
Správa o činnosti Národnostnej rady

slovenskej národnostnej menšiny v roku 2019

Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny  (NRSNM)  v  roku  2019  pôsobila  v
súlade  so  schváleným plánom  a  programom.  Svoje  aktivity  aj  počas  tohoto  roku  zamerala  na
zachovávanie, upevňovanie a rozvoj národného a kultúrneho povedomia slovenskej národnostnej
menšiny v Srbsku. Počas roka sa uskutočnilo celkovo 11  zasadnutí NRSNM, z čoho štyri pracovné
zasadnutia (3.,5.,9.,  a 11.  zasadnutie  NRSNM), päť  elektronických  (4.,6.,7.,  8.,  a 10.  zasadnutie
NRSNM)  a dve slávnostné zasadnutia NRSNM. 

3. pracovné zasadnutie NRSNM

V  Novom  Sade sa  dňa 27. februára 2019 so  začiatkom  o 18.00 hodine  v priestoroch
Zhromaždenia AP Vojvodiny uskutočnilo tretie pracovné zasadnutie Národnostnej  rady slovenskej
národnostnej menšiny v Srbsku.
            Po schválení programu rokovania a zápisnice z druhého pracovného zasadnutia NRSNM za
prítomnosti  26 členov  rady  schválené  boli  nasledujúce  dokumenty:  nový Rokovací  poriadok
NRSNM, výročné správy výborov NRSNM za rok 2018, plány a programy práce výborov NRSNM na
rok 2019, výročná správa NRSNM za rok 2018, finančná správa NRSNM za rok 2018, rozhodnutia o
schválení Správy o hmotnom a finančnom hospodárení v roku 2018, o schválení plánu a programu
práce NRSNM na rok 2019 a o schválení finančného plánu NRSNM na rok 2019.
            Taktiež  boli  schválené Pravidlá  o  účtovníctve  a  účtovnej  politike
NRSNM, Správa nezávislého  revízora  o  vykonanej  revízii  príjmov  a  výdavkov  NRSNM
financovaných  zo  štátneho  rozpočtu  za  rok  2018, Pracovné  pravidlá  pre  zamestnaných
v NRSNM, Pravidlá  o  vnútornej  organizácii  a  systematizácii  pracovných  miest  v  NRSNM,
rozhodnutia  o náhradách,  o založení  pracovného pomeru  a podmienky na  získanie  štipendia  na
akademický rok 2019/2020.
            V pokračovaní schôdze národnostná rada sa vyjadrila proti prijatiu Správy o činnosti Ústavu
pre  kultúru  vojvodinských  Slovákov  za  rok  2018  a Finančnej  správy  Ústavu  pre  kultúru
vojvodinských  Slovákov  za  rok  2018,  kým Správu  o činnosti  a finančnú  správu  za  rok  2018  a
finančný plán a program práce a stratégiu Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2019 národnostná
rada schválila.
            V  rámci  osobitného  bodu  Mienky  a  stanoviská  NRSNM  pozitívne  boli
zhodnotené: Stanovisko k plánu na zápis žiakov do Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade na
rok 2019/2020; Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Desanky Maksimovićovej v Báčskej Palanke; Mienka k
voľbe  riaditeľa  ZŠ Branka  Radičevića  v  Savinom  Sele;  Mienka  k  voľbe  riaditeľa  ZŠ  Jovana
Jovanovića Zmaja v Sriemskej Kamenici; Mienka k voľbe riaditeľa stredoškolského domova Angeliny
Kojić  Giny v Zreňanine; Mienka a odborné hodnotenie kvality  učebníc vydavateľstva Klett  d.o.o.;
Mienka  na  sieť  verejných  ustanovizní  pre  predškolské  a základné  vzdelávanie  Obce
Alibunar; Mienka  na  sieť  verejných  ustanovizní  pre  predškolské  a základné  vzdelávanie  Obce
Báč; Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie Obce Kovačica; Mienka na
sieť verejných ustanovizní  pre základné vzdelávanie Mesta Nový Sad; Mienka na sieť verejných
ustanovizní pre predškolské a základné vzdelávanie Obce Stará Pazova; Mienka na sieť verejných
ustanovizní  pre  predškolské  vzdelávanie  Obce Šíd; Mienka  na  sieť  verejných  ustanovizní  pre
základné vzdelávanie  Obce Šíd; Mienka na sieť  verejných ustanovizní  pre  základné vzdelávanie
Obce Báčska Topoľa; Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské a základné vzdelávanie
mesta  Zreňanin; Mienka  na  sieť  verejných  ustanovizní  pre  základné  vzdelávanie  Obce  Inđija;
Stanovisko  k voľbe  členov  Rady  Filozofickej  fakulty  v  Novom  Sade;  Stanovisko  k voľbe
členov Školského výboru Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade; Mienka NRSNM k voľbe člena
Rady Vysokej školy odborného štúdia pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade; Stanovisko k



návrhu Rozhodnutia o určení  názvu parku Obce Šíd; Stanovisko k návrhu Rozhodnutia  o určení
názvu  ulíc  Obce  Odžaci; Stanovisko  k  návrhu  Rozhodnutia  o  určení  názvu  ulíc  Obce
Odžaci; Stanovisko  k  návrhu  Rozhodnutia na  zmenu  názvu ulíc mesta  Zreňanin;  Stanovisko  k
návrhu Rozhodnutia na zmenu názvu ulíc Obec Stará Pazova.

4. elektronicke zasadnutie NRSNM

V súlade s čl. 44, 46 a 47 Rokovacieho poriadku Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny,  číslo: 01-26/2019-01 dňa 27.02.2019 sa uskutočnila 4. elektronická schôdza NRSNM v
obdobý od 14.05.2019 do 16.05.2019.

Elektronické  zasadnutie  sa  konalo  písomným  spôsobom  v  elektronickej  podobe
prostredníctvom  e-mailu.  Na  elektronickom zasadnutí  uznesenia  formulovala  predsedníčka  rady
a členovia sa vyjadrovali slovami „za“, „proti“ alebo „zdržal sa“, ktoré spísali pod bod, o ktorom sa
rozhodovalo.  Svoju  odpoveď  vniesli  x-om  (x)  do  štvorčeka  ponúknutej  odpovede  pre  ktorú  sa
rozhodli.

Člen národnostnej  rady ktorý  prijal  materiály  elektronickej  schôdze na rozhodovanie,  bol
záväzný vyjadriť sa v 48 hodinovej lehote odo dňa prijatia materiálov. Pokiaľ sa nevyjadril v danej
lehote, považuje sa že nehlasoval.

Elektronickej schôdze sa zúčastnili: Libuška Lakatošová, Branislav Kulík, Zlatko
Šimák, Tatiana Vujačićová, Vladimír Francisty, Janko Havran, Svetlana Zolňanová, Ján Šuľan,
Janko Kolárik, Tatiana Brtková, Zlatko Lenhart, Juraj Súdi, Anna Horvátová, Branislav Slivka,
Pavel  Surový,  Miroslav  Tomáš,  Anna  Huďanová,  Ján  Makan,  Katarína  Vrabčeniaková,  Tatiana
Štaubová, Jaroslav Stevanov,  Martina Martinková Sabolčki, Juraj Červenák a Jarmila Agarská.

Elektronickej schôdze sa nezúčastnili (nevyjadrili sa v 48 hodinovej lehote odo dňa prijatia
materiálov  – nehlasovali):  Hviezdoslav Čmelík,  Michal  Baláž,  Jano Puškár,  Zdenko Kolár  a  Ján
Gages 

Technická realizácia schôdze: Mária Poptešinová, tajomníčka NRSNM.

Program schôdze:

* Schvaľovanie Návrhu na odvolanie členov Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských 
Slovákov pred uplynutím mandátu a návrh na vymenovanie členov Správnej rady Ústavu pre
kultúru vojvodinských Slovákov. 

* Schvaľovanie Návrhu na odvolanie členov Dozornej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských 
Slovákov pred uplynutím mandátu a návrh na vymenovanie členov Dozornej rady Ústavu pre
kultúru vojvodinských Slovákov. 

Hlasovanie: 

BOD 1.

Schvaľovanie Návrhu na odvolanie členov Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských
Slovákov pred uplynutím mandátu a návrh na vymenovanie členov Správnej rady Ústavu pre kultúru
vojvodinských Slovákov.

Hlasovalo 24 členov NRSNM
Nehlasovalo 5 členov NRSNM 

                 ZA  - 21                          PROTI – 3                                ZDRŽAL SA – 0

     Návrh bol schválený väčšinou hlasov.     



BOD 2.

Schvaľovanie Návrhu na odvolanie členov Dozornej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských
Slovákov pred uplynutím mandátu a návrh na vymenovanie členov Dozornej rady Ústavu pre kultúru
vojvodinských Slovákov.

Hlasovalo 23 členov NRSNM
Nehlasovalo 6 členov NRSNM 

                 ZA  - 21                          PROTI – 2                                ZDRŽAL SA – 0

Návrh bol schválený väčšinou hlasov.  

   5. pracovné zasadnutie NRSNM

V  Novom  Sade sa  dňa 4. júna 2019 so  začiatkom  o 19.00 hodine  v  priestoroch
Zhromaždenia AP Vojvodiny v Novom Sade sa uskutočnilo piate pracovné zasadnutie Národnostnej
rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
            Po  schválení doplneného programu  rokovania  a  zápisníc  z tretieho pracovného a  štvrtého
elektronického  zasadnutia NRSNM za  prítomnosti  25 členov  rady, väčšinou  hlasov
boli schválenérozhodnutia  na  odvolanie  a  vymenovanie  členov  Správnej  rady  NVU Hlas  ľudu a
rozhodnutia na odvolanie a vymenovanie členov Dozornej rady NVU Hlas ľudu.

 
            Po úvodnom slove k bodom 5 a 6 rokovacieho programu, ktoré podal riaditeľ NVU Hlas ľudu
Samuel Žiak, narodnostná rada jednohlasne schválila Správu o činnosti NVU Hlas ľudu, týždenníka
Hlas ľudu a časopisu Vzlet za rok 2018, Finančnú správu NVU Hlas ľudu za rok 2018 a Záverečný
účet NVU Hlas ľudu za rok 2018 s pripomienkami.
            Národnostná rada jednohlasne vyniesla stanovisko, aby sa Finančný plán NVU Hlas ľudu na
rok 2019 a Plán a program NVU Hlas ľudu týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet na rok 2019 dal na
dopracovanie a prerokovanie novej Správnej a Dozornej rade NVU Hlas ľudu.
            V pokračovaní schôdze predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová informovala členov rady
o celomenšinových festivaloch, ktoré sa uskutočnia v júni 2019.
           
            V rámci osobitného bodu Mienky a stanoviská NRSNM a doplneneného bodu 9 členovia rady
sa pozitívne, teda kladne vyjadrili k:
            Stanovisku k otvoreniu 1. triedy s výučbou slovenského jazyka pre menej ako 15 žiakov;
            Stanovisku k voľbe riaditeľa Technickej školy 9. mája v Báčskej Palanke;
            Stanovisku a odbornému hodnoteniu kvality učebníc Vydavateľstva Logos d.o.o.;
            Stanovisku k Návrhu rozhodnutia o počte študentov na zápis do prvého ročníka študijných
programov základných odborných, akademických a integrovaných štúdií financovaných z rozpočtu
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na fakultách Univerzity v Novom Sade v školskom roku 2019/2020
a  ku  Stanovisku  k  Návrhu  rozhodnutia  o  počte  študentov  zapísaných  do  prvého  ročníka
magisterského  štúdia  a  doktorandského štúdia,  financovaného z rozpočtu  Autonómnej  pokrajiny
Vojvodiny na fakultách Univerzity v Novom Sade v školskom roku 2019/2020;
            Vyjadreniu  a  odbornému  posúdeniu  kvality  učebníc  Ústavu  pre  učebnice  –  oddelenie  v
Novom Sade;
            Stanovisku k  otvoreniu  1.  ročníka s  vyučovacím jazykom slovenským pre menej  ako 15
žiakov základnej školy Tomáša Garika Masaryka v Jánošíku;
            Vyjadreniu a odbornému posúdeniu kvality učebníc Vydavateľstva Klett d.o.o.;

http://www.rada.org.rs/sk/aktivity/aktivity-nrsnm/item/1810-z-piateho-pracovneho-zasadnutia-nrsnm


            Stanovisku k Návrhu rozhodnutia a elaborátu o sieti verejných ustanovizní vykonávajúcich
základné vzdelávanie Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec;
            Stanovisku k Elaborátu o sieti verejných ustanovizní vykonávajúcich základné vzdelávanie
Obecného zhromaždenia Beočin;
            Stanovisku k  Návrh rozhodnutia  a elaborátu  o sieti  verejných ustanovizní  vykonávajúcich
predškolské vzdelávanie Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec;
            Stanovisku k Návrhu rozhodnutia o počte študentov na zápis do prvého ročníka študijných
programov základných odborných štúdií financovaných z rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny
na vysokých školách odborných štúdií založených APV v školskom roku 2019/2020.;
            Stanovisku k voľbe riaditeľa Základnej školy Vuka Karadžića, Nový Sad;
            Stanovisku v postupe voľby riaditeľa Predškolskej ustanovizne Poletarac, Stará Pazova;
            Stanovisku  na  návrh  členov  Rady  Pokrajinského  sekretariátu  pre  vysoké  vzdelávanie
a vedecko-výskumnú činnosť, Nový Sad;
            Návrhu plánu zápisu pre žiakov do prvého ročníka stredných škôl na území AP Vojvodiny v
školskom roku 2019/2020;
            Návrhu  na  členov  Školského  výboru,  Zhromaždenie  mesta  Nový  Sad,  Komisia  pre
personálne, administratívne a mandátové otázky;
            Návrhu na člena Školského výboru ZŠVuka Karadžića vBáči;
            Stanovisku k realizácii výučby predĺženého pobytu v ZŠ Ľudovita Štúra v Kysáči;
            Návrhu na člena Školského výboru ZŠ Ľudovita Štúra vKysáči;

Stanovisku v súvislosti s návrhom rozhodnutia o udelení názvu ulice v meste Nový Sad  a
osadách Rumenka a Veternik;
            Stanovisku v súvislosti s návrhom rozhodnutia о udelení názvu plató a ulíc v Novom Sade;
            Iniciatíve na udelenie názvu ulice v obývanom mieste Kysáč;
            Iniciatíve na udelenie názvu ulice v meste Nový Sad;
            Stanovisku k náčrtu rozhodnutia o určení názvu ulíc v obci Báčska Palanka;
            Stanovisku k návrhu rozhodnutia na zmenu názvu ulice mesta Zreňanin;
            Stanovisku k návrhu rozhodnutia o určení názvu ulíc v Lugu;
            Stanovisku k návrhu rozhodnutia o určení názvov ulíc v obce Kovačica;
            Návrhu kandidáta na člena v Rade pre medzietnické vzťahy obce Odžaci;
            Stanovisku k návrhu rozhodnutia o určení názvov ulíc a námestí v obci Alibunár;
            Stanovisku v postupe voľby riaditeľa ZŠ Svätého Savu v Báčskej Palanke;
            Mienke na sieť predškolských ustanovizní mesta Nový Sad.
        Členovia  rady  sa  negatívne  zmienili  k  voľbe  riaditeľa  ZŠ Jozefa  Marčoka  Dragutina  v
Hložanoch s poznámkou, aby pokrajinská osvetová inšpekcia zistila skutočný stav v škole, na ktorú
nespokojní rodičia podali sťažnosť Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny.
            V 10. bode Tatiana Brtková informovala členov národnostnej rady o štipendiách pre našich
študentov, ktoré poskytuje vláda Slovenskej republiky.
            Zasadnutie sa ukončilo o 20.37 hod.

6. elektronicke zasadnutie 

V súlade s čl. 44, 46 a 47 Rokovacieho poriadku Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny číslo: 01-26/2019-01 zo dňa 27.02.2019, sa uskutočnila 6. elektronická schôdza NRSNM v
dňoch od 01.07.2019 do 03.07.2019. 

Elektronické  zasadnutie  sa  konalo  písomným  spôsobom  v  elektronickej  podobe
prostredníctvom e-mailu. Na elektronickom zasadnutí uznesenia formulovala predsedníčka rady a
členovia sa vyjadrovali  slovami „za“,  „proti“  alebo „zdržal sa“,  ktoré písali  pod bod,  o ktorom sa
rozhodovalo.  Svoju  odpoveď  vnesli  x-om  (x)  do  štvorčeka  ponúknutej  odpovede,  pre  ktorú  sa
rozhodli. 



Člen národnostnej  rady,  ktorý prijal  materiály  elektronickej  schôdze na rozhodovanie,  bol
záväzný vyjadriť sa v  48-hodinovej lehote odo dňa prijatia materiálov. Pokiaľ sa nevyjadril v danej
lehote, považuje sa, že nehlasoval. 

Elektronickej  schôdze  sa  zúčastnili:  Libuška  Lakatošová,  Branislav  Kulík,  Zlatko  Šimák,
Tatiana  Vujačićová,  Vladimír  Francisty,  Janko  Havran,  Svetlana  Zolňanová,  Ján  Šuľan,  Janko
Kolárik,  Tatiana  Brtková,  Zlatko  Lenhart,  Juraj  Súdi,  Anna  Horvátová,  Branislav  Slivka,  Pavel
Surový, Miroslav Tomáš, Anna Huďanová, Ján Makan, Katarína Vrabčeniaková, Tatiana Štaubová,
Jaroslav Stevanov, Hviezdoslav Čmelik a Jarmila Agarská. 

Elektronickej schôdze sa nezúčastnili (nevyjadrili sa v 48-hodinovej lehote odo dňa prijatia
materiálov  –  teda  nehlasovali):  Michal  Baláž,  Jano  Puškár,  Martina  Martinková  Sabolčki,  Juraj
Červenák, Zdenko Kolár a Ján Gages.

Technická realizácia schôdze: Mária Poptešinová, tajomníčka NRSNM.

Program schôdze: 

 Schvaľovanie Návrhu Rozhodnutia o zmenách a doplnkoch Rozhodnutia o NVU – Hlas ľudu

Hlasovanie: 

BOD 1. Schvaľovanie Návrhu Rozhodnutia o zmenách a doplnkoch Rozhodnutia o NVU – 
Hlas ľudu 

Hlasovali 23 členovia NRSNM 

Nehlasovalo 6 členov NRSNM 

ZA - 22                                                           PROTI – 0                                            ZDRŽAL 
SA – 1 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

7. elektronicke zasadnutie NRSNM

V súlade s čl. 44, 46 a 47 Rokovacieho poriadku Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny, číslo: 01-26/2019-01 zo dňa 27.02.2019, uskutočnila sa 7. elektronická schôdza NRSNM v
dňoch od 25.07.2019 do 29.07.2019.

Elektronické  zasadnutie  sa  konalo  písomným  spôsobom  v  elektronickej  podobe
prostredníctvom e-mailu. Na elektronickom zasadnutí uznesenia formulovala predsedníčka rady a
členovia sa vyjadrovali  slovami „za“,  „proti“  alebo „zdržal sa“,  ktoré písali  pod bod,  o ktorom sa
rozhodovalo.  Svoju  odpoveď  vnesli  x-om  (x)  do  štvorčeka  ponúknutej  odpovede  pre  ktorú  sa
rozhodli. Člen národnostnej rady, ktorý prijal materiály elektronickej schôdze na rozhodovanie, bol
záväzný vyjadriť sa v 48-hodinovej lehote odo dňa prijatia materiálov. Pokiaľ sa nevyjadril v danej
lehote, považuje sa, že nehlasoval. 

Elektronickej  schôdze  sa  zúčastnili:  Libuška  Lakatošová,  Branislav  Kulík,  Zlatko  Šimák,
Tatiana  Vujačićová,  Vladimír  Francisty,  Janko  Havran,  Svetlana  Zolňanová,  Ján  Šuľan,  Janko
Kolárik,  Tatiana  Brtková,  Zlatko  Lenhart,  Juraj  Súdi,  Anna  Horvátová,  Branislav  Slivka,  Pavel
Surový, Miroslav Tomáš, Anna Huďanová, Ján Makan, Katarína Vrabčeniaková, Tatiana Štaubová,
Jaroslav Stevanov a Hviezdoslav Čmelik. 

Elektronickej schôdze sa nezúčastnili (nevyjadrili sa v 48-hodinovej lehote odo dňa prijatia
materiálov – nehlasovali): Michal Baláž, Jarmila Agarská, Jano Puškár, Martina Martinková Sabolčki,
Juraj Červenák, Zdenko Kolár a Ján Gages 

Technická realizácia schôdze: Mária Poptešinová, tajomníčka NRSNM 



Program schôdze: 
 Súhlas na Rozhodnutie o zmenách a doplnkoch Štatútu NVU Hlas ľudu 
 Stanovisko k Uzneseniu o zmenách a doplnení Štatútu Ústavu pre kultúru vojvodinských 

Slovákov 

Hlasovanie: 
BOD 1. 
Súhlas na Rozhodnutie o zmenách a doplnkoch Štatútu NVU Hlas ľudu
Hlasovali 22 členovia NRSNM 
Nehlasovalo 7 členov NRSNM 
ZA - 22                                                             PROTI – 0                                                                 
ZDRŽAL SA – 0 
Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
BOD 2. 
Stanovisko k Uzneseniu o zmenách a doplnení Štatútu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov 
Hlasovali 22 členovia NRSNM 
Nehlasovalo 7 členov NRSNM 
ZA - 22                                                                 PROTI – 0                                                              
ZDRŽAL SA – 0 
Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

8. elektronicke zasadnutie NRSNM

V súlade s čl. 44, 46 a 47 Rokovacieho poriadku Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny, číslo: 01-26/2019-01 zo dňa 27.02.2019, uskutočnila sa 8. elektronická schôdza NRSNM v
dňoch od 25.07.2019 do 29.07.2019. 

Elektronické  zasadnutie  sa  konalo  písomným  spôsobom  v  elektronickej  podobe
prostredníctvom e-mailu. Na elektronickom zasadnutí uznesenia formulovala predsedníčka rady a
členovia sa vyjadrovali  slovami „za“,  „proti“  alebo „zdržal sa“,  ktoré písali  pod bod,  o ktorom sa
rozhodovalo.  Svoju  odpoveď  vnesli  x-om (x)  do  štvorčeka  ponúknutej  odpovede  prea  ktorú  sa
rozhodli. Člen národnostnej rady, ktorý prijal materiály elektronickej schôdze na rozhodovanie, bol
záväzný vyjadriť sa v 48-hodinovej lehote odo dňa prijatia materiálov. Pokiaľ sa nevyjadril v danej
lehote, považuje sa, že nehlasoval. 

Elektronickej  schôdze  sa  zúčastnili:  Libuška  Lakatošová,  Branislav  Kulík,  Zlatko  Šimák,
Tatiana  Vujačićová,  Vladimír  Francisty,  Janko  Havran,  Svetlana  Zolňanová,  Ján  Šuľan,  Zlatko
Lenhart,  Juraj  Súdi,  Anna  Horvátová,  Branislav  Slivka,  Pavel  Surový,  Miroslav  Tomáš,  Anna
Huďanová, Ján Makan, Katarína Vrabčeniaková, Tatiana Štaubová a Jaroslav Stevanov.

Elektronickej schôdze sa nezúčastnili (nevyjadrili sa v 48-hodinovej lehote odo dňa prijatia
materiálov – nehlasovali): Michal Baláž, Jarmila Agarská, Jano Puškár, Martina Martinková Sabolčki,
Juraj Červenák, Zdenko Kolár, Janko Kolárik, Tatiana Brtková, Hviezdoslav Čmelik a Ján Gages 

Technická realizácia schôdze: Mária Poptešinová, tajomníčka NRSNM 
Program schôdze: 

 Stanovisko k Uzneseniu o zmenách pravidiel o vnútornej organizácii a klasifikácii pracovných
miest Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. 

Hlasovanie: 
BOD 1.

Stanovisko k Uzneseniu o zmenách pravidiel o vnútornej organizácii a klasifikácii pracovných miest 
Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. 

Hlasovali 19 členovia NRSNM 
Nehlasovalo 10 členov NRSNM 



ZA - 19                                                                 PROTI – 0                               ZDRŽAL SA – 0 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

Slávnostná schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Vo  štvrtok  8.  augusta  2019,  v  podvečer  Slovenských  národných  slávností,  v  Báčskom
Petrovci vo veľkej sieni Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec sa už tradične uskutočnila slávnostná
schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Na slávnostnej schôdzi NRSNM sa vzácne ocenenia dostali jednotlivcom a kolektívom, ktorí
v  oblasti  kultúry,  vzdelávania,  informovania  а  úradného  používania  jazyka  a  písma  dosiahli
pozoruhodné  výsledky.  Udeľovaním  cien  NRSNM sa snaží  podporovať  prácu,  činnosť  a  najmä
výsledky  dosiahnuté  v oblasti  zachovávania,  rozvoja  a prezentácie  národnej  a kultúrnej  identity
slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Pred  programom  slávnostného  zasadnutia  sa  prihovorila  a  vzácnych  hostí  pozdravila
predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová

V tomto roku Národnostná rada udelila pät ocenení:

Plaketu za prínos v oblasti kultúry profesionálnemu režisérovi a hercovi  Miroslavovi Benkovi,
plaketu  NRSNM  za  prínos  v  oblasti  informovania  –  Televízii  Petrovec a plaketu  k  50.  výročiu
festivalu  Divadelný  vavrín. Dve  ceny k  storočniciam boli  udelené  Matici  slovenskej  v  Srbsku  (z
príležitosti  100. výročia od prvých Slovenských národných slávností) a Gymnáziu Jána Kollára so
žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

Pred  odovzdaním  cien  prítomní  si  vypočuli  laudatio  na  odmenených  laureátov,  ktorí  sa
vyberanými slovami poďakovali za vysoké ocenenia.

Ceny  NRSNM  oceneným  jednotlivcom  a  kolektívom  odovzdala  predsedníčka
NRSNM Libuška Lakatošová.

K slávnostnej nálade schôdze výrazným spôsobom prispeli Komorný zbor Zvony zo Selenče
a vynikajúca speváčka Katarína Kalmárová z Vojlovice.

Na slávnostnom zasadnutí  NRSNM boli  privítaní  hostia: Ján  Varšo, predseda  Úradu  pre
Slovákov  žijúcich  v  zahraničí, Igor  Vencel, zástupca  veľvyslankyne  Slovenskej  republiky  v
Belehrade,  Milinka  Chrťanová,  námestníčka  pokrajinského  Sekretariátu  pre  vzdelávanie,  správu,
predpisy a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá, Vladimír Skalský, predseda Svetového
združenia Slovákov v zahraničí, Pavol Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a
Čechov v Rumunsku, Edita Pečeňová, zastupiteľka Slovenskej celoštátnej samosprávy v Maďarsku,
predseda Obce B. Petrovec Srđan Simić, Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Anna
Tomanová-Makanová, bývalá predsedníčka NRSNM ako i riaditelia inštitúcií, škôl, členovia NRSNM,
hostia z ďalekého zahraničia a ďalší hostia SNS.

9. pracovné zasadnutie NRSNM

V Novom Sade dňa 21. novembra 2019 so začiatkom o 18.00 hodine v Zhromaždení AP
Vojvodiny  sa  za  prítomnosti  24  členov  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny
uskutočnilo 9. pracovné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Program

http://www.rada.org.rs/sk/aktivity/aktivity-nrsnm/item/1911-z-9-zasadnutia-nrsnm
http://www.rada.org.rs/sk/aktivity/aktivity-nrsnm/item/1825-slavnostna-schodza-narodnostnej-rady-slovenskej-narodnostnej-mensiny


rokovania bol na samom zasadnutí doplnený o ďalší nový bod, čiže o Schválenie Rozhodnutia o
mimoriadnom udelení plakiet NRSNM zaslúžilým jednotlivcom.
         Po schválení programu rokovania nasledovalo schválenie zápisníc z 5. pracovnej schôdze ako
i zo 6.,  7. a 8. elektronickej schôdze NRSNM, ktoré sa medzičasom uskutočnili.  Schválená bola
demisia  podpredsedníčky Výkonnej  rady NRSNM Anny Huďanovej  s  cieľom vyhnúť  sa konfliktu
záujmov,  keďže sa  medzičasom stala  riaditeľkou  NVU Hlas  ľudu.  Do  tejto  funkcie  bol  v  rámci
osobitného bodu zvolený Hviezdoslav Čmelík. Osobitným bodom rokovania bola podaná Informácia
o kádrových zmenách v NVU Hlas ľudu, schválený bol Finančný plán NVU Hlas ľudu na rok 2019 a
schválený bol i Plán a program NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet na rok 2019.
V rámci  bodu Stanovisko k  voľbe  riaditeľa  Ústavu pre kultúru  vojvodinských Slovákov väčšinou
hlasov členovia NRSNM podporili prihlášku kandidáta na riaditeľa ÚKVS Vladimíra Francistyho, V
rámci ďalšieho bodu zdôvodnenie k schváleniu Správy o realizácii ročného plánu Gymnázia Jána
Kollára so žiackym domovom v školskom roku 2018/2019 a ročného plánu práce tohto gymnázia na
rok 2019/2020 podala Svetlana Zolňanová. V pokračovaní bolo prijaté Rozhodnutie o účasti NRSNM
na projekte národnostných menšín v novej finančnej perspektíve EÚ pod názvom Dunaj nás spája.
Informáciu  Ministerstva  osvety,  vedy a technologického rozvoja ohľadom vytvorenia  oddelenia  v
slovenskom jazyku na Základnej škole Savu Šumanovića v Erdevíku podala Svetlana Zolňanová.
Informáciu o udelených štipendiách pre stredoškolákov a študentov v akademickom roku 2019/2020
podal  Janko Havran. Nasledoval  bod programu rokovania,  v rámci ktorého sa schválili  mienky a
stanoviská  NRSNM týkajúce  sa  výborov  pre  vzdelávanie,  úradné  používanie  jazyka  a  písma a
informovania  NRSNM.  V  rámci  doplneného  bodu  bolo  schválené  Rozhodnutie  o  mimoriadnom
udelení  plakiet  NRSNM Jej Excelencii  Dagmar Repčekovej,  veľvyslankyni  Slovenskej republiky v
Belehrade, končiacej svoj diplomatický mandát v Srbsku, za vynikajúcu spoluprácu s našou strešnou
inštitúciou  Slovákov  v Srbsku,  ako  i  za  jej  obetavosť  a  za  osobné  angažovanie  sa  v prospech
tunajšej slovenskej národnostnej menšiny a prof. Dr. Jánovi Kišgecimu za šírenie dobrého mena
našej krajiny vo svete ako i za prezentovanie vojvodinských Slovákov na tých najvyšších vedeckých
úrovniach  a  za  jeho  prínos  k  zveľaďovaniu  kultúrnej  identity  a zvyšovanie  spoločenského  a
národného povedomia.

Slávnostné zasadnutie NRSNM

Dňa 28. novembra 2019 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa
uskutočnilo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
Na tomto slávnostnom zasadnutí bol iba jeden bod programu rokovania – mimoriadne udeľovanie
plakiet  NRSNM  zaslúžilým  jednotlivcom.  Totiž  na  9.  zasadnutí  Národnostnej  rady,  ktoré  sa
uskutočnilo  dňa  21.  novembra  2019  v Novom  Sade  –  v  súlade  s článkom  10,  bod  8  Zákona
o národnostných radách národnostných menšín a s článkom 2 a 10 Štatútu Národnostnej rady ako
i podľa  zhodnotenia  Komisie  na  udelenie  cien  a plakiet  Národnostnej  rady,  Národnostná  rada
vyniesla Rozhodnutie o mimoriadnom udeľovaní plakiet Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny dvom významným osobnostiam, ktoré v nemalej miere ovplyvnili  a poznačili  spoločenský
a národný život slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

         Sú to Jej Excelencia – Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade,
ktorá  čoskoro  končí  svoj  mandát  ako  mimoriadna  a splnomocnená  veľvyslankyňa  Slovenskej
republiky v Srbsku. Týmto sa jej Národnostná rada osobitne poďakovala za vynikajúcu spoluprácu
s našou strešnou inštitúciou Slovákov v Srbsku, ako i za jej obetavosť a za jej osobné angažovanie
sa v prospech našej slovenskej národnostnej menšiny. Druhým oceneným bol profesor doktor Ján
Kišgeci. Bolo skutočne veľké množstvo dôvodov na to, aby Dr. Kišgecimu NRSNM udelila plaketu
nielen za šírenie dobrého mena našej krajiny, ale i za prezentovanie vojvodinských Slovákov na tých
najvyšších vedeckých úrovniach, ale i za jeho prínos k zveľaďovaniu kultúrnej identity a zvyšovanie
spoločenského  a  národného  povedomia.  Zasadnutie  moderovala  a  plakety  udeľovala  Libuška
Lakatošová, predsedníčka NRSNM, laudatio na ocenených zostavila Anna Horvátová a prečítala ich

http://www.rada.org.rs/sk/aktivity/aktivity-nrsnm/item/1901-slavnostne-zasadnutie-nrsnm


Danica  Vŕbová.  Program  zasadnutia  mimoriadne  slávnostne  dotvorila  hudobná  dvojica  –  Boris
Babík, operný spevák a Dr. Juraj Súdi, ktorý ho sprevádzal vokálmi a hrou na klavíri.

10. elektronicke zasadnutie 

Elektronické zasadnutie sa konalo od 03.12.2019 do 05.12.2019,  hlasovalo sa písomným
spôsobom v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu v súlade s čl. 44, 46 a 47 Rokovacieho
poriadku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, číslo: 01-26/2019-01 dňa 27.02.2019

Elektronickej schôdze sa zúčastnili: Libuška Lakatošová, Branislav Kulík, Zlatko
Šimák, Tatiana Vujačićová, Vladimír Francisty, Janko Havran, Svetlana Zolňanová, Ján Šuľan,
Zlatko Lenhart, Juraj Súdi, Anna Horvátová, Branislav Slivka, Pavel Surový, Miroslav Tomáš, Anna
Huďanová,  Ján Makan, Tatiana Štaubová,  Jaroslav Stevanov. Janko Kolárik a Tatiana Brtková
Elektronickej schôdze  sa  nezúčastnili  (nevyjadrili sa  v  48-hodinovej  lehote  odo  dňa  prijatia
materiálov – nehlasovali): Michal Baláž, Jarmila Agarská, Jano Puškár, Martina Martinková Sabolčki,
Juraj Červenák, Zdenko Kolár,,Hviezdoslav Čmelik, Katarína Vrabčeniaková a Ján Gages 

Technická realizácia schôdze: Mária Poptešinová, tajomníčka NRSNM.

Program schôdze:

1. Schvaľovanie návrhu rozhodnutia o zrušení stanoviska NRSNM  
Hlasovanie: 

BOD 1.

Schvaľovanie návrhu rozhodnutia o zrušení stanoviska NRSNM  

Hlasovali 20 členovia NRSNM
Nehlasovalo 9 členov NRSNM 

                 ZA  - 20                          PROTI – 0                                ZDRŽAL SA – 0

     Návrh bol schválený väčšinou hlasov.     

11. pracovné zasadnutie NRSNM

Dňa 20.  decembra  2019 so začiatkom o 16.30  hod.  v Ústave pre kultúru vojvodinských
Slovákov v  Novom Sade sa uskutočnilo  11.  pracovné zasadnutie  Národnostnej  rady slovenskej
národnostnej menšiny v Srbsku. Zasadnutia sa zúčastnilo 19 členov NRSNM. Program rokovania,
pozostávajuci zo 6 bodov, bol na samom zasadnutí doplnený o ďalší podbod, čiže o Stanovisko na
verejnú súťaž k vymenovaniu šéfredaktorov médií. 

Po  schválení  programu  rokovania  sledoval  bod  Schválenie  rozhodnutia  o  zmenách  a
doplnkoch Finančného plánu NRSNM na rok 2019, ktorý členom NRSNM podrobne opodstatnila
predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Za dané zmeny finančného plánu NRSNM na rok 2019
kladne hlasovali  všetci prítomní členovia. Jednoznačne boli  i  za angažovanie navrhnutej revíznej
agentúry, ktorú všetky národnostné rady podľa Zákona musia mať. V štvrtom bode bez rozpravy
jednohlasne bol schváleny Plán a program Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2020 a
Finančný  plán  Ústavu  pre  kultúru  vojvodinských  Slovákov  na  rok  2020.  V  pokračovaní  bola
jednotným hlasovaním daná kladná mienka na odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva
Klett DOO, predbežnú poradovú listinu na prijatie žiakov – Študentské stredisko Nový Sad, odborné
hodnotenie  kvality  učebníc  Vydavateľstva  Klett  DOO,  voľbu  riaditeľa  Študentského  kultúrneho



strediska v Novom Sade, návrh na určenie rozšírenia ulíc na uzemí mesta Nový Sad a na verejnú
súťaž k vymenovaniu šéfredaktorov médií. 

V rámci bodu otázky a návrhy predsednička NRSNM ozrejmila členom NRSNM, že hlavným
dôvodom  prečo  je  súbeh  pre  vymenovanie  riaditeľa  Ustavu pre  kulturu  vojvodinských Slovákov
zrušený je ten, že Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov nezverejnil súbeh na spôsob ako to
Zákon nakladá, teda že sa súbeh zopakuje.

Výkonná rada Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Výkonná rada slovenskej národnostnej menšiny v roku 2019 pôsobila v súlade so svojimi
oprávneniami  vyplývajúcimi  zo  Zákona  o  národnostných  radách  a  Štatútu  Národnostnej  rady
slovenskej  národnostnej  menšiny:  participovala  na  príprave  návrhu  plánu  a  programu  činnosti
národnostnej rady,  ako aj na príprave návrhu finančného plánu, kontrolovala návrhy aktov, ktoré
vynáša národnostná rada,  kontrolovala  a sledovala plnenie svojich uznesení  a vyjadrovala  sa k
návrhom rozhodnutí jednotlivých výborov NRSNM. Výkonná rada pracovala v nasledovnom zložení:
Predseda Výkonnej  rady –  Miroslav Tomáš, podpredsedovia  Výkonnej  rady –  Branislav Kulík a
Anna Huďanová. 

Členovia Výkonnej rady:
 Pre vzdelávanie: Svetlana Zolňanová
 Pre kultúru: Ján Makan
 Pre informovanie: Zlatko Lenhart
 Pre úradné používanie jazyka a písma: Janko Havran

Na 9. Zasadnutí NRSNM bola schválená demisia podpredsedníčky Výkonnej rady NRSNM
Anny Huďanovej s cieľom vyhnúť sa konfliktu záujmov, keďže sa medzičasom stala riaditeľkou NVU
Hlas ľudu. Do tejto funkcie bol v rámci osobitného bodu zvolený Hviezdoslav Čmelík.

Stretnutie s ochrancom občanov Srbskej republiky

Dňa 15.  januára 2019 predsedníčka Národnostnej  rady slovenskej  národnostnej  menšiny
Libuška  Lakatošová  sa  v Belehrade  stretla  s ochrancom  občanov  p.  Zoranom  Pašalićom  a  ich
rozhovor prebiehal na tému postavenia slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Na stretnutí sa okrem iného rokovalo aj o návšteve verejnej ochrankyne práv Prof. JUDr.
Márie Patakyovej zo Slovenskej republiky, ktorá sa mala uskutočniť v marci bežného roka. Bola to
vhodná príležitosť, aby sa ochrankyňa občanov SR zoznámila aj s pôsobením Národnostnej rady
slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Predsedníčka  NRSNM  sa  v  mene  Národnostnej  rady  slovenskéj  národnostnej  menšiny
zúčastnila  i na  spoločnom zasadnutí  predstaviteľov  všetkých národnostných rád  z území  Srbska
a ochrancom občanov R. Srbska v Bosilegrade dňa 23. mája 2019.

Stretnutie s pokrajinským tajomníkom pre národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá

Dňa 16. januára 2019 v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade sa
uskutočnilo  stretnutie  pokrajinského  tajomníka  pre  vzdelávanie,  predpisy,  správu  a  národnostné
menšiny  –  národnostné  spoločenstvá  p.  Nyilas  Mihályho  s  predsedmi  národnostných  rád
národnostných  menšín,  ktoré  pôsobia  na  území  AP  Vojvodiny.  V  mene  NRSNM  sa  zúčastnili
predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a podpredseda NRSNM Pavel Surový. Na zasadnutí sa
aktívne zúčastnili i  Milinka  Chrťanová,  úradujúca  asistentka  pokrajinského  tajomníka  rezortného
sekretariátu a Adrian Borka, samostatný radca pre inšpkčný dozor pre úradné používanie jazykov a
písem v APV 



Pokrajinský tajomník novovymenovaných predsedov národnostných rád s ústredím na území
AP Vojvodiny  zoznámil  so  spôsobmi  a  formami  spolupráce  tohto  sekretariátu  v  rámci  zmien  a
doplnení Zákona o národnostných radách národnostných menšín z roka 2018.

Pracovného  stretnutia  sa  zúčastnili  predsedovia  resp.  predstavitelia  nasledujúcich  15
národnostných  rád:  slovenskej,  maďarskej,  rumunskej,  rusínskej,  ukrajinskej,  bunjevskej,
macedónskej,  nemeckej,  českej,  čiernohorskej,  egyptskej,  rómskej,  gréckej,  ruskej  a  poľskej
národnostnej rady. Nezúčastnili sa iba Aškaliovia.

Ministerka kultúry Slovenskej republiky v NRSNM

Dňa 22. februára 2019 ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková navštívila
Národnostnú radu slovenskej národnostnej mensšiny v Novom Sade. V delegácii s pani ministerkou
Laššákovou  bola  i  veľvyslankyňa  Slovenskej  republiky  J.  E.  Dagmar  Repčeková,  tiež Peter
Hajnala –  generálny  riaditeľ  kancelárie  ministerky, Milan  Cigáň –  zahranično-politický  poradca
ministerky, Jozef  Švolík –  generálny  riaditeľ  sekcie  umenia,  Michal  Hrušík  –  3.  tajomník  na
Veľvyslanectve SR a Bratislava Laćarková – tlmočníčka zastupiteľského úradu SR. Spred NRSNM
vysokú diplomatickú delegáciu privítala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová za prítomnosti
podpredsedov NRSNM – Pavla Surového, Tatiany Vujačićovej, Zlatka Šimáka, predsedníčky Výboru
pre kultúru Anny Čapeľovej a koordinátorky VPK Svetluše Hlaváčovej.

V rozhovore predsedníčka Lakatošová najprv zoznámila pani ministerku o priebehu volieb
do  Národnostných  rád  národnostných  menšín,  ktoré  sa  uskutočnili  na  konci  minulého  roka.
Postupne sa dostali k ústrednej téme rozhovoru – možnosti výstavby slovenského kultúrneho centra
v Novom Sade, ktoré by podporila Slovenská republika a ku ktorému by prispeli aj Srbská republika,
AP  Vojvodina  a  Mesto  Nový  Sad.  V  centre  by  okrem  NRSNM  sídlil  aj  Ústav  pre  kultúru
vojvodinských Slovákov a iné slovenské menšinové inštitúcie a organizácie. Okrem iného aj internát
pre slovenských študentov, ktorí sa rozhodnú študovať na univerzite v Novom Sade. Obe strany sa
dohodli, že do jedného mesiaca po rokovaní zostáva zvážiť a detailnejšie precizovať tento návrh. K
návrhu uvedeného projektu sa v rozhovore s pani ministerkou počas stretnutí pred príchodom do
NRSNM pochvalne  zmienili  a  vyjadrili  ochotu  spolupracovať  aj  predseda Pokrajinskej  vlády Igor
Mirović a primátor Nového Sadu Miloš Vučević.

Keďže pani  ministerka 21.  februára 2019 v rámci zaznamenávania medzinárodného dňa
materinského jazyka navštívila i  Kovačicu, v rámci rozhovorov na pôde NRSNM sa dotkli  i  témy
Domu Martina Jonáša, ktorý je vo vlastníctve NRSNM, daný na používanie Galérii insitného umenia
v Kovačici a v súčasnosti nie je celkom vo funkcii. Tiež bola spomenutá možnosť výstavby centra
insitného umenia v Kovačici.

Návšteva OEBS v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny

Národnostnú radu slovenskej  národnostnej  menšiny v Novom Sade dňa 20.  marca 2019
navštívili predstavitelia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe – OSCE / OEBS – Misia
v  Srbsku  –  Milica  Rodić,  programová  radkyňa  pre  národnostné  menšiny  a  Ian  Bancroft,  vyšší
poradca pre otázky národnostných menšín.
            Predstaviteľov  OEBS  v  rozhovore  s  predsedníčkou  NRSNM  Libuškou  Lakatošovou  sa
zaujímali o priority z plánu a programu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v 2019.
roku,  plány  s  inými  národnostnými  radami,  individuálne,  resp.  prostredníctvom  Koordinácie
národnostných rád národnostných menšín, o plány rady v rámci Republikovej rady pre národnostné
menšiny  ako i  o  potrebách pracovať  na  budovaní  kapacít  a  zlepšovaní  kvality  práce a činností
NRSNM. Zároveň informovali o plánoch Misie OEBS v práci s národnostnými radami počas bežného
roka.
            V  rozhovoroch  sa  zúčastnili  i  tajomníčka  NRSNM  a  koordinátorka  Výboru  pre  úradné
používanie jazyka a písma NRSNM Mária Poptešinová a koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM
Svetluša Hlaváčová.
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Prezentácia výsledkov implementácie Akčného plánu a financovania národných rád

V paláci Srbskov Belehrade 19. marca 2019 Kancelária pre ľudské а menšinové práva Vlády
Srbskej republiky v spolupráci s Kanceláriou Rady Európy v Belehrade zorganizovala prezentáciu
výsledkov  súvisiacich  s  realizáciou  Akčného  plánu  v  rámci  projektu  Posilnenie  ochrany
národnostných menšín v Srbsku pre uskutočňovanie práv národnostných menšín.

V rámci tohto projektu bola vypracovaná Analýza správy o implementácii Akčného plánu na
realizáciu  práv  národnostných  menšín,  ktorá  obsahuje  odporúčania  na  zlepšenia  v  súlade  s
normami Rady Európy a Európskej únie. Analýzu vykonali experti, ktorých angažovala Rada Európy
na základe pravidelných správ o vykonávaní akčného plánu a na základe rozhovorov s osobami
zodpovednými  za vypracovanie  správ  v  jednotlivých orgánoch a telkesách,  pričom sa zohľadnili
európske normy v  tejto  oblasti  a  predovšetkým ustanovenia  Rámcového  dohovoru  pre  ochranu
národnostných menšín Rady Európy.

Riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunović zdôraznila význam
analýzy a pripomenula, že kancelária pripravuje štvrťročné správy a verejne prezentuje realizované
aktivity  v  každom  štvrťroku.  Do  procesu  podávania  správ  je  zapojený  veľký  počet  strán,  čím
vyjadruje  neustálu  pripravenosť  zlepšovať  postavenie  príslušníkov  národnostných  menšín.
Paunovićová  poukázala  na  to,  že  tento  proces  je  potrebné  ďalej  zlepšovať  a  že  to  je  jeden  z
dôvodov, prečo bola vypracovaná analýza správy.

Vedúci misie Rady Európy v Belehrade Tobias Flessenkemper vyjadril svoju spokojnosť so
spoločným vykonávaním viacerých činností na posilňovaní inštitucionálneho a legislatívneho rámca
Srbskej republiky. Rada Európy už niekoľko rokov podporuje Srbsko za účelom realizovať opatrenia,
ktoré  zabezpečia  najvyššiu  úroveň  plnenia  medzinárodných  noriem  na  ochranu  ľudských  a
menšinových práv.

Prezentácie  sa  zúčastnili  zástupcovia  štátnych  orgánov,  medzinárodných  organizácií,
nezávislých  štátnych  orgánov  a  národnostných  rád  národnostných  menšín,  ktorí  sa  spoločne
dohodli, že od prijatia Akčného plánu sa dosiahol významný pokrok v oblasti zlepšovania právnych
riešení  a  ich dôslednejšieho uplatňovania,  ako aj  zvyšovania ľudských a materiálnych kapacít  v
určitých  oblastiach  spoločenského  života,  v  ktorých  sa  uskutočňujú  práva  príslušníkov
národnostným menšín,  čo je  v  správach jasne zdokumentované a všetky odporúčania  expertov
dodatočne zlepšia procesu podávania správ.

V  druhej  časti  stretnutia  zástupcovia  Kancelárie  pre  ľudské  a menšinové  práva  Vlády
Republiky srbskej rokovali so zástupcami národných rád národnostných menšín o financovaní rád,
správach nezávislého audítora a všetkých ostatných povinností, ktoré sú národnostné rady povinné
predkladať kancelárii.

Prezentovanie Správy o realizácii Akčného plánu

Dňa  18.  apríla  2019 v Palate Srbsko,  v  Belehrade,  predstavitelia  Rady pre národnostné
menšiny prezentovali  10. správu o realizćii  Akčného plánu pre uskutočnenie práv národnostných
menšín. Okrem predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín sa na prezentácii zúčastnili
aj predstavitelia rezortných ministerstiev, OEBS-u a Rady Európy. Správu o realizćii Akčného plánu
pre slovanksú menšinu podávala koordinátorka Svetlana Zolňanová, ktorá sa zúčastnila aj na tejto
prezentácii. 
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CeSID na návšteve v NRSNM

Dňa 20. mája 2019 sa v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade
uskutočnilo stretnutie zástupcov CeSID – Centra pre slobodné voľby a demokraciu s predsedníčkou
NRSNM Libuškou Lakatošovou. Išlo  o úvodné stretnutie,  na ktorom sa diskutovalo o smeroch a
cieľoch pôsobenia, o existujúcich informáciách a presnejšom predstavení práce národnostnej rady v
ústrety projektu pod názvom K väčšiemu začleneniu sa mladých ľudí do práce národnostných rád,
ktorý bude trvať od mája do septembra 2019. Tento projekt spoločne realizujú Misia OBSE – Srbsko
a CeSID. Jedným z cieľov projektu je poskytnúť podporu národnostným radám pri identifikácii ich
potrieb a potenciálov aktivít v budúcnosti. 

Delegácia NRSNM navštívila obce Beočin, Plandište, Kovačicu a mesto Zreňanin

Dňa 28. mája 2019 Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM navštívila obec Beočin, kde
sa  stretla  s  predstaviteľmi  lokálnej  samosprávy  a  predstaviteľmi  slovenskej  národnostnej
menšiny. Privítal ju predseda  obce Mitar  Milinković a  jeho  spolupracovníci predseda
obecného zhromaždenia Zoran  Stokuća  a  predseda  MS Lug  Kristian  Urban.  10.  júna  2019
delegácia  NRSNM  v čele  s predsedníčkou Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny
Libuškou Lakatošovou navštívila i obec Plandište. 

Dňa  3. júla 2019, delegácia NRSNM  v čele s predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej
národnostnej  menšiny  Libuškou Lakatošovou navštívila mesto  Zreňanin,  kde  sa  stretla  s
predstaviteľmi  lokálnej  samosprávy  a  predstaviteľmi  slovenskej  národnostnej
menšiny. Privítali ju zástupca  primátora  mesta  Zreňanin  Saša Santovac  a asistent  primátora  pre
miestny  sociálno-ekonomický  rozvoj  Duško  Radišić  a  dňa  23.  oktobra  2019
predsedníčka Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny  sa  stretla  i  s  predstaviteľmi
lokálnej samosprávy v obce Kovačica.

Na pracovných schôdzach sa hovorilo o postavení slovenskej národnostnej menšiny v celej
obci, najmä v súvislosti s otázkami vzdelávania, informovania, kultúry a úradného používania jazyka
a písma a o povinnostiach zo zákona pre jednotky lokálnej samosprávy, podľa ktorých sú povinné zo
svojho rozpočtu zabezpečiť prostriedky na financovanie práce národnostných rád.

Predseda Vlády SR Peter Pellegrini v Báčskom Petrovci

Dňa 30. mája 2019 predseda vlády SR Peter Pellegrini docestoval  na oficiálnu návštevu do
Srbskej republiky.

Jedným  z  hlavných  bodov  pracovnej  cesty  slovenského  premiéra  bol  podpis
medzištátnej dohody  o  urovnaní  dlhu  Republiky  Srbsko  voči  Slovenskej  republike zhruba  v
hodnote 7 miliónov eúr. Tie by sa, podľa vlastného vyhlásenia Pellegriniho, mali použiť na podporu
slovenských krajanských komunít vo svete. Tak aj slovenskej komunite v Srbsku.

Po  ukončení  úradných  diplomatických  rokovaní  predseda  vlády  sa  z  Belehradu  v
poobedňajších  hodinách presunul  do  Báčskeho  Petrovca.  V  zasadacej  sieni  petrovského
Zhromaždenia obce sa zvítal aj so slovenskými krajanmi v Srbsku. Spevom ho privítal Komorný zbor
Zvony zo Selenče pod taktovkou Dr. Juraja Súdiho.

V krátkom príhovore na tomto neformálnom stretnutí predseda vlády sprítomnil to, čo bolo
podstatou jeho merania cesty do Belehradu, ale i to, že peniaze, ktoré by im Srbsko podľa dnešného
dohovoru  malo  jednorazovo  zaplatiť  v  lehote  45  dní,  by  mali  zase  poputovať  do  slovenského
zahraničia.

„Môžem vám prisľúbiť, že veľká časť peňazí sa vráti naspäť, sem do Srbska, k vám. Aby
sme vám pomohli splniť tie sny a túžby. Doteraz sme dávali malé sumy, malé granty na podporu
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malých projektov, malých organizovaných akcií, atď. Viem, že v Srbsku by sme si zaslúžili mať aj
taký svoj vlastný slovenský dom. A ja si myslím, že z týchto peňazí si ho tu aj postavíme, respektíve
vy si ho postavíte,” prízvukoval Pellegrini.

Prítomnému vysokému hosťovi  sa potom spoza hovorne v mene domácich protokolárne
prihovorili:  predseda  Obce  Báčsky  Petrovec Srđan  Simić,  predsedníčka  Národnostnej  rady
slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján
Brtka.

Potom sa už diskutovalo v uvoľnenejšej  atmosfére,  kde aj  viacerí jednotlivci  slovenského
etnika mali  možnosť slovenskému premiérovi  odovzdať skromné darčeky,  či  už poinformovať ho
o aktualitách a predniesť aj niektoré požiadavky.

Primátor Nového Sadu v NRSNM

Dňa 9. júla 2019 primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević so svojou delegáciou navštévil
Národnostnú  radu  slovenskej  národnostnej  menšiny  v  Novom  Sade.  Privitali  ich  predsedníčka
NRSNM Libuška Lakatošová, podpredsedovia NRSNM a poslanci AP Vojvodiny Tatiana Vujačićová
a Pavel Surový ako i predsedníčka Výboru pre informovanie Anna Horvátová.

         Primátor Vučević vo svojej vyhláške pre médiá hovoril  o vynikajúcej spolupráci  s tunajšími
Slovákmi  a  vo  svojom  prejave  sa  v  tejto  súvislosti  zmienil  i  z  historického  hľadiska,  čiže  o
pretrvávaní  slovenskej  národnostnej  menšiny  na  týchto  priestoroch  počas  takmer  troch  storočí.
Prejavil  záujem v  mene  mesta  Nový  Sad  i  naďalej  podporovať  zachovávanie  identity  a  kultúry
slovenskej národnostnej menšiny, ktorá historicky tiež prispela, aby sa interkulturálne mesto Nový
Sad stalo tým, čím je dnes. Mesto Nový Sad podporuje činnosť NRSNM, vyčleňujúc značnú sumu
finančných  prostriedkov  na  ročnej  úrovni.  Pán  primátor  sa  optimisticky  zmienil  i  o  aktuálnych
migračných procesoch a odchode príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do zahraničia, ale
zároveň sľúbil, že existujú snahy v tomto prostredí vytvárať podmienky na nové pracovné príležitosti,
čím by sa vplývalo na zastavenie resp. spomalenie tohto procesu.

         Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová poďakovala primátorovi Vučevićovi za návštevu a
doterajšiu  spoluprácu  a  zmienila  sa  o  aktuálnych  prípravách  na  výstavbu  strediska  Slovákov  v
Novom Sade. Uvedené stredisko zastreší všetky slovenské inštitúcie kultúrno-spoločenského života
v meste a zároveň umožní i strechu nad hlavou študentom, ktorí sa rozhodnú o štúdium v Novom
Sade.  Mesto  Nový  Sad  i  v  tomto  projekte,  inak  významnom  pre  celú  slovenskú  národnostnú
menšinu,  sľúbilo  značnú  podporu.  Návšteva  primátora  mesta  Nový  Sad  Miloša  Vučevića  bola
odsledovaná veľkým počtom médií.

Otvárací program SNS 2019

Druhý augustový víkend v Báčskom Petrovci sa tradične niesol v znamení Slovenských  
národných  slávností  v  organizácii  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny,  Okresu
Báčsky Petrovec a Matice slovenskej v Srbsku. Oficiálnym začiatkom slávností bol vstupný program
pod symbolickým názvom 100 rokov s národom, v národe, pre národ, ktorý sa uskutočnil dňa 9.
augusta 2019 v sieni Slovenského vojvodinského divadla a niesol v znamení 100. výročia od prvých
Slovenských národných slávností uskutočnených 28. augusta 1919.
            Po odznení hymien dvoch štátov – srbského a slovenského – Bože, pravde a Nad Tatrou sa
blýska,  nasledovala  umelecká  časť  otváracieho  programu,  ktorej  autorom  bol  režisér  Miroslav
Benka. 

V  druhej  časti  otváracieho  programu  moderátori  prečítali  úvodný  text  o  Slovenských
národných slávnostiach a zároveň privítali vysokopostavených hostí v hľadisku divadla. Nasledovali
príhovory troch organizátorov slávností.  V mene Okresu Báčsky Petrovec sa prihovoril  predseda
Srđan Simić,  v mene NRSNM predsedníčka Libuška Lakatošová a v mene Matice slovenskej  v
Srbsku  predseda  Ján  Brtka.  Po  nich  nasledoval  príhovor  primátora  mesta  Nový  Sad  Miloša
Vučevića.  Program v záverečnej  časti  kulminoval  príhovorom vzácneho hosťa – predsedu vlády
Slovenskej  republiky Petra Pellegriniho ako i  slávnostným prejavom predsedu vlády Autonómnej



pokrajiny Vojvodiny Igora Mirovića. Česť otvoriť Slovenské národné slávnosti pripadla práve týmto
dvom vysokým hosťom.

100 rokov gymnázia v Petrovci

30. septembra a 1. októbra 2019 na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci oslávili 100.
výročie od založenia slovenského gymnázia. Aj NRSNM prispela finančne k tomuto podujatiu. Na
slávnostnej akadémii sa v mene NRSNM prihovorila predsedníčka Libuška Lakatošová.

Ako najstaršia  vzdelávacia  inštitúcia  Slovákov v  zahraničí  na  úrovni  stredných škôl,  táto
inštitúcia je od roku 2011 vyhlásená za inštitúciu s národnostným významom pre slovenskú menšinu
a od roku 2012 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny prebrala od Vlády AP Vojvodiny
50% zakladateľských práv.

Okrúhly stôl o implementácii zákona o lobovaní

Dňa 25. októbra 2019 o 11.00 hod.sa v Zhromaždení mesta Nový Sad uskutočnil workshop
pod  názvom Nový  zákon  o  lobovaní  –  budovanie  kapacít  miestnych  samospráv  a  zvyšovanie
povedomia vo verejnosti.

Workshop  sa  konal  pod  záštitou  Transparentnosti  Srbsko  a  s  podporou  misie  OBSE v
Srbsku.  Zameraný  bol  na predstaviteľov miestnej  samosprávy,  novinárov,  organizácie občianskej
spoločnosti a národnostné rady.

Nemanja  Nenadić,  programový  riaditeľ  Transparentnosť  Srbska,  predstavil  účastníkom
interpretáciu  zákona  o  lobovaní,  pravidlá  lobovania,  register  a  záznamy  týkajúce  sa  lobovania.
Povinnosti lobovaných osôb a orgánov verejnej moci vysvetlila Vesna Božović, nezávislá poradkyňa
v lobistickej skupine v sektore konfliktu záujmov a lobistické otázky protikorupčnej agentúry. Zlata
Đorđević,  výskumníčka  Transparentnosti  Srbska,  oslovila  účastníkov  príkladmi  praxe  s  prvkami
lobovania.

Spred  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny  seminára  sazúčastnila  Maria
Poptešinová, tajomníčka NRSNM.

Aktivity Svetového združenia Slovákov v zahraničí

V Bratislave 25. a 26. októbra 2019 prebiehalo VI. valné zhromaždenie Svetového združenia
Slovákov v zahraničí. Pred samým zhromaždením sa uskutočnilo zasadnutie Expertnej komisie, na
ktorom  sa  v  mene  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny  zúčastnili  Libuška
Lakatošová, predsedníčka a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie, ktorá je zároveň aj
členkou Výkonnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

Dňa  25.  októbra v podvečer zasadali Výkonná a Generálna rada, ktoré pripravili  VI. valné
zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí. 

Deň neskoršie  prebiehali voľby do Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Na začiatku
volebného  zasadnutia,  ktoré  za  Srbsko  moderovala  Svetlana  Zolňanová,  prihovorila  sa  Libuška
Lakatošová  v  mene  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny.  Po  uskutočnených
voľbách,  na  mieste  predsedu  pokračuje  už  tretie  volebné  obdobie  Vladimír  Skalský,  ako
predstaviteľka  NRSNM,  Svetlana  Zolňanová  je  zvolená  za  členku  Výkonnej  rady  a  generálnu
tajomníčku Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Ján Šuľan v mene obce Báčsky Petrovec za
člena Výkonnej rady, za členov Generálnej rady Jarmila Hromčíková za MSS a Branislav Kulík za
KC  Kysáč.  Mária  Andrášiková,  ako  predstaviteľka  Asociácie  slovenských  pedagógov  a  Juraj
Červenák ako individuálny člen, zvolení sú za členov Zmierovacej a revíznej komisie.



Dňa  27.  októbra  pokračovali  aktivity  Svetového  združenia  Slovákov  v  zahraničí  Dňami
zahraničných Slovákov, ktoré sa v tomto roku uskutočnili  v Rakúsku, v mestečku Hainburg a vo
Viedni.

Edukácia predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín

V stredu 6. novembra 2019 v Paláci Srbsко v Belehrade sa uskutočnila jednodňová edukácia
pre predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín в organizácii Kancelárie pre ľudské a
menšinové práva vlády Republiky Srbsko.

Cieľom  edukácie  bolo  skvalitniť  vedomosti  a  zručnosti  v  oblasti  finančného  riadenia
národnostných rád  národnostných menšín,  najmä  v  oblasti  prípravy  ročných finančných plánov,
realizácie nákladov v rámci programových aktivít ako aj finančných správ.

Edukácie  sa  zúčastnili  predstavitelia  národnostných  rád  národnostných  menšín
registrovaných na území Republiky Srbsko a v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny na školení boli Svetlana Zolňanová, členka Výkonnej rady NRSNM a Maria Poptešinová,
tajomníčka NRSNM.

Uvedená  edukácia  mala  mimoriadne  veľký  význam,  keďže  sa  na  uvedenom  sústredení
rokovalo  o  zosúladení  finančných  záležitostí  národnostných  rád  národnostných  menšín  s
vykonanými zmenami a doplkami Zákona o národnostných radách národnostných menšín (Úradný
vestník RS, č. 72/2009, 20/2014 – rozhodnutie ÚS, 55/2014 a 47/2018).

Pracovné stretnutie v Ministerstve štátnej správy a miestnej samosprávy

Pri príležitosti prvého výročia uskutočnenia volieb do národnostných rád  podľa  Zákona o
národnostných radách národnostných menšín Ministerstvo štátnej  správy a miestnej  samosprávy
usporiadalo pracovné stretnutie so zástupcami konštituovaných národnostných rád národnostných
menšín. Zasadnutie sa uskutočnilo 14. novembra 2019 v Belehrade.

Na zasadnutí za prítomnosti ministra štátnej správy a miestnej samosprávy Branka Ružića,
štátneho tajomníka Ministerstva štátnej správy a miestnej samosprávy Ivana Bošnjaka a asistentky
ministra štátnej správy a miestnej samosprávy Ivany Antić, hovorilo sa o aktivitách národnostných
rád počas uplynulého roku, o plánovanej činnosti v nasledujúcom období, ako aj o ďalších dôležitých
otázkach pre prácu národných rád národnostných menšín.

Národnostnú  radu  slovenskej  národnostnej  menšiny  na  tomto  zasadnutí  zastupovala
Libuška  Lakatošová,  predsedníčka  NRSNM.  Predsedníčka  L.  Lakatošová  sa  poďakovala
Ministerstvu štátnej správy a miestnej samosprávy a Kancelárii pre ľudské a menšinové práva za
úspešnú  celoročnú  spoluprácu.  Povedala,  že  je  spokojná  s  realizáciou  plánu  a  programu
Národnostnej  rady slovenskej  národnostnej  menšiny  na rok  2019 aj  napriek  tomu,  že tento  rok
uplynul v atmosfére zosúladňovania finančných plánov s novými zmenami Zákona o národnostných
radách národnostných menšín.  Dôraz  dala  i  na  problémy,  s  ktorými  sa  nové zloženie  NRSNM
stretalo v tomto roku a ktoré sa vzťahujú na aktálnu problematiku s meškaním tlače učebníc pre
školy s vyučovacím jazykom slovenským ako i na otázky vzťahujúce sa na matrikárov v lokalných
samosprávach, v ktorých je používanie slovenského jazyka a písma v úradnom používaní.

Koordinácia národnostných rád národnostných menšín

 V pondelok  18.  februára  2019 o 11.00  hodine  v  Belehrade uskutočnilo  sa ustanovujúce
zasadnutie Koordinácie národnostných rád národnostných menšín v Srbsku. Rokovalo sa o
nasledovnom: Prijatí návrhov o prioritnej oblasti financovania prostredníctvom rozpočtového
fondu pre národnostné menšiny a zosúladení pozícií k návrhu stratégie rozvoja verejného
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informačného  systému  Srbskej  republiky  pred  verejnou  diskusiou.  Národnostnú  radu
slovenskej národnostnej menšiny predstavovala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

 Vo štvrtok 14.  novembra 2019 o 9.00 hodine v priestoroch Ministerstva štátnej  správy a
miestnej  samosprávy  v  Belehrade  uskutočnilo  sa  druhé  zasadnutie  Koordinácie
národnostných rád národnostných menšín v Srbsku.
V rámci programu rokovania boli nasledujúce aktivity: prijatie správy skupiny odborníkov o
prioritnej oblasti financovania prostredníctvom rozpočtového fondu pre národnostné menšiny
na rok 2020, diskusia o problémoch pri  úradnom používaní jazyka a písma а Návrhy na
zlepšenie  vzájomnej  spolupráce medzi  národnоstnými  radami  v  radách pre medzietnické
vzťahy jednotiek miestnej samosprávy.
Slovenskú  menšinu  predstvovali  predsedníčka  NRSNM  Libuška  Lakatošová  a  Mária
Poptešinová, koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, keďže v
rámci rokovania boli aktivity späté s otázkou úradného používania jazyka a písma.

 Vo štvrtok  12.  decembra  2019  v priestoroch Národnostnej  rady  maďarskej  národnostnej
menšiny  v  Subotici,  zasadala  Koordinácia  národnostných  rád  národnostných  menšín  v
Srbsku  za  účasti  15  národnostných  rád.  Slovenskú  menšinu  predstvovali  predsedníčka,
Libuška  Lakatošová  a  koordinátorka  pre  vzdelávanie  a  členka  Národnej  osvetovej  rady
Srbska,  Svetlana Zolňanová,  keďže na  programe rokovania boli  aktivity  späté s otázkou
menšinového vzdelávania.
V druhej časti zasadnutia sa konalo stretnutie s ombudsmanom Mr. Zoranom Pašalićom, kde
národnostné  rady  mali  príležitosť  prezentovať  najpálčivejšie  otázky  uskutočnenia
menšinových  práv.  Pri  tejto  príležitosti  sa  vytýčili  aj  problémy  vo  vydávaní  učebníc  v
menšinovej reči.

Projekt Dunaj nás spája

Dňa 6. decembra 2019 sa v priestoroch Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v
Novom Sade uskutočnilo druhé stretnutie zástupcov Rady národnostných menšín z územia okresu
Vukovar-Sriem a Rady národnostných menšín v Srbskej republike, prediskutovať možnú spoluprácu
na príprave a implementácii projektov EÚ zameraných na národnostné menšiny.

Tentoraz organizátorom stretnutia bola Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
v  čele  s  predsedníčkou Libuškou  Lakatošovou a  iniciátorom  stretnutia  bol  námestník  primátora
Vukovarsko-sriemskej župy Đorđe Čurčić a koordinácia rady a predstaviteľov národnostných menšín
VSC v čele so Svetislavom Mikerevičom.

Zúčastnili sa na i zástupcovia Sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné
menšiny  –  národnostné  spoločenstvá,  zástupcovia  Fondu  európskych  záležitostí  AP  Vojvodiny,
zástupcovia  Národného  zhromaždenia  Srbskej  republiky,  zástupcovia  chorvátskej,  ukrajinskej,
rusínskej  a  maďarskej  národnostnej  rady v Srbskej  republike.  Námestník  primátora  Vukovarsko-
sriemskej  župy  Đorđe  Čurčić,  generálny  konzul  Srbska  vo  Vukovare  Milan  Šapić,  zástupcovia
Rozvojovej  agentúry  Vukovarsko-sriemskej  župy,  zástupcovia  ukrajinskej,  rusínskej, maďarskej,
slovenskej, srbskej a bosniackej národnostnej menšiny v okrese Vukovar-Sriem.

Na  stretnutí  sa  zdôraznilo,  že  myšlienka  spoločných  projektov  cezhraničnej  spolupráce
financovaných EÚ je  hľadať  ďalšie  finančné prostriedky  na  pomoc  organizáciám národnostných
menšín pri zlepšovaní ich práce, že existujú veľké príležitosti a očakáva sa, že sa v tomto finančnom
výhľade bude uprednostňovať. Ukázala sa možnosť uchádzať sa o projekty v národných súťažiach v
oboch krajinách. ,,Chceme, aby sa národnostné menšiny stali nielen ozdobou v oboch štátoch, ale
aby využívali svoje vlastné zdroje na využívanie toho, čo je im k dispozícii, samozrejme, s podporou
výkonnej moci.” - povedal Đorđe Čurčić

Zástupcovia  Fondu  európskych  záležitostí  AP  Vojvodiny  a  Agentúry  pre  rozvoj  VSZ
predstavili návrh projektu Dunaj nás spája, ktorý by posilnil inštitucionálnu integráciu národnostných
menšín  z  cezhraničného  priestoru  prostredníctvom multikultúrnej  a  mnohonárodnostnej  kultúrnej
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výmeny a obohatil  turistickú ponuku v oboch krajinách a predstavil  účastníkom základné kroky,
ktorých sa musia dodržiavať pri podávaní žiadosti o projekt financovaný z fondov EÚ.

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

NRSNM v roku 2019 pokračovala v aktívnej  spolupráci  s Ministerstvom štátnej  správy a
miestnej samosprávy, resp. s Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva, ktoré v zmysle súčasnej
legislatívy  boli  poverené  realizáciou  štátnej  politiky  voči  príslušníkom  národnostných  menšín.
Spolupráca  s  týmito  orgánmi  štátnej  správy,  tak  ako  aj  v  minulých rokoch,  bola  zameraná  na
niekoľko základných otázok: sledovanie plnenia ustanovení Akčného plánu a novelizáciu Zákona o
ochrane práv a slobôd národnostných menšín a Zákona o národnostných radách národnostných
menšín.  NRSNM intenzívne  spolupracovala  aj  s  Ministerstvom  osvety,  vedy  a  technologického
rozvoja, s ktorým boli počas roka sledované viaceré problémy súvisiace so vzdelávaním príslušníkov
národnostných menšín a s Ministerstvom kultúry a informovania. NRSNM aktívne spolupracovala aj
s  orgánmi  AP  Vojvodiny,  akými  sú  jednotlivé  pokrajinské  sekretariáty,  ale  aj  pokrajinský
ombudsman.

Dolnozemská dohoda o spoločných projektoch

Dňa  11.  októbra 2019 v Békečskej  Čabe v Maďarsku príslušné organizácie slovenských
spolkov a organizácií podpísali dohodu o realizácii 19 spoločných projektov medzi Slovákmi žijúcimi
v  Srbsku  (Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny,  Matica  slovenská  v  Srbsku,
Asociácia  slovenských  pedagógov  a  Ústav  pre  kultúru  vojvodinských  Slovákov),  v  Maďarsku
(Celoštátna slovenská samospráva a Čabianska organizácia Slovákov) a v Rumunsku (Spoločnosť
pre edukáciu a poradenstvo Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku).
NRSNM predstavovala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

Medzinárodná spolupráca

Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  menšiny  aj  v  roku  2019  intenzívne
spolupracovala s viacerými partnermi v zahraničí. Najvýznamnejším partnerom Národnostnej rady v
Slovenskej  republike  bol  Úrad  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí,  ktorý  aj  v  roku 2019  poskytol
značné finančné prostriedky na financovanie projektov Národnostnej rady. NRSNM získala podporu
pre 26 projektov celkovej hodnoty 34.100,00 eur vrátane spoločných dolnozemských projektov, ktoré
realizovala NRSNM.

V  oblasti  regionálnej  spolupráce  NRSNM  spolupracovala  predovšetkým  s  partnerskými
organizáciami v susedných krajinách a to s Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku a
Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku. V roku 2019 tri partnerské organizácie
zrealizovali  19  spoločných  projektov  v  Srbsku,  Maďarsku  a  v  Rumunsku.

 
Pripravila:

Mária Poptešinová, tajomníčka NRSNM
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