria žiaci v maliarskej dielni. 

Makovičku finančne podporili Výbor pre vzdelávanie NRSNM, Pokrajinský sekretariát
pre vzdelávanie, Asociácia slovenských pedagógov a ZŠ Jána Čajaka v Petrovci. 

Detský festival Rozspievané klenoty
Dňa 28.10.2018 sa v Kovačici uskutočnil festival v prednese slovenských ľudových piesní

pre deti Rozspievané klenoty. Na festivale bralo účasť 24 spevákov z Kysáča, Kovačice, Padiny,
Nového Sadu, Selenče,  Vojlovice,  Jánošíka, Aradáča a Báčskeho Petrovca. Koordinátorka pre
vzdelávanie  sa  na  záver  festivalu  prihovorila  a  udelila  prvoumiestneným  cenu  –  cestu  na
Mikulášske dni na Slovensko. 

Slovenčina aj v Báči, Kulípne a na Gymnáziu Jovana Jovanovića Zmaja v Novom
Sade

Začiatkom novembra r. 2018 sa začalo vyučovanie slovenčiny s prvkami národnej kultúry
na ZŠ Vuka Karadžića v Báči a Jána Amosa Komenského v Kulpíne a na Gymnáziu Jovana
Jovanovića Zmaja v Novom Sade, ktorá je vyhlásená za inštitúciu s národnostným významom
pre väčšinový národ. Hodiny na základnej škole financuje ministerstvo a fakultatívne vyučovanie
na gymnáziu financuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. 

10. zasadnutie Národnej osvetovej rady
Dňa 30. októbra 2018 sa v Belehrade konalo 10. zasadnutie Národnej osvetovej rady, na

ktorom členka Národnej osvetovej rady v mene Koordinácie národnostných rád národnostných
menšín  Svetlana  Zolňanová  hovorila  o  potrebách  výmeny  Zákona  o  základoch  systému
vzdelávania a výchovy a Zákona o základnej škole, ktorý sa sťahuje na návrh doplnkov z oblasti
známkovania voliteľného programu materinský jazyk s prvkami národnej kultúry. 

Rozdelenie kníh pre žiakov Zdravotníckej školy
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s Výborom pre školstvo

Národnej rady SR a Ministerstvom pre zdravotníctvo a Ministerstvom pre školstvo zabezpečila
učebnice  pre  odborné  predmety Ošetrovateľstvo  pre  všetky 4  ročníky Strednej  zdravotníckej
školy 7. apríla v Novom Sade, na ktorej prebieha vyučovanie v jednej triede všeobecného odboru
(zdravotná sestra) v slovenskej reči. Po nahliadnutí pedagógov – lekárov do učebnice, titulok je
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ohodnotený  ako  adekvátny na  vyučovanie  ošetrovateľstva  v  súlade  s  učebnými  osnovami  v
Srbsku, na základe čoho sme požiadali aj ministra o schválenie na používanie učebnice z dovozu
z  materskej  krajiny,  čo  je  v  súlade  s  legislatívnym  rámcom  o  vydávaní  učebníc  v  Srbsku.
Koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová spolu s profesorom Vladimírom Francistym,
31. októbra 2018, žiakom odovzdali učebnice a s vedením školy sa viedli rozhovory o možnej
spolupráci so zdravotníckymi školami Žilinského samosprávneho kraja. 

Zasadala Komisia pre štipendiá 
V priestoroch NRSNM 1. novembra 2018 zasadala Komisia pre štipendiá, ktorá vyniesla

rozhodnutie, podľa ktorého sa v akademickom roku 2018/2019 štipendistami stávajú nasledujúci
kandidáti: 

ZOZNAM ŠTIPENDISTOV NRSNM 2018

MENO BYDLISKO FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR ročník

1. Marína Bartoš Hložany Fakulta technických vied, Nový Sad
Inžinier ochrany životného prostredia

4.

2. Ján Andrášik Báčsky 
Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a 
literatúra

2.

3. Nina Halupová Kovačica Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a 
literatúra

4.

4. Vladimir Vanja 
Valent

Selenča Filozofická fakulta v Novom Sade, anglicky jazyk a 
literatúra

2.

5. Anna 
Demrovská 

Báčsky 
Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a 
literatúra

2.

6. Alexandra 
Čmelíková

Slankamenské 
Vinohrady

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a 
literatúra

2.

7. Alena Kolar Lug Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a 
literatúra

2.

8. Mária Kotvášová Kovačica Zdravotná fakulta, Belehrad, základné integrované 
štúdium

6.

9. Sanja Žjak Jánošík Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, chémia 4.
10. Ivana Petrášová Padina Filozofická fakulta v Novom Sade, komparatistika 4.

Výška štipendia je 4.000,00 a udeľuje sa behom desiatich mesiacov. 

Udelené štipendiá študentom 
V  priestoroch  NRSNM  predsedníčka  NRSNM  Anna  Tomanová  Makanová  dňa  2.

novembra 2018 udelila štipendiá pre študentov na akademický rok 2018/2019. 

Výška štipendia je 4.000,00 a udeľuje sa behom desiatich mesiacov. 

Jednorázová finančná pomoc bola udelená: 
- Teodore Belićovej z Nového Sadu
- Vladimirovi Ededymu z Báčskeho Petrovca
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- Ivane Kovačevićovej z Nového Sadu

Rozhlasová súťaž recitátorov
V sobotu 3. novembra 2018  Slovenská redakcia Rádia Nový Sad v štúdiu M v Novom

Sade  organizovala  45.  ročník  rozhlasovej  súťaže  mladých  recitátorov  za  finančnej  podpory
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Asociácie slovenských pedagógov, Matice
slovenskej  v  Srbsku  a  Úradu  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí.  Súťaž  oficiálne  otvorila
predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. 

Odborná porota si mala možnosť vypočuť  55 prednesov v 4 súťažných kategóriách:
- Poézia nižšie ročníky 
- Poézia vyššie ročníky
- Próza 
- Stredoškoláci a študenti
V  mene  NRSNM  a  MSS  ocenenia   udelila  Svetlana  Zolňanová,  koordinátorka  pre

vzdelávanie NRSNM a Katarína Melegová Melichová, predsedníčka poroty zverejnila výsledky
súťaže.

Divadelné predstavenie z Vojlovice 
V novosadskom Štúdiu M sa 3. novembra konal 45. ročník Rozhlasovej súťaže mladých

recitátorov.  V  revuálnej  časti  súťaže  sa  predstavil  detský  divadelný  súbor  SKOS  Detvan  z
Vojlovice  s  divadelným  predstavením  Peter  Pán  v  réžii  manželov  Oravcovcov.  Podujatie
moderovala Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM a cestovné trovy pre
súbor boli zabezpečené z prostriedkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostnej
rady slovenskej národnostnej menšiny. 

Seminár pre žiakov základných škôl
Desiaty  seminár  pre  žiakov  základných  škôl  a ich  pedagógov  na  tému  Interaktivita

a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách prebiehal v sobotu 10. novembra
2018 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Na seminári okrem domácich žiakov
a učiteliek účinkovali žiaci a učitelia z Kulpína, Kysáča, Pivnice, Kovačice, Erdevíka, Aradáča
a zo  Starej  Pazovy.  Jubilejný  seminár  sa  realizoval  prostredníctvom  troch  tvorivých  dielní
z oblasti slovenského jazyka a slohu, výtvarnej kultúry a informatického vzdelávania.

Po  príchode  a pri  vítaní  účastníkov  sa  pristúpil  k realizácii  seminára.  Losovaním  sa
formovalo päť skupín, ktoré potom nezávisle tiež s učiteľkami pracovali v dielňach. Formované
skupiny svoje učiteľky slovenčinárky z rôznych prostredí, tiež dostali losovaním. Najprv žiaci
pracovali  na  jazykovom slohu s prízvukom na vybrané  slová.  Potom ich  vo  výtvarnej  dielni
privítali učiteľky výtvarníčky Daniela Triašková a Elena Lončarová, kde vznikali ilustrácie, ktoré
sa  v rámci  informatickej  dielne  skenovali  a spolu  s učiteľkou  informatiky  Máriou
Milenkovićovou pripravili prezentáciu svojej tvorivej práce.

Po obedňajšej  prestávke účastníci  seminára  navštívili  priestory Združenia  petrovských
výtvarných umelcov, kde si pozreli jedinečnú výstavu fotografií pomenovanej Noc vo Vlkolínci. 

Jubilejný žiacky seminár sa uzavrel prezentovaním a hodnotením žiackych výtvorov.
Aj na tomto seminári žiaci zviditeľnili svoju prácu, svoje vedomosti, záujmy, schopnosti,

skúsenosti  a zvlášť  krásu  slovenského jazyka.  Zo seminára  odišli  s pocitom dobre vykonanej
práce, s novými skúsenosťami a novými priateľstvami.
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11. zasadnutie Národnej osvetovej rady
Národná  osvetová  rada  zasadala  v  Belehrade  dňa  27.11.2018.  Okrem  siete  škôl  na

zasadnutí  bol prezentovaných aj nový portál národnej osvetovej rady a podaná bola trojmesačná
správa  o  činnosti.  Keďže  na  zasadnutí  bral  účasť  aj  minister  Mladen  Šarčević,  členka  rady
Svetlana Zolňanová, poverená vzdelávaním pre národnostné menšiny, sa s ministrom dohodla, že
sa programy vyučovania a učenia pre národnostné menšiny pre 2. a 6. ročník základnej školy
schvália po osobitných náležitostiach ministra, keďže sú odovzdané v ministerstve dlhšie ako 90
dní na žiadosť národnostných rád národnostných menšín.

Výstava Vianočná pohľadnica 
Dňa 5. decembra 2018 v  Galérii Art klub v Kovačici bola usporiadaná 15. medzinárodná 

výstava detských prác pod názvom Vianočná pohľadnica.
Organizátormi tejto výstavy boli: Žilinský samosprávny kraj – Oravské kultúrne stredisko 

v Dolnom Kubíne spolu s kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky, NRSNM, Spolkom 
Slovákov v Poľsku, Mestským kultúrnym strediskom vo Frenštáte pod Radhoštem a Liptovským 
kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši. Výstavu otvoril Miroslav Žabenský, riaditeľ 
Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne v SR.

V mene NRSNM na otvorení výstavy sa zúčastnil Zlatko Šimák, člen NRSNM a výstavu 
otvorila Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie a členka NRSNM, ktorá 
prítomným priblížila význam Vianočných sviatkov v procese vzdelávania detí a zachovávania 
kultúrneho dedičstva vo Vojvodine, čo bolo znázornené aj na pohľadniciach mladých 
výtvarníkov. V mene hostiteľa sa prihovorila Mária Raspírová.

Na súťaži Vianočná pohľadnica početné uznania dostali aj slovenskí predškoláci z 
Kovačice a žiaci zo ZŠ v Bieleho Blata.

Cieľom tejto výstavy bolo vypracovanie katalógu, v ktorom je vybraných 28 najlepších 
detských prác a tie pohľadnice sú, ako bolo počuť, funkčné a môžu sa posielať. 

Projekt finančne podporila aj NRSNM.

12.  zasadnutie  Národnej  osvetovej  rady sa  konalo  17.12.2018 v  Belehrade.  Členka
Národnej osvetovej rady Svetlana Zolňanová prezentovala učebné osnovy zo slovenského jazyka
pre 2. a 6. ročník základných škôl a dodatky k učebným osnovám zo sveta okolo nás pre 2. ročník
a výtvarnej a hudobnej kultúry pre 2. a 6. ročník, ako i z dejepis pre 6. ročník základnej školy,
ktorý sa viaže k dejinám a národnej a kultúrnej identite menšín v Srbsku.  

Správa o AP ku kapitole 23
Dňa 22. decembra 2018 koordinátorka pre vzdelávanie odovzdala Správu o realizácii 4.

kvartálu  na  rok  2018  k  Akčnému  plánu  naplnenia  menšinových  práv  ku  kapitole  23
predprístupových konaní Srbska do Európskeho spoločenstva.

Koordinátorka pre vzdelávanie brala aktívnu účasť na každom zasadnutí Výkonnej rady a
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, kde podávala správy o činnosti, odpovedala
na tzv. výbornícke otázky a zdôvodňovala mienky a stanoviská, ktoré NRSNM dáva v súlade s
patričnými  zákonmi.  Pravidelne  posielala  správy  na  stránku  NRSNM  a  do  našich  médií,
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spolupracovala s médiami, ktoré vysielajú po slovensky a po srbsky doma a v materskom štáte.
Správa o činnosti bola zverejnená aj v Národnom kalendáre. 

Aj  v  tomto  roku  vypracovala  na  ÚSZZ  projekty,  ktoré  boli  z  oblasti  vzdelávania
odovzdané do 30. novembra 2018: 

Poradové číslo
dotácie:

Názov dotácie:
Požadovaná

suma v
eurách:

1. 0249/RS/2019
Podpora študentov Katedry slovenského jazyka a 
literatúry FF univerzity v Novom Sade na projekte 
zachovávania slovenského jazyka

1630.00

2. 0208/RS/2019 Prvky ľudovej tradície vo vzdelávacom procese 2180.00

3. 0206/RS/2019 Realizácia kvízu: Poznaj svoju minulosť 2080.00

4. 0109/RS/2019 Výjazdný kurz pre slovenkých učiteľov 2260.00

5. 0096/RS/2019 Škola v prírode v SR 2720.00

6. 0098/RS/2019
Účasť žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom 
slovenským na táboroch v SR

3130.00

7. 0099/RS/2019
Účasť žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom 
slovenským na táboroch v SR

2130.00

8. 0118/RS/2019
Putovná súťaž zo slovenského jazyka pre stredoškolákov
– spoločný dolnozemský projekt

5940.00

9. 0116/RS/2019 Didaktika slovenskej literatúry pre deti a mládež 1480.00

10. 0111/RS/2019 Didaktické pomôcky pre slovenské školy 6780.00

11. 0137/RS/2019 Podpora slovenskej skupiny MŠ v Novom Sade 3850.00

12. 0135/RS/2019 Aj my sa učíme po slovensky 1950.00

13. 0140/RS/2019 Slovenčina pre predškolákov 3930.00

14. 0101/RS/2019 Aby nám slovenčina nezanikla 3600.00

15. 0102/RS/2019 Cesta odmeneným žiakom do SR 2910.00

16. 0105/RS/2019
Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska 
na zdokonaľovanie do SR

4230.00

17. 0110/RS/2019 Slovenské knihy pre slovenské deti 3330.00
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18. 0106/RS/2019 Divadelná postprodukcia 2830.00

Zoznam vyúčtovania  projektov do 31.12.2018 na ÚSZZ z oblasti vzdelávania:

1. 0216 /RS/ 2018 Škola v prírode v SR 1 500,00 €

2. 0217 /RS/ 2018
Účasť žiakov základnych škôl s vyučovacím jazykom slovenským

na táboroch v SR
1 500,00 €

3. 0218 /RS/ 2018
Účasť žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským

na táboroch v SR
1 500,00 €

4. 0221 /RS/ 2018 Cesta odmeneným žiakom do SR 1.000,00 €

5. 0223 /RS/ 2018
Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na 

zdokonaľovanie do SR
1 500,00 €

6. 0226 /RS/ 2018 Divadelná postprodukcia 1 000,00 €
7. 0227 /RS/ 2018 Výjazdný kurz pre slovenskych učiteľov 1 500,00 €
8. 0229 /RS/ 2018 Slovenské knihy pre slovenské deti 1 000,00 €
9. 0231 /RS/ 2018 Didaktické pomôcky pre slovenské školy 2 000,00 €

10. 0267 /RS/ 2018
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov - projekt 

podporený dolnozemskou dohodou
3 000,00 €

11. 0269 /RS/ 2018

Podpora slovenskej skupiny MŠ v Novom Sade

spolu: 

1 500,00 €

17.000 € 

Počet šesťročných detí v materských školách v školskom 2018/2019 roku

Názov zariadenia Počet detí
MŠ Včielka Báčsky Petrovec 53 
MŠ Kulpín 10 
MŠ Hložany 12  
MŠ Kolibrík Kovačica a Padina 32 + 48 
MŠ Poletarac Stará Pazova 33 
MŠ Kolibrík Báč – Selenča 18 
MŠ Lienka Kysáč 26 
MŠ Ljuba Stanković Beočin Lug   4 
MŠ Naša radost  Alibunar – Jánošík   6 
ZŠ a MŠ 15. októbra Pivnica 12 
ZŠ a MŠ bratstvo, Aradáč   8 
ZŠ a MŠ bratstva a jednoty Biele 
Blato 

17 – 2 hodiny týždenne           
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MŠ Poletarac Odžaci – Laliť   4 
ZŠ a MŠ bratov Novakovcov Silbaš   4 
pri ZŠ v Krčedine – Sl. Vinohrady 1
Pre slov.triede v Erdevíku asi 3 
MŠ Radosno detinjstvo Nový Sad 10 – 2 hodiny týždenne
MŠ mladosť Báčka Palanka 11 – 2 hodiny týždenne
ZŠ a MŠ Zdravko Čelar Čelarevo   5 – 2 hodiny týždenne

Očakávaný počet prvákov 274.

28. 12. 2018 v Báčskom Petrovci na 2. zasadnutí  NRSNM boli  zvolení členovia Výboru pre
vzdelávanie: Janko Kolárik, predseda, Katarína Vrabčeniaková, podpredsedníčka, Dr. Juraj Súdi,
Tatiana  Naďová,  Mariena  Korošová,  Tatiana  Brtková,  Mária  Andrášiková,  Božena  Levárska,
Miluška Kolárová, Tatiana Németová, Zuzana Halabníniová, Rasťo Duduk. Do Výkonnej rady
NRSNM pre vzdelávanie je zvolená PaedDr. Svetlana Zolňanová. 

Správu vypracovala: 
PaedDr. Svetlana Zolňanová, 
koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM
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