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Správa o činnosti Výboru pre vzdelávanie za rok 2019
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 2.  a  6.  ročník základných škôl,  vypracovania
autorských učebníc, dodatkov a multimediálnych interaktívnych CD pre slovenský jazyk a hudobnú
kultúru,  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  štvorročnom  odbobí  (od  4.  decembra  2018)  pracoval  v
nasledujúcom zložení: predseda Janko Kolárik, podpredsedníčka Katarína Vrabčeniaková, členovia
Tatiana Naďová, Mariena Korošová, Mária Andrášiková, Božena Levárska, Dr. Juraj Súdi, Tatiana
Brtková,  Miluška  Kolárová,  Zuzana  Halabríniová,  Tatiana  Németová  a  Rasťo  Dudok.
Koordinátorka – PaedDr. Svetlana Zolňanová.

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

NRSNM poskytla: 
návrhy na členov školských výborov v mene lokálnej samosprávy:

 ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči 

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

 ZŠ Vuak Karadžića v Báči

 SOŠ 7. apríla v Novom Sade



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 Brankovo kolo v Novom Sade 

 Študentskom centre v Novom Sade

 Filozofickej fakulte 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: 
SOŠ 9. mája v Báčskej Palanke
ZŠ Branka Radičevića v Savinom Sele 
PU Kolibrík v Kovačici
PU Poletarac v Starej pazove
Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci
ZŠ Svätého Sávu v Báčskej Palanke
ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch
ZŠ Desanky Maksimovićovej v Báčskej Palanke
ZŠ Tomáš Garik Masáryk v Jánošík
ZŠ Jovan Jovanović Zmaj Kamenica
ZŠ Vuk Karadžić v Novom Sade

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

 Študentské kultúrne centrum v Novom Sade

 Žiacky domov Angeliny Kojić Giny v Zreňanine.

Poskytnutá je  mienka na  sieť  verejných predškolských ustanovizní  v  Beočine,  Báčskom
Petrovci,  Kovačici,  Šíde,  Zreňanine  a  na  sieť  verejných  základných škôl  v  Alibunare,  Báčskej
Topole,  Báči,  Beočíne,  Indii,  Novm Sade,  Báčskom  Petrovci,  Starej  Pazove,  Šíde,  Zreňanine.
Národnostné rada sa pričinila aj k zachovaniu kmňovej školy v Bielom Blate. 

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: 

- 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 Bratstva a jednoty v Bielom Blate 

 ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch

 ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne

 ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči

 ZŠ Nestora Žučnéno v Laliti
- ZŠ Tomáša Garika Masaryka v Jánošíku

 ZŠ 15. októbra v Pivnici

 ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku, kde sa nepodarilo otvoriť slovenskú tiredu, aj napriek
niekoľkým rokovaniam so Školskou správiu v Novom Sade a s ministrom.

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: 

1. pre 2 triedy (60 žiakov) – gymnázium všeobecného typu
2. pre 1 triedu (30 žiakov) – trojročného odboru kuchárov
3. 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: 
Prezentácia projektov venovaných menšinám

Členkou pracovného tímu pre realizáciu projektu je Svetlana Zolňanová, koordinátorka, ako členka
Národnej  osvetovej  rady,  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.   18.01.  2019  sa  konalo  na  v  ministerstve   pracovné
stretnutie k realizácii  projektu na základe ktorého sa na Koordinačnej  porade na ministerstve v
Bratislave dohodnú možné školenia pre učiteľov odborných predmetov na školách s vyučovacím
jazykom slovenským.

29. januára zasadala v Belehrade Národná osvetová rada. Na zasadnutí sa okrem analýzy stavu v
inkluzívnom vzdelávaní,  dali kladnú mienku na plány a programy vyučovania a učenia pre 3. a 7.
ročník,  okrem zemepisu  a  dejepisu  ako aj  program pre  macedónsky jazyk s  prvkami  národnej
kultúry  pre  2.  a  6.  ročník.  Následne  sa  vypracujú  osnovy  aj  pre  vzdelávanie  v  jazykoch
národnostných menšín. 

Stretnutie na rezortnom ministerstve

22.01.2019 sa v Belenhrade konalo stretnutie so štátnou tajomníčkou na ministerstve vzdelávania. V
neme  NRSNM  sa  na  stretnutí  zúčastnila  koordinátorka  pre  vzdelávanie  Svetlana  Zolňanová.
Záväzky Výboru pre vzdelávanie, ktoré vyplývajú zo stretnutia: 

 Informácie  o  zákonných  aktoch,  ktorými  sa  reguluje  možnosť  uskutočnenia  práv



národnostných menšín na vzdelávanie
 vypracovanie plánov a programov vyučovania a učenia pre 3. a 7. ročník z materinského do

konca apríla jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry a dodatkov na ZŠ a pre 2. ročník
gymnázií a formovanie tímov

 vypracovanie zoznamu potrebných titulkov učebníc pre 1. a 5. a 2. a 6. ročník ZŠ 
 vypracovanie návrhu odborného zdokonaľovania v spolupráci s ministerstvom v materskej

krajine
 doriešenie otázky financovania zbierok na maturitné skúšky pre stredné odborné školy
 príprava maturitnej skúšky pre koniec základnej školy
 návrh spolupráce v rámci medzištátnej dohody MŠVVaŠ SR a MPNTR 
 v piatok 25.01.2019 bude členom národnostných rád prezentovaný  projekt HP 33- v súlade

s  AP 23  na  konferencii  Rady Európy pri  prezentovaní  rôznych  modelov  vo  vzdelávaní
menšín.

Po stretnutí  na ministerstve sa koordinátorka pre vzdelávanie spolu s predstaviteľmi maďarskej
národnostnej rady  stretla s riaditeľkou vydavateľstva BIGZ a hovorili o možnostiach prekladania
učebníc pre 2. a 6. ročník ZŠ a o vydávaní autorských učebníc. 

1. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie
23. januára 2019 sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konalo 1.
zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Členom výboru sa prihovorila predsedníčka NRSNM Libuška
Lakatošová a rozhodnutia o vymenovaní členov do výboru rozdelil predseda Janko Kolárik.  Po
konštituovaní,  členovia  výboru  analyzovali  správu  o  činnosti  VPV za  rok  2018  a  vypracovali
predbežný  plán  práce  a  finančný  plán  výboru  na  rok  2019.  Zvolili  si  členov  do  Komisie  pre
štipendiá: Tatianu Brtkovú, Vieroslavu Struhárová, Libušu Simendićovú a Janka Havrana, ako aj
tímy na vypracovanie učebných osnov pre 3. a 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia.
Členovia VPV schválili tím na zachovanie slovenského jazyka na predškolských ustanovizniach a
stredných školách, ktorý budu tvoriť učiteľky, ktoré angažuje Národnostná rada na realizáciu hodín
slovenčiny. 

Koordinátorka  pre  vzdelávanie  informovala  členov  výboru  o  aktivitách  z  oblasti
vzdelávanie,  ktoré  boli  predostreté  Národnostným  radám  na  porade  v  Belehrade.  NRNM  si
preberajú  činnosť,  viažúcu  za  vypracovanie  učebných  osnov,  záverečných  skúšok  a  budu
koordinovať vydávanie učebníc v jazykoch národnostných menšín. Tiež sa bude konať školenie pre
predmetových učiteľov v spolupráci s materskou krajinou, čo by sa malo dohodnúť s ministerstvom
SR na porade 25.januára. NRSNM má vypracovať návrhy aktivít pre slovenskú menšinu, ktoré by
sa mali zaradiť do Zmluvy o medzištátnej dohody dvoch ministerstiev a odovzdať do 1. marca. 

Členovia  výboru  sa  dohodli  aj  o  možnosti  elektronického  informovania  sa  navzájom o
jednotlivých témach z oblasti vzdelávania a o možnosti elektronického posudzovania žiadostí, ktoré
NRSNM má dať v súlade s patričnými zákonnými predpismi. 

Koordinačná porada v Bratislave

25. januára 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 2019. Po uvítacích slovách generálneho riaditeľa Mareka Mošku, slova
sa  ujala  Martina  Máliková  -  úradujúca  riaditeľka  odboru  rozvojovej  pomoci  a  služieb  pri
zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2019
predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum a Pedagogická fakulta z
Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Na porade sa zúčastnili predstavitelia Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku,
Chorvátsku, Srbsku a na Ukrajine, ako i predstaviteľky zo západnej Európy a zámoria.  V mene
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny  sa na schôdze zúčastnili Svetlana Zolňanová,



koordinátorka a členka VR NRSN, Janko Kolárik, predseda VPV NRSNM, Tatiana Brtková, členka
výboru,  Tatiana  Vujačićová,  podpredsedníčka  NRSNM  a  Libuška  Lakatošová,  predsedníčka
NRSNM.

Podvečer  Koordinačnej  porady  sa  predsedníčka  Libuška  Lakatošová  a  podpredsedníčka
Tatiana Vuajčićová stretli  s predsedom USZZ, Jánom Varšom a hovorili  o prioritách slovenskej
menšiny v Srbsku na rok 2019.

Správa do Rady Európy

Koordinátorka pre vzdelávanie vypracovala správu do Rady Európy (ústedia v Srbsku) o doterajších
modeloch vzdelávania  v slovenskom jazyku a možnostich  vyučovania slovenčiny na  školách  v
Srbsku. Na rovnakú tému hovorila aj 30. januára, keď NRSNM navštívila predstaviteľka odborného
tímu Aleksandra Vujovićová. 

Komisia pre štipendiá

7.  februára  2019  v  priestoroch  národnostnej  rady  slovanskej  národnostnej  menšiny  zasadala
Komisia  pre  štipendiá.  Nových  členov  pozdravila  predsedníčka  Libuška  Lakatošová  a  za
predsedníčku komisie je zvolená Libuša Simendićová. Komisia analyzovala doterajšie podmienky
na udelenie štipendiá navrhla Národnostnej rade nasledovné:

 podmienky na udelenie štipendia pre študentov na fakultách v Srbsku zostali nepozmenené
 podmienky na udelenie odporúčania na štipendium pre študentov na fakultách v SR zostali

nepozmenené
 pre žiakov stredných škôl sa vypíšu jednotné štipendiá pre všetky stredné školy.

Konštituovaná koordinácia národnostných rád

V pondelok, 18. februára 2019 bola v Belehrade konštituovaná nová Koordinácia národnostných
rád národnostných menšín. Predsedovia a zástupcovia 21 národnostných rád národnostných menšín,
z  úhrnného  počtu  23  národnsotných  rád,  zvolili  Jene  Hajnala,  predsedu  Národnostnej  rady
maďarskej  národnostnej  menšiny  za  predsedajúceho  do  konca  roku  2019,  schválili  Rokovací
poriadok o práci koordinácie a dohodli sa, že z rozpočtového fondu pre národnostné menšiny sa v
roku  2019  budú  prioritne  financovať  projkety  z  oblasti  kultúry.  Na  rezortné  ministerstvo  a
republikovú  Radu  pre  národnostné  menšiny  sa  napíše  apel,  aby  sa  súrne  vyriešila  otázka
financovania vypracovania programov materinského jazyka v rámci reformy vo vzdelávaní. Našu
Národnostnú radu zastupovali Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM a koordinátorka Svetlana
Zolňanová, členka Národnej osvetovej rady.

Po ukončení  zasadnutia  sa  predsedovia národnostných rád stretli  s  Ochrancom občanov,
Zoranom Pašalićom, republikovým ombudsmanom. 
 
Zasadnutie NRSNM

Dňa 27. februára 2019 na zasadnutí NRSNM bola schválená Správa o činnosti VPV za rok
2018,  Plán  práce  a  finančný  plán  na  rok  2019,  nové  kritériá  na  hodnotenie  odporúčania  pre
študentov  –  štipendistov  Vlády SR ako  i  štipendiá,  kotré  poskytuje  NRSNM a  schválené  boli
početné mienky a odporúčania. Koordinátorka pre vzdelávanie dala vyhlášku pre televíziu Nový
Sad.

Zoznam schválených žiadostí z oblasti vzdelávania na USZZ na rok 2019: 

Poradové  číslo
dotácie:

Názov dotácie:
Požadova
ná suma v
eurách:

Schválená
suma: 



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

1630.00 800,00

2. 0208/RS/2019 Prvky ľudovej tradície vo vzdelávacom procese 2180.00 0

3. 0206/RS/2019 Realizácia kvízu: Poznaj svoju minulosť 2080.00 0

4. 0109/RS/2019 Výjazdný kurz pre slovenkích učiteľov 2260.00 1.300,00

5. 0096/RS/2019 Škola v prírode v SR 2720.00 1.300,00

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

3130.00 2.000,00

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

2130.00 1.300,00

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

5940.00 2.300,00

9. 0116/RS/2019 Didaktika slovenskej literatúry pre deti a mládež 1480.00 0

10. 0111/RS/2019 Didaktické pomôcky pre slovenské školy 6780.00 2.300,00

11. 0137/RS/2019 Podpora slovenskej skupiny MŠ v Novom Sade 3850.00 1.300,00

12. 0135/RS/2019 Aj my sa učíme po slovenský 1950.00 0

13. 0140/RS/2019 Slovenčina pre predškolákov 3930.00 0

14. 0101/RS/2019 Aby nám slovenčina nezanikla 3600.00 0

15. 0102/RS/2019 Cesta odmeneným žiakom do SR 2910.00 0

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

4230.00 2.000,00

17. 0110/RS/2019 Slovenské knihy pre slovenské deti 3330.00 1.600,00

18. 0106/RS/2019 Divadelná postprodukcia 2830.00 800,00

19. 0260/RS/2019 Rozhlasová súťaž mladých recitátorov 1650.00 800,00

20. 0256/RS/2019 Budem žiakom slovenskej triedy 1700.00 800,00

Lyžiarsky tábor
V dňoch od 9. do 16. marca 2019 žiaci Základnej školy mladých pokolení z Kovačice a ZŠ

Jána Kollára v Selenči 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 najúspešnejších interpretov na festivale Letí pieseň letí . 

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. 

Podujatie finančne podporila aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Aktivity koordinácie pre vzdelávanie

11.  marca  sa  v  Subotici  uskutočnilo  stretnutie  predstaviteľov z  oblasti  vzdelávania  maďarskej,
rumunskej, rusinskej, bunjevskej a slovenskej menšiny. Podrobne sa analyzovali problémy v oblasti
zdelávania a zostavil sa list, ktorý bude po odsúhlasení národnostných rád poslaný ministrovi so
žiadosťou o prijatie. Ako témy na rozhovor boli delegované:
- problematika financovania prekladov evidencie a školskej dokumentácie
- problematika financovania vypracovania programov vyučovania a učenia pre 3. a 7. ročník ZŠ a 2.
ročník gymnázia
- prípravy na maturitné skúšky na stredných školách
- dynamika vydávania učebníc. 

Behom apríla boli skoordinované dokumenty o Pláne učebníc pre všetky menšiny a odovzdané do
ústavu.

V Vojvodinskom pedagogickom ústave sa 19.03. uskutočnilo stretnutie predstaviteľov slovenskej,
maďarskej, rusínskej a chorvátskej menšiny s riaditeľom Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania
a  výchovy a  riaditeľom Vojvodinského pedagogického ústavu na  tému maturitných skúšok pre
stredné školy, dynamike práce a úlohy národnostných rád v tomto projekte. Národnostné rady tiež
dostali  pokyny o vypracovaní  štandardov pre 1.  stupeň základných škôl a pokyny pre školenie
učiteľov materinského jazyka na stredných školách. 3. 04. sa za prítomnosti všetkých 5 menšín
konalo  podobné  stretnutie  s  predstaviteľmi   Ústavu  pre  zveľadenie  vzdelávania  a  výchovy  a
riaditeľom Vojvodinského pedagogického ústavu na tému maturitných skúšok pre stredné odborné
školy.

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

utorok,  19.  fubruára  2019  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. Zabezpečovanie učebníc v rámci reformovaných ročníkov
5. Otázky a návrhy
Na  zasadnutí  sa  zúčastnili  aj  predseda  Výboru  pre  vzdelávanie,  Janko  Kolárik  a

koordinátorka Svetlana Zolňanová. 

Prípravy na vydávanie nového balíka učebníc
Koordinátorka  pre  vzdelávanie  behom  februára  -  apríla  2019  v  Ústave  pre  vydávanie

učebníc v Novom Sade hovorila  o  dynamike vydávanie autorských učebníc  pre  1.  a  5.  ročník
základných škôl. V mene VPV sa napísal list ministrovi osvety a riaditeľovi Ústavu, ktorým sa
apelovalo na Ústav, aby sa školám doručili zaostalé titulky, ktoré boli súčasťou anexu memoranda o
spolupráci vo vydávaní učebníc v jazykoch národnostných menšín. 

8. apríla sa v priestoroch NRSNM uskutočnila schôdza autorov učebníc, ktorých navrhla
NRSNM,  pre slovenský jazyk a hudobnú kultúru pre 1. a 5. ročník a hovorilo sa o neprajných
podmienkach,  ktoré  ústav  ponúka,  a  preto  sa  poveril  tím,  ktorý  bude  konať  rozhovori  so
súkromnými vydavateľmi a pokúsime sa dohodnúť, čo sa dá vydať aj u iných vydavateľov.



NRSNM  zabezpečila  tím  informatikov,  ktorý  sa  posnaží  vypracovať  interaktívne
multimediálne dodatky ku každej učebnici. Koordinátorka aktívne komunikuje s vydavateľstvom
Klett a Nový Logos, ktorí zatiaľ zabezpečujú prekladové učebnice pre 1. a 5. ročník a s školami a
učiteľmi. 

Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a koordinátroka Svetlana Zolňanová navštívili
Ústav  pre  učebnice  24.  septembra  2019,  kde  sa  s  riaditeľkou  novosadského  odelenia  a
predstaviteľkami z Belehradu hovorilo o vylepšení a urýchlení vydávania utorských a prekladových
učebníc, ktoré podľa objednávky NRSNM má vydať Centrum pre nízkonákladové učebnice. 

Edukácia pre slovenských učiteľov
Na ZŠ Jána Amosa Komenského sa 15. - 16. 03. 2019 konala edukácia učiteľov, ktorí vyučujú
slovenčinu s prvkami národnej kultúry na školách v vyučovacím srbským jazykom. Za účasti 19
učiteľov, školenie realizovali odborníci z Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.  Časť školenia prebiehala  aj  za účasti  žiakov 5.  a  6.  ročníka,  ktorí  v  kulpínskej  škole
navštevujú hodiny slovensčiny s prvkami národnej  kultúry.  Účastníkom vzdelávania rozdelili  aj
didaktické karty a rozprávkovú učebnicu, ako pomôcky pri vyučovaní. Školenie otvoril predseda
VPV Janko Kolárik a akreditácie rozdelila koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.
Počas seminára našim učiteľom boli rozdelené zmluvy o finančnej podpore hodín slovenčiny na
stredných školách v Kovačici, Starej Pazove, Novom Sade a Báčskej Palanke a v predškolských
ustanovizniach v Čelareve, Báčskej Palanke, Novom Sade, Slankamenských Vinohradoch a Bielom
Blate.

Správa pre Radu Európy
Koordinátorka pre vzdelávanie predstavovala NRSNM na zasadnutí s  predstaviteľmi Rady Európy,
ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2019 v priestoroch Zhromaždenia VP Vojvodiny.  Členka Výkonnej
rady, Svetlana Zolňanová predstaviteľov Rady Európy sa informovala o menšinových otázkach z
oblasti  vzdelávania,  kultúry,  informovania  a  úradného  používania  jazyka  a  písma,  o  úrovni
uplatnenia medzištátnej dohody, o podpory materskej krajiny z uvedených oblastí a o vyhlásených
inštitúciách s národnostným významom pre slovenskú menšinu. Zdôraznené boli spoločné projekty
oboch štátov (  Srbska a Slovenskej republiky),  ktoré boli  uskutočnené za koordinácii  NRSNM:
Jonášov, dom v Kovačici, rekonštrukcia Gymnázia v Báčskom Petrovci.

7. biblická olympiáda

23. marca 2019 sa na ZŠ bratov Novakovcov v Silbaši uskutočnila 7. biblická olympiáda, súťaž pre
žiakov záskladných a stredných škôl o vedomostiach z evanjelického náboženstva. Projekt podporil
aj  Výbor pre vzdelávanie a súťaž navštívili  aj  predseda Výboru Janko Kolárik a koordinátorka
Svetlana Zolňanová. 

Nábor žiakov do slovenských tried
27.  03.  na  ZŠ  Savu  Šumanovića  v  Erdevíku  sa  uskutočnila  spoločná  rodičovský  porada  s
predstaviteľmi  školy,  Matice  slovenskej  a  NRSNM,  ktoré  zastupovali  Janko  Havran,  člen  VR
NRSNM a Rasťo Dudok, člen VPV NRSNM. Hlavným zámerom stretnutia bol nábor žiakov do
slovenskej triedy v Erdevíku, kde rodičom budúcich prvákov boli sľúbené učebnice pre 1. ročník,
ak sa zapíšu do slovenskej triedy.

Za finančnej podpory USZZ bola vypracovaná v TV Petrovec reklama, ktorá sa vysielala v
televízii behom apríla a mája. 2019. 

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

Čabianskej  organizácie  Slovákov  v  Maďarsku,  Asociácie  slovenských  pedagógov,  Matice



slovenskej v Srbsku a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v priestoroch NRSNM
3. apríla dohodli kalendár spoločných podujatí z oblasti vzdelávania. 

Zo zasadnutí Národnej osvetovej rady
Raz mesačne sa v Belehrade koná zasadnutie Národnej osvetovej rady, na ktorom Svetlana

Zolňanová, ako predstaviteľka národnostných menšín, háji záujmy 22 menšín v Srbsku z oblasti
vzdelávania  pri  schvaľovaní  vyučovacích  programov z  materinských  jazykov  pre   gymnázia  a
základné školy a o dodatkov k obsahom z dejín a kultúry národnostných menšín, ktoré sa teraz po
prvýkrát stali súčasťou učebných osnov z dejepisu, hudobnej a výtvarnej kultúry. Podporuje sa Plán
vydávania  učebníc  v  jazykoch národnostných menšín,  maturitné  skúšky pre  žiakov základných
škôla   nový  projekt  maturity  pre  stredoškolákov.  Národná  osvetová  rada  podporila  iniciatívu
národnostných  menšín,  aby  sa  osnovy  pre  materinský  jazyk  s  prvkami  národnej  kultúry  stali
súčasťou programu pre gymnáziá.

Testy na záverečné skúšky
V dňoch 4. - 5. apríla 2019 odborný tím pre záverečné skúšky žiakov po ukončení základnej

školy zostavoval testy zo slovenského jazyka a prekladal testy z matematiky a kombinovaný test.
Členovia tímu boli dozorní v mene slovenskej menšiny pri skladaní záverečných skúšok aj 17. - 19.
06. 2019.
Dňa 21.5.2019 boli preložené aj testy pre prijímacie skúšky z matematiky pre deti s osobitným
nadaním v gymnáziu pre informatiku a výpočtovú techniku.

 
Tím pre vypracovanie učebných osnov beho marca a príla  2019 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 3. a 7. ročník
základnej školy a 2. ročník gymnázia, ako i dodatky k obsahom z dejín a kultúry národnostných
menšín, ktoré sa teraz po prvýkrát stali súčasťou učebných osnov z dejepisu, hudobnej a výtvarnej
kultúry.

Tiež do ministerstva vypracovala koordinátorka a odovzdala: 
- zoznam potrebnej školskej evidencie na preklad,
- preklad elektronického denníka a
- Plán učebníc pre slovenskú menšinu. 

 
Oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry sa konala 6. apríla 2019 na ZŠ

bratstva v Aradáči a ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Po nahliadnutí Komisie do testov, sa
konštatovalo, že  na republikovú súťaž postúpili žiaci 7. a 8. ročníka, ktorí získali najmenej 14
bodov. 

Pre žiakov ZŠ sa republiková súťaž bude konať na ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove
a pre stredoškolákov na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici. 

Preklady dokumentov
Koordinátorka pre vzdelávanie pripravila za spolupráci so ZŠ 15. októbra v Pivnici a koordinátorky
pre kultúru, preklad elektronického denníka a odovzdala do ministrstva v Belehrade. V septembri a
októbri sa na žiadosť ministerstva a vydavateľa Prosvetni pregled prekladala evidencia pre základné
a stredné školy.

Behom marca, apríla a mája sa konali preklady testov na všetkých úrovniach súťaže pre základné a
stredné  školy.  Preklady  finančne  podporuje  Pokrajinský  sekretariát  pre  vzdelávanie,  správu,
predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, takžesa napíše projekt, urobia zmluvy
o preklade a vyúčtuje projekt v mene NRSNM. 



2. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie
10.  apríla  2019 sa v priestoroch Národnostnej  rady slovenskej  národnostnej  menšiny konalo 2.
zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Členom výboru sa prihovorila predsedníčka NRSNM Libuška
Lakatošová a popriala úspešnú prácu. Po schválení zápisnice z minulého zasadnutia , členovia VPV
schválili Rokovací poriadok a informovali sa o schválených projektoch, ktoré podala NRSNM z
oblasti vzdelávania na USZZ. V rámci Kalendára aktivít MŠVVaŠ SR pre Slovákov v zahraničí na
rok 2019 sa delegovali jednotlivé školy a ocenení žiaci na podujatia pre žiakov ZŠ a SŠ a pripravil
sa plán školenia pre učiteľov. 

Do  Komisie,  ktorá  rozdelí  jednotlivé  prostriedky  na  základe  výzvy  Výboru  boli
vymenovaní:  Libuška Lakatošová, Janko Kolárik,  Svetlana Zolňanová, Tatiana Naďová a Rasťo
Dudok. Komisia zasadala razom po zasadnutí a zverejnila svoje výsledky elektronicky. 

Členovia  výboru  podrobne  analyzovali  situáciu  pri  vydávaní  učebníc  v  jazyku  menšín.
Reagovalo sa aj  na nedoručené titulky Ústavu pre učebnice našim školám a rozhodlo sa, že sa
učebnice pre 2. a 6. ročník ZŠ budu prekladať podľa záujmu našich učiteľov a že sa o vyd´vaní
autorských  učebníc  bude  rokovať  aj  s  vydavateľstvom  Klett,  čím  je  poverená  koordinátorka,
predseda VPV a Tatiana Naďová a Juraj Súdi. 

Predstavenie projektu Horizont 33
Z  iniciatívy  Rady  Európy  Ministerstvo  osvety,  vedy  a  technologického  rozvoja  prezentovalo
projektu  Horizont  33,  10.  apríla  2019  v  Belehrade,  kde  predstavilo  analýzu  aktuálneho  stavu
vzdelávacích  výkonov   a  učebníc  väčšinového  národa  o  existencii  národnostných  menšín  a
etnických skupín, o ich kultúre a tradíciách v Srbsku. V mene NRSNM na prezentácii účasť brala
Libuša Simendićová. 

Výsledky podľa výzvy: 
Zoznam projektov na spolu financovanie a financovanie aktivít podaných na NRSNM  v oblasti
vzdelávania do 31. 03. 2019: Plánované v rozpočte: 

2. pre školy 240.000,00
3. - pre občianske združenia 100.000,00

žiadateľ Názov projektu Celková suma Žiadaná
suma

Schválená
suma

1 ZŠ Nestora Žučného Laliť Hygiena a estetika školy 285.000 200.000 -

2 ZŠ Jána Kollára v Selenči Vydávanie  školského  časopisu
Halúzka

60.000 60.000 20.000,00

3 ZŠ mladých pokolení, Kovačica Budúcnosť  vytvára  to,  čo  robíme
dnes

33.000 33.000 iné zdroje

4 Gymnázium  Mihajla  Pupina,
Kovačica

Dve gymnáziá – jedna vízia 200.000 100.000 30.000,00

5 ZŠ Jána Čajaka, B. Petrovec XX.  detská  výtvarná  kolónia
Makovička

280.000 30.000 20.000,00

6 ZŠ 15. októbra, Pivnice Zabezpečenie  didaktických
pomôcok pre slj na 1. stupni ZŠ

100.000 50.000 iné zdroje

7 ZŠ Jovana Popovića, Susek/Lug Moderné  zdokonaľovanie  –
digitálna učebňa

115.000 95.000 2 počitače

8 ZŠ  hrdinu  Janka  Čmelíka,  S.
Pazova

Kvíz: Poznaj svoju minulosť 140.000 100.000 50.000,00

9 ZŠ  Jovan  Jovanović  Zmaj,
Hajdišica

Zmodernizovanie  procesu
vyučovania slovenského jazyka

93.000 93.000 -

10 ZŠ maršala Tita, Padina Multimediálna učebňa 280.000 200.000 -

11 ZŠ maršala Tita, Padina Moderná  slovenčina  –  vybavenie 120.970 98.990 40.000,00



kabinetu  slovenského  jazyka  lap
topom a bim projektorom

12 ZŠ maršala Tita, Padina Moderný  kabinet  chémie  –
vybavenie  kabinetu  chémie
laboratórnym náčiním a nádobami 

73.075 50.650 -

13 ZŠ maršala Tita, Padina Kráčajme so súčasnou dobou 198.000 198.000 -

14 ZŠ maršala Tita, Padina Stretnutie priateľov 196.000 100.000 -

15 ZŠ maršala Tita, Padina Organizácia Babinkových stretnutí –
venované  spisovateľovi  Michalovi
Babinkovi

40.000 20.000 -

16 ZŠ maršala Tita, Padina Krok  po  krok  ku  kultúry  –
akreditovaný  seminár,  odborné
zdokonaľovanie učiteľov 

220.000 120.000 -

17 ZŠ  22.  júla  Krčedín/
Slankamenské Vinohrady

Modernizácia vzdelávaco-výchovnej
práce

40.000 40.000 počítač

ZDRUŽENIA

1 Slovenský  kultúrny  klub  v
Srbsku 

2. letný tábor v Jánošíku 85.000 85.000 20.000,00

2 Asociácia  slovenských
pedagógov, B. Petrovec

7. biblická olympiáda 140.000 50.000 25.000,00

3 Asociácia  slovenských
pedagógov, B. Petrovec

Okrúhly  stôl  –  (ne)  záujem  o
elektronickú  triednu  knihu  vo
svojom materinskom jazyku

70.000 40.000 20.000,00

4 Asociácia  slovenských
pedagógov, B. Petrovec

KOMIKS-  podpora  vyučovaniu  a
kreativity žiakov – XI. seminár

243.000 50.000 -

5 Komorný zbor Zvony, Selenča Zaokrytie  cestovných  nákladov
prepravy autobusom

150.000 80.000 iné zdroje

6 Matica slovanská v Srbsku Stretnutie  slovenských
dolnozemských učiteľov 

200.000 160.000 -

7 Slovenský  kultúrno-umelecký
spolok Slnečnica, Padina

Festival – Pieseň je naša radosť 90.000 60.000 10.000,00

8 Združenie  vychovávateľov
osvetových  pracovníkov
Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

Spolupráca  vychovávateľov  PU  a
učiteľov 1. stupňa 

108.000 20.000 10.000,00

9 Združenie  vychovávateľov
osvetových  pracovníkov
Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

3. seminár pre učiteľky MŠ Dolnej
zeme

40.000 40.000 15.000,00

10 Združenie  vychovávateľov
osvetových  pracovníkov
Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

4. ročník festivalu Tvorí celá rodina 148.680 38.000 -

11 MOMS Vojlovica Múzeum tradičného odevu a náradia
a knižnica

140.000 100.000 -

Žiadosť o fin. podporu

Oddelenie  slovakistiky  FF  v
Novom Sade

3 projekty 170.000 50.000,00

Prezentovanie Správy o realizácii Akčného plánu
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 podáva koordinátorka Svetlana Zolňanová, ktorá sa zúčastnila aj na tejto
prezentácii. Pripomienky na uvedenú správu menšiny môžu odovzdať do kancelárii do 24. apríla. 

Riaditeľka Suzana Paunovićová informovala národnostné rady národnostných menšín,  že
tzv. Otvorený deň pre menšiny v kancelárii bude každú stredu od 11 – 13h, správu nezávislého
revízora rady môžu odovzdať do 10. mája. 

5. augusta 2019 v Palate Srbsko, v Belehrade, predstavitelia Rady pre národnostné menšiny
prezentovali 11. správu o realizćii Akčného plánu pre uskutočnenie práv národnostných menšín.
Správu  o  realizćii  Akčného  plánu  pre  slovanksú  menšinu  podáva  koordinátorka  Svetlana
Zolňanová, ktorá sa zúčastnila aj  na tejto prezentácii.  Pripomienky na uvedenú správu menšiny
môžu odovzdať do kancelárii do 22. augusta.
NRSNM do 10. októbra bežného roku podala Kancelárii pre ľudské a menšinové práva správu u
realizácii 3. kvartálu v roku 2019.
Správa o realizácii štvrtého kvartálu sa podáva v januári. 

Prednáška na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

V  piatok  3.  mája  2019  na  Katedre  slovenského  jazyka  a  komunikácie  Filozofickej  fakulty
Univerzity Mateja  Bela v Banskej  Bystrici  bola  pre odbornú a širokú verejnosť zorganizovaná
prednáška PaedDr. Svetlany Zolňanovej, koordinátorky Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady
slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. 
Prednáška Minoritné školstvo v Srbsku (so zameraním na výučbu slovenského jazyka) priblížila
dejiny slovenského školstva v Srbsku, zákonné predpisy, učebné osnovy, možnosti vyučovania v
materinskom  jazyku,  ako  aj  odborné  zdokonaľovanie  učiteľov  a  Strategický  plán  vzdelávania
NRSNM. Veľmi zaujímavou informáciou je skutočnosť, že slovenské minoritné školstvo v Srbsku
má dôkladne prepracovaný a fungujúci vzdelávací systém jednak vďaka desaťročiami jeho tvorenia,
ale iste aj vďaka prítomnosti 22 etnických minorít v Srbsku, ktorým Srbsko umožňuje vzdelávať sa
v materinskom jazyku.
Prítomní si  mali  možnosť zalistovať v slovenských učebniciach zo Srbska a  tiež pozrieť video
upútavku, ktorou Televízia Petrovec vyzýva deti zapísať sa do slovenských škôl. Prednášku uviedla
Mgr.  Lujza  Urbancová,  PhD.  prodekanka  pre  medzinárodnú  spoluprácu,  rozvoj  a  vzťahy  s
verejnosťou, tiež predsedníčka Pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Banskej Bystrici,
ktorá sa podpisuje pod organizáciu prednášky spolu s doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD.,
prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie. 
Prípravu a realizáciu oboch podujatí malo na starosti Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v
zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Edukácie učiteľov

11. - 12. mája 2019 sa v Kovačici na Gymnáziu Mihajla Pupina a PU Kolibrík konalo  metodicko -
vzdelávacie podujatie pre pedagogických zamestnancov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským
v Srbsku. 

Realizácia  výjazdového  metodického  vzdelávacieho  podujatia  je  v súlade  so  schváleným
Kalendárom vzdelávacích aktivít pre Slovákov žijúcich v zahraničí  na rok 2019.  Vzdelávanie je
určené pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.  Ciele
vzdelávania: Prehĺbiť  pedagogické  zručnosti  (pedagogické  a motivačné  kompetencie)  učiteľa
v oblasti tvorivého vyučovania zavádzaním inovatívnych metód a foriem do edukačného procesu
v MŠ,  ZŠ  a SŠ.  Prehĺbiť  vedomosti  o aktivizujúcich  metódach  s prihliadnutím  na  individuálne
osobitosti  žiaka,  rozvíjať osobnosť učiteľa v súvislosti  s rozvojom osobnosti  žiaka v edukačnom
procese.
Témy vzdelávania v jednotlivých skupinách spolu s  lektorským zabezpečením:

I. stupeň ZŠ - lektorka: Mgr. Lašáková Ľudmila



 Projektové vyučovanie
 Korelácia medzipredmetových vzťahov v edukačnom procese

II. stupeň ZŠ a SŠ – lektorky: Ing. Anikó Töröková, PhD., RNDr. Mária Nogová, PhD., 
Korelácia medzipredmetových vzťahov v edukačnom procese
Projektové vyučovanie
Využitie myšlienkových máp ich analýza a aplikácia pri učení
II. stupeň ZŠ a SŠ – lektorky: Ing. Anikó Töröková, PhD., RNDr. Mária Nogová, PhD., 
Korelácia medzipredmetových vzťahov v edukačnom procese
Projektové vyučovanie
Využitie myšlienkových máp ich analýza a aplikácia pri učení
Materské školy: - lektorka: Mgr. Oľga Syrová

 Hráme sa na vedcov alebo uplatnenie bádateľsky orientovaného vyučovania
 Hra a hračka v MŠ

Akreditované  vzdelávanie  na  12  hodín  pre  108  účastníkov,  takmer  zo  všetkých  slovenských
prostredí, podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Prezentovanie vzdelávacích modelov
Predstavitelia  Rady  Európy  a  delegácia  EU  v  minulom  období  vypracovala  prehľad  rôznych
modelov vzdelávania pre príslušníkov národnostných menšín v Srbsku. Vzdelávanie v jazykoch
národnostných menšín sa organizuje pre 15 menšín v Srbsku ako voliteľný predmet – jazyk/reč s
prvkami národnej kultúry,  pre 1 menšinu bilingválne vzdelávanie a pre 8 menšín vzdelávanie v
jazykoch národnostných menšín.  Caudie Brohy a Tobias  Flessenkemper prezentovali  skúsenosti
početných európskych štátov a v diskusii sa podotklo, že je potrebné jestvujúce modely v Srbsku
zveľadiť a pokračovať v dobrej praxe. V mene NRSNM sa na prezentácii v Belehrade 10.mája 2019
zúčastnila koordinátorka a členka Výkonnej rady NRSNM pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová. 

Štandardy zo slovenského jazyka

Odborné tímy 8. národnostných rád národnostných menšín absolvovali prezentáciu štandardov z
materinského – srbského jazyka a metodológiu vypracovania štandardov z materinského jazyka pre
1. cyklus základných škôl. V mene NRSNM štandardy z materinského jazyka vypracujú Tatiana
Naďová a Svetlana Zolňanová, ktoré odborne angažuje Ústav pre zveľadenie kvality vzdelávania a
výchovy. Odborné stretnutia sa konali v Belehrade 7. mája a 5. júna. Po vypracovaní štandardov sa
vykonala  verejná  rozprava  a  štandardy postúpili  proces  úradného schvaľovania.  V októbri  boli
odovzdané do Ústavu pre zveľadenie kvality výchovy a vzdelávania.

Prezentácia slovenskej literatúry pre deti

V priestoroch Matice slovenskej v Báčskom Petrovci bola 13. mája prezentovaná najnovšia kniha
pre deti vydaná po slovensky autora Zoroslava Speváka Jesenského Správni hráči nekvočia vždy pri
počítači.  V mene NRSNM sa na prezentácii  zúčastnili  koordinátorky:  pre vzdelávania Svetlana
Zolňanová a pre kultúru Svetluša Hlaváčová.

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá 
V miestnostiach ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove zasadala 14. mája 2019 Komisia pre
štipendiá NRSNM. Na zasadnutí boli podrobne analyzované prihlášky na štipendium Vlády SR v
akademickom roku  2019/2020.  Zdôraznené  bolo,  že  sa  do  20.  mája  na  adresu  NRSNM  majú
doručiť kópie vysvedčení a diplomov zo základnej a strednej školy, ako dôkaz, že žiak navštevoval
slovenskú školu a aktívne sa zúčastňoval v mimoškolských aktivitách, ktorými prispel k zveľadeniu
a zachovaniu slovenskej národnostnej identity v Srbsku. Prihlášky na štipendium sa odovzdávajú
elektronicky do 30.05. 2019. 



Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy
Dňa 18. mája 2018 sa na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici uskutočnila republiková

súťaž  zo  slovenského  jazyka  pre  žiakov  stredných  škôl.  Na  súťaži  sa  zúčastnilo  52  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  brali  účasť  aj  predseda  Výboru  pre  vzdelávanie  a  koordinátorka  a  členka
Výkonnej rady pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.  

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.  Stretnutia  sa  zúčastnila  aj  Svetlana
Zolňanová, členka Výkonnej rady NSSNM zodpovedná za vzdelávanie, tiež koordinátorka tohto
výboru a Svetluša Hlaváčová, koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM.

Delegácia z Ukrajiny

22. mája 2019 v priestoroch Zhromaždenia AP Vojvodiny predstavitelia Pokrajinského tajomníka
pre  vzdelávanie,  správu,  predpisy a  národnostné  menšiny –  národnostné  spoločenstvá  v  čele  s
Mihalim Nilášom a koordinácia národnostných rád národnostných menšín v Srbsku v čele s Jenőm
Hajnalom prijali delegáciu z Ukrajiny, ktorú tvorili predstavitelia ministerstiev kultúry a osvety a
ochrancu  občanov  v  rámci  projektu  Rady  Európy.  Národnostné  rady  predstavovali  členovia
maďarskej, rusínskej, ukrajinskej a slovenskej národnostnej rady a oblasť vzdelávania zastrešovala
Svetlana Zolňanová, členka VR NRSNM. Ústrednou témou rokovania prola ochrana práv a slobôd
národnostných menšín v Srbsku.

Súťaž zo slovenčiny v Starej Pazove

26.  mája  2019  sa  na  ZŠ  hrdinu  Janka  Čmelíka  v  Starej  Pazove  konala  republiková  súťaž  zo
slovenského jazyka pre žiakov základných škôl. Na republikovú súťaž postúpilo 41 žiak 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  6. ročník
základných škôl a vzdelávacie výkony zo slovenského jazyka pre 7. ročník. 
Najúspešnejším  žiakom  budú  udelené  diplomy  a  Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej
menšiny pre  nich  zabezpečí  pobyt  v  SR.  Súťaž  finančne  podporilo  aj  ministerstvo  v  hodnote
70.000,00 prostredníctvom projektov. 

Zo zasadnutia na ministarstve  v Belehrade

29.  mája  2019 sa  na  Ministerstve  osvety,  vedy a  technologického  rozvoja  v  Belehrade  konalo
zasadnutie pracovnej skupiny viažuce sa za realizáciu projektu, krotý ministerstvo vypracovalo za



cieľom  zveľadenia  vzdelávania  v  menšinových  jazykoch  v  Srbsku.  Projekt  je  venovaný
vypracovaniu učebíc a odbornmu zdokonaľovaniu prednášateľov v rečiach národnostných menšín.
Školenia sa budu organizovať beho roka 2019 a Svetlana Zolňanová, ako predstaviteľka Národnej
osvetovej  rady  v  mene  národnostných  menšín,  zozbiera  údaje  o  uskutočnených  školeniach  v
jazykoch národnostných menšín v spolupráci s materskými štátmi. 

Slovenskí učitelia si zvolili učebnice

30. mája sa v organizácii Asociácie slovenských pedagógov na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
stretli  učitelia  triednej  a  predmetnej  výuky  s  vyučovacím  jazykom  slovenským  a  zvolili  si
vydavateľstvá, ktorých učebnice sa budu prekladať pre 2. a 6. ročník základnej školy.

Koordinátorka pre vzdelávanie informovala o tom, ktoré učebnice sú preložené pre 1. a 5.
ročník a ako si ich môžu učitelia pre žiakov objednať a podala správu o tom, čo sa pripravuje v
Ústave  pre  učebnice,  ako  autorské  vydania.  Osvetová  poradkyňa  Tatiana  Naďová  hovorila  o
budúcej spolupráci s učiteľmi a odbornom zdokonaľovaní. 

Učitelia  1.  stupňa  sa  rozhodli,  aby sa  vo  voľbe  vydavateľstiev  pokračovalo,  ako  vlani:
matematika  z  Nového Logosu,  a  výtvarná  kultúra  a  svet  okolo  nás  z  Klettu.  Pre  6.  ročník  sa
informatika bude prekladať z Eduky, zemepis, fyzika, matematika a dejepis z Klettu a technika a
technológie a biológia z Nového Logosu. 

Odporúčania pre štipendium
Komisia pre štipendiá NRSNM zasadala v priestoroch NRSNM v Novom Sade 31. mája a 4. júna
2019  a  vypracovala  poradovník  na  odporúčanie  pre  štipendiá  Vlády  SR  na  akademický  rok
2019/2020. Udelené je 20 odporúčaní a 35 odporúčaní pre náhradníkov na základné štúdium a 2
odporúčania pre štipendium a tri pre náhradníkov na doktorandské štipenium, kým 48 prihlášok
bolo zamietnutých.

Správa o uplatnení AP v oblasti vzdelávania

Koordinátorka pre vzdelávanie pravidelne pripravila správu o uplatnení aktivít z akčného plánu ku
kapitole 23 pred prístupových aktivít konaní Srbska do Európskeho spoločenstva. Najviac aktivít je
zameraných na prezentáciu možnosti vyučovania v slovenskej reči, kde NRSNM v spolupráci s TV
Petrovec  vypracovala  reklamu,ktorá  bula  vysielaná  behom  apríla  a  mája.  Ďalšie  aktivity  boli
zamerané na vypracovanie a preklad učebníc.

Detská krajanská univerzita, 30. 6. - 6. 7. 2019, Donovaly

Siedmi žiaci zo Srbska, víťazi  republikovej  súťaže zo slovenského jazyka, sa zúčastnili na
Detskej krajanskej univerzite (30. 6. - 6. 7. 2019) v Donovaloch.  Úspešne tábor  zvládli siedmaci,
Peter Bagľaš a   Miroslav Zvara z Aradáča,  Andrej Trnovský a  Michael Kotváš   z Padiny a ôsmaci
Ema Pudelková  z Pinice,  Vladimír Gabriel Lovás a Mariana Mikuľová  z Aradáča ako  i učiteľka
Jaroslava Števková.                                                                                  
          Témou tohtoročnej Detskej Krajanskej univerzity bola „ JAZYK (môj, tvoj, váš)“, odbornou
gestorkou bola Mgr.  art.  Katarína Hitzingerová,  ArtD. Odborné činnosti  realizovali  páni umelci
s bohatou praxou: Katarína Hitzingerová, Barbora Špániková, Ján Marcinek, Vladimír Kivader. Na
tábore boli  s nami i  žiaci z Ukrajiny,  Maďarska,  Rumunska a Chorvátska a  venovali  sme  sa
slovenskému jazyku v rôznych formách. Učili sme  sa  riekanky, porekadlá, hádanky,  divadla  a
javiskový  pohyb. Všetko čo sme sa naučili bolo  prezentované,  5.7. 2019 o 15h v Cikkerovej sieni
v Banskej Bystrici. 

V mene skupiny žiakov zo Srbska ďakujem, že sme zažili takýto výborný intenzívny kurz.
Boli  sme  aj  na  výlete,  lanovkou,   na  Novej  holi,  navštívili  Svet  Dobšinského  rozprávok  –
Habakuky, mesto Bansku Bystricu.  Sme pyšní,že sme programom prispeli k Dňu zahraničných



Slovákov. Samozrejme veľká vďaka patrí odborníkom,  Metodickému centru pre Slovákov žijúcich
v zahraničí Univerzite Mateja Bela, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a NRSNM. 

Žiaci základných škôl z Padiny a Jánošíka na Škole v prírode na Slovensku
Škola v prírode je jeden z neúspešnejších vzdelávacích programov Metodického centra pre

Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Každoročne sa realizuje v
letných  mesiacoch  v  troch  turnusoch  pre  žiakov  slovenských  škôl  z  tzv.  tradičných  krajín
zahraničných Slovákov: Chorvátska, Poľska, Maďarska, Srbska, Rumunska a Ukrajiny. 

Škola v prírode sa koná v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky. Základom jej pedagogickej koncepcie je využitie alternatívnych prvkov vo vyučovaní
žiakov  1.  aj  2.  stupňa,  podnecovanie  interakcie  medzi  deťmi  z rôznych  prostredí  a rôznych
vekových  skupín  a podpora  využívania  slovenského  jazyka  v prirodzenom  komunikovaní.  So
žiakmi  pracujú  pedagógovia,  doktorandi  a študenti  Univerzity  Mateja  Bela  v Banskej  Bystrici.
Súčasťou vzdelávacieho programu sú aj zaujímavé poznávacie výlety po Slovensku, tvorivé dielne
a početné voľnočasové športové aktivity. 
     V dňoch od 5. júla do 14. júla konal sa druhý turnus Školy v prírode v Mýte pod Ďumbierom
v organizácii  Metodického  centra  pre  Slovákov  žijúcich  v zahraničí  Univerzity  Mateja  Bela
z Banskej Bystrice. Na druhom turnuse pobudli žiaci zo slovenských škôl z Maďarska a zo Srbska.
Z našej krajiny do Školy v prírode na Slovensko odcestovalo 34 žiakov ZŠ maršala Tita z Padiny za
pedagogického  dozoru  Predsedu  VPV  NRSNM  Janka  Kolárika,  Podpredsedu  NRSNM  Zlatka
Šimáka a Nikolety Šimákovej a 6 žiakov ZŠ Tomáša Gárika Masáryka z Jánošíka za pedagogického
dozoru učiteľky Valentíny Šterbovej.
     Hlavná téma tohtoročného turnusu bola ekológia a environmentálna výchova.
     V rámci Školy v prírode žiaci realizovali celodenný výlet do Čierného Balogu a Vydrovskej
doliny.  Viezli  sa  vlakom  z Balogu  na  Vydrovo,  v Národnom  parku  Nízke  Tatry  a navštívili
Štefáničku a poobede  žiaci  mali  aktivity  v družstvách,  v Bystrej  navštívili  Bystriansku jaskyňu,
v Slovenskej Ľupči Ľupčiansky hrad a poobedie strávili v plavárni Štiavnička v Banskej Bystrici
     V rámci  vyučovania  prebiehala  environmentálna  výchova a eko  myslenie  našich  predkov,
ďakujúc  zamestnancom  Agentúry  životného  prostredia  a Stredoslovenského  múzea  v Banskej
Bystrici. V duchu slovenčiny prvý stupeň pracoval na vláčiku separáčiku a druhý stupeň externý
lektor, tiež boli tu i vonkajšie aktivity ako napr. človeče a písmenká. Nechýbali ani tvorivé dielne
a voľné aktivity podľa výberu a večerné aktivity: záznamník, pojmové mapy, kvíz, opekačka, disco,
výroba  masiek  a výroba  vecí  z mydla  a vosku,  tvorili  sme  nové  pesničky,  robili  odtlačky stôp
zvierat, učili sa o včelách a lesných živočíchoch, športové aktivity.
    Nové  vedomosti,  priateľstvá  a krásne  zážitky  si  so  sebou  odniesli  žiaci  slovenských  škôl
z Maďarska a Srbska a ich pedagógovia.
 Organizátori   podujatia  boli  Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí  UMB, kým
odvoz na Slovensko zabezpečila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny ako oficiálny
partner projektu za Srbsko а Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Letná škola slovenských reálií – Región Dolné Považie

V organizácii Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratisleve pod gestrorstvom
Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a šporu Slovenskej republike sa v Modre konal tábor pre
žiakov SŠ od 15 do 18 rokov, od 21.07. – 26.07. 2019. V mene Srbska na ňom brali účasť odmenení
žiaci zo súťaží a žiak generácie zo Starej Pazovy pod pedagogickým dozorom Libuši Simendićovej.
Cieľ vzdelávacieho programu:

 Zdokonaliť  sa v slovenskom jazyku v prirodzenom slovenskom prostredí
 rozvíjať komunikačné zručnosti pre podporu komunikácie v slovenskom a anglickom jazyku
 spoznať reálie regiónu  Dolné Považie a jeho historicky významných osobností
 upevniť národné povedomie Slováka žijúceho v zahraničí
 získať  skúsenosti,  ktoré pomôžu pri rozhodovaní sa o voľbe svojho ďalšieho študijného



prípadne životného smerovania 
 spríjemniť prázdniny popoludňajšími a niektorými večernými aktivitami.

Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a NRSNM.

Aktivity Výboru pre vzdelávanie počas SNS

7.  augusta  2019 sa koordinátorka  pre  vzdelávanie a  predsedníčka NRSNM zúčastnili  otvárania
výstavy v Archíve Vojvodiny v Novom Sade  Vzdelávací a kultúrny život Slovákov medzi dvoma
vojnami, ktorú organizuje Archív Vojvodiny. Výstava je venovaná storočnici založenia tlačiarne,
slovenského gymnázia a prvým slávnostiam. Výstavu otvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka
NRSNM. 

8. augusta sa vo Veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec konalo slávnostné zasadnutie Národnostnej
rady slovenskej národnostnej menšiny, na ktorom sa udelila Cena národnostnej rady aj Gymnáziu
Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci za 100-ročnú nepretržitú činnosť na poli
vzdelávania  v  slovenskej  reči.  Návrh  a  zdôvodnenie  pripravila  a  prečítala  koordinátorka  pre
vzdelávanie Svetlana Zolňanová. 

Vo večerných hodinách sa v Slovenskom dome v Báčskej Palanke v organizácii MOMS Báčska
Palanka  usporiadali  19.  stretnutie  slovenskej  študujúcej  mládeže.  V mene  NRSNM účasť  brali
koordinátorka pre vzdelávanie a predsedníčka, Libuška Lakatošová, ktorá sa študentom prihovorila
a  spolu  s  Jankom  Havranom  udelila  ocenenia,  na  ktoré  finančne  prispela  NRSNM.

9.  augusta  sa  v  Selenči  konali  zasadnutie  odborného  tímu  na  prípravy  konferencie  Slovenské
národnostné  školstvo  a  zachovanie  národnostného  povedomia  v  krajinách  strednej,  južnej  a
východnej  Európy.  Okrem  predstaviteľov  z  Rumunska  a  Maďarska,  sa  na  stretnutí  zúčastnili
Svetlana Zolňanová a Mária Andrášiková. Predbežné zasadnutia na uvedenú tému sa už konali v
Nadlaku 10. júla, kde sa v mene Srbska zúčastnili Mária Andrášiková a Svetlana Zolňanová  a v
Banskej  Bystrici  11.  júla,  keď  sa  Pavel  Hlásnik  a  Svetlana  Zolňanová  streli  s  Katarínou
Chovancovou, prorektorkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

10. augusta pri príležitosti  Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov boli  odovzdané ceny
zaslúžilým  učiteľov  s  našich  slovenských  prostredí  a  bola  vydaná  brožúrka,  do  ktorej  svoje
príspevky odovzdali v mene NRSNM Svetlana Zolňanová a Tatiana Naďová.

Stredoškolácky tábor Komunikačný kolotoč

V období od 10.08 do 17.08.2019 v štúdijnom a kongresovom centre CĎV UK v Modre prebiehala
letná  škola  Komunikačný kolotoč,  zahrajme  sa  so  slovenčinou,  pre  krajanov stredoškolákov  zo
zahraničia vo vekovej kategórii 14 až 18 rokov.
     V tejto letnej škole pobudli i žiaci zo Srbska. Boli to odmenení žiaci zo súťaže zo slovenského
jazyka pre  stredné školy a žiaci  generácie  z jednotlivých slovenských škôl.  Výpravu tvorilo  12
žiakov  z Aradáča,  Báčskeho  Petrovca,  Padiny,  Kovačice,  Kysáča,  Jánošíka  a Pivnice  za
pedagogického dozoru Predsedu VPV NRSNM Janka Kolárika.
     Žiaci doobeda mali vyučovanie, dramatizáciu rozprávok Živá voda, O čiernovlasom princovi
a Dažďová voda. Hrali sa so slovenčinou, pracovali s textom, slovnou zásobou, naučili sa zopár
slovenských ľudových piesní a naučili sa tancovať. Poobede boli náučné exkurzie a navštívili sme
Modru  a múzeum  Ľudovíta  Štúra,  kaštieľ  Dolná  Krupá,  hrad  Červený  kameň,  hlavné  mesto
Bratislavu, hrad a fontány v Bratislave, múzeum Bizmayera a vo štvrtok 15.08. celý deň pobudli
sme v Bojniciach a v Čičmanoch.
     V piatok 16.08. priprávali sme záverečný program a vo večerných hodinách boli záverečné



vystúpenia a prezentácia výstupov zo vzdelávania a na konci zábava so skupinou Step up step.
     Žiaci boli prespokojní a nadviazali priateľstvá so žiakmi z Rumúnska, Maďarska, Nemecka,
Talianska,  Anglícka  a Francúzska.  Letná  škola  sa  ukončila  v sobotu  17.  augusta  odovzdávaním
certifikátov a oficiálnym ukončením podujatia.
     Za  všetko  ďakujeme  členom realizačného  tímu  Mgr.  Ľudmile  Ábelovej,  Paed  Dr.  Márii
Onuškovej, Ph Dr. Márii Vrábelovej, Mgr. Lýdii Ďurišovej, Mgr. Timei Buocíkovej a Univerzite
Komenského CĎV v Bratislave. 

Formovala sa nová komisia USZZ
5.  septembra  sa  v  priestoroch  rektorátu  Univerzity  Mateja  Bela  v  Banskej  Bystrici  konalo
konštitučné zasadnutie Školskej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí pri ÚSŽZ. Členkou Komisie
sa  v  mene  vzdelávacích  inštitúcií  zo  Srbska  stala  Svetlana  Zolňanová.  Na  konferencii  boli
analyzované nasledovné témy:

a) Hlavné ciele v oblasti školstva a vzdelávania v krajanskom svete.
b)  Stanovenie  priorít  pre  nasledujúce  obdobie  v  oblasti  podpory  krajanského  školstva

a vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí pri posilňovaní národného povedomia detí Slovákov
žijúcich v zahraničí

c)  Voľný  pohyb  osôb a pracovnej  sily  v rámci  EÚ a s  tým spojená  potreba  predloženia
návrhov  kompetentným orgánom SR týkajúcich  sa  vzdelávania  v slovenskom jazyku  Slovákov
žijúcich v západnej Európe a zámorí (inštitucionálne, personálne a finančné krytie vzdelávacieho
a výchovného  procesu,  vzdelávacie  štandardy,  rozdielové  skúšky,  pedagógovia,  priestory  na
vyučovanie  a otázky spojené  s ich  prevádzkou,  učebnice, učebné  pomôcky,  výučbové  programy
a pod.) 

d) Príprava Koncepcie štátnej  politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí  na
obdobie 2021 – 2025

e) Problémy, potreby a výzvy v oblasti školstva a vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí
f)  Mimo  vyučovacie/klubové  aktivity  žiakov  a študentov  vrátane  udržiavania  väzieb  so

Slovenskom.

Darčeky pre žiakov a školy

Prvý septembrový týždeň žiakom piateho ročníka a prvákom kovačického gymnázia predsedníčka
NRSNM Libuška  Lakatošová  a  členovia  NRSNM rozdelili  učebné  pomôcky a  písacie  potreby
zabezpečené z rozpočtu Výboru pre vzdelávanie, vrámci projektu Chcem byť žiakom slovenskej
triede, ktorý prebieha za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu pre
Slovákov  žijúcich  v  zahraničí.  Cieľom  projektu  je  navýšiť  počet  žiakov,  ktorí  budu  sledovať
vyučovanie po slovensky a zachovať slovenské triedy. Behom októbra sa darčeky dostanú do rúk aj
stredoškolákov na Gymnáziu v Petrovci a na Strednej zdravotníckej škole v Novom Sade, ako i
žiakom, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry. 

14.  septembra  predsedníčka  NRSNM  Libuška  Lakatošová  a  koordinátorka  pre  vzdelávanie
odovzdali darčeky piatakom v Selenči. 

V novembri bežného roku sa odovzdali darčeky deťom do PU Radosno detinjstvo v Novom Sade,
ktoré  zabezpečila  Národnostná  rada  slovenskej  národnostnej  mešiny  za  podpory  Úradu  pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.  Deťom boli  zabezpečené slovenské knihy,  didaktický materiál  a
písacie potreby a symtetizátor pre ich vychovávateľky a nová posteľná bielizeň. 

Do všetkých základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským boli v rámci projektu Didaktické
pomôcky pre slovenské školy rozdelené nástenné mapy so slovenskou abecedou a do škôl v Lugu
dva lap topy a v Slankamenských Vinohradoch lap top, pre potreby vyučovania v slovenskej reči. 



Zasadala Komisia pre štipendiá 
4. zasadnutie Komisie pre štipendiá,   sa uskutočnilo  v stredu,  11.  septembra v priestoroch ZŠ
hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Na rokovacom programe zasadnutia boli otázky vypísania
súbehu na štipendiá pre stredoškolákov NRSNM na školský rok 2019/2020, súbehu na štipendium
v akademickom roku 2019/2020 pre študentov, ako i rozhodnutie o finančnej podpore študentov
zapísaných do 1. ročníka na Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade 

Konferencia z oblasti vzdelávania

Medzinárodná  konferencia,  Slovenské  národnostné  školstvo  a  zachovanie  národnostného
povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy, sa konala v Štátnej vedeckej knižnici v
Banskej  Bystrici  6.  –  7.  septembra  2019 za  finančnej  podpory úradu  pre  Slovákov  žijúcich  v
zahraničí, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovanskej republiky a Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, ako i Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Záštitu nad
konferenciu prebral predseda Výboru pre vzdelávanie Národnej rady slovenskej republiky, Ľubomír
Petrák a otvorila ju štátna tajomníčka  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovanskej
republiky,  Oľga  Nachtmanová.  Organizátormi  podujatia  boli   Spoločnosť  pre  edukáciu  v
Rumunsku,  Pedagogické  metodické  centrum  Slovákov  v  Maďarsku,  Asociácia  slovenských
pedagógov  v  Srbsku,  Univerzita  Moteja  Bela  v  Banskej  Bystrici  a  Štátna  vedecká  knižnica  v
Banskej Bystrici. 
Na  konferencii  sa  zúčastnili  predstavitelia  Slovenskej  republiky,  Česka,  Maďarska,  Ukrajiny,
Poľska,  Chorvátska,  Rumunska,  Veľkej  Británie,  Írska,  Nemecka,  a  Srbska.  O  slovenskom
národnostnom školstve v Srbsku hovorili: prof. Dr. Ruženka Šimoniová Černáková, Dr. Juraj Súdi,
Mgr.  Gabriela  Gubová  Červená,  PhD.,  PaedDr.  Svetlana  Zolňanová,  Tatiana  Naďová,  Mária
Andrášiková, Božena Levárska, a Vladimír Valentík. Za Národnostnú radu slovenskej národnostnej
menšiny a Maticu slovanskú v Srbsku sa prihovoril Janko Havran. 

Odborné stretnutie pre učiteľov

Na ZŠ maršala Tita v Padine 12. septembra 2019 prebiehalo odborné stretnutie učiteľov zo škôl s
vyučovacím  jazykom  slovenským.  Na  stretnutí,  na  tému  Kreatívny  učiteľ  v  IK  prostredí,  sa
zúčastnili učitelia zo základných škôl v Padine, Kovačici, Aradáči, Jánošíku, Bielom Blate, Kulpíne
a  Pivnici,  ako  i  na  kovačickom  gymnáziu.  Odborné  stretnutie  organizovali  Vojvodinský
pedagogický ústav,  Národnostná rada slovenskej národnostnej  menšiny a Asociácia slovenských
pedagógov. 

Okrem  prednášateľov  Vojvodinského  pedagogického  ústavu  svoje  prezentácie  použitia  IK
technológií  vo  vzdelávaní  prezentovali  z  kovačickej  základnej  školy Darina  Poliaková,  Tatiana
Brezinová a Svetlana Kocićová, Anna Hrková a Vlado Šimek. Interaktívny šlabikár  prezentovali
Tatiana Naďová a Svetlana Zolňanová. Prítomných privítal  aj  predseda Výboru pre vzdelávanie
Janko Kolárik. 

Finančná podpora pre stredoškolákov

Na 5. zasadnutí Komisie pre štipendiá, ktoré sa konalo na ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove
26.09.2019,  boli donesené rozhodnutia u udelení 26 štipendií z úhrnného počtu 46 kandidátov z
troch stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
ZOZNAM UCHÁDZAČOV O ŠTIPENDIÁ pre stredné školy v školskom roku 2019/2020 



Zoznam schválených žiadostí: 

Meno a priezvisko škola roč
ník

pros
pech

dip
lomy

1 Tijana Adamek, Hložany Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2 5,00 + schválené 

2 Maja Gedeľovská, S. Pazova SZŠ 7. apríla, Nový Sad 3 4,94 + schválené

Meno a priezvisko škola ročník

1 Tijana Adamek, Hložany Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2

2 Martin Ján Javorník, Kulpín Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3

3 Katarína Đurčianski, Nový Sad Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3

4 Valentína Hudecová, S. Pazova Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3

5 Martin Zvara, Aradáč Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2

6 Martina Miksad, Silbaš Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 4

7 Maja Opavská, S. Pazova Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 4

8 Nataša Trunečková, S. Pazova Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 4

9 Martin Pekár, Aradáč Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2

10 Daniel Miháľ, Kysáč Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3

11 Ema Turanová, B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2

12 Nina Medovárska, Silbaš Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2

13 Teodóra Šimoniová, Selenča Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2

14 Damjan Kalko, Pivnice Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2

1 Marek Hrješik, Kovačica Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 2

2 Miroslav Dišpiter, Padina Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 2

3 Jana Vereski, Kovačica Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 2

4 Peter Siroma, Kovačica Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 2

5 Renata Šimek, Padina Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 2

1 Alena Lakatoš, S. Pazova SZŠ 7. apríla, Nový Sad 2

2 Emanuela-Ema Gier, B. Petrovec SZŠ 7. apríla, Nový Sad 3

3 Manuela-Martína Klátiková, B. Petrovec SZŠ 7. apríla, Nový Sad 2

4 Andrea Čipkár, Báčska Palanka SZŠ 7. apríla, Nový Sad 2

5 Anastázia Galamboš, Kysáč SZŠ 7. apríla, Nový Sad 2

6 Saňa Francisty, Kysáč SZŠ 7. apríla, Nový Sad 2

7 Sandra Todorovićova, B. Petrovec SZŠ 7. apríla, Nový Sad 3
8 Maja Gedeľovská, Stará Pazova SZŠ 7. apríla, Nový Sad 3



3 Martin Ján Javorník, Kulpín Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3 5,00 - schválené

4 Katarína  Đurčianski,  Nový
Sad

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3 5,00 - schválené

5 Alena Lakatoš, S. Pazova SZŠ 7. apríla, Nový Sad 2 4,94 - schválené

6 Valentína  Hudecová,  S.
Pazova

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3 5,00 + schválené

7 Andrej Pecník, S. Pazova SZŠ 7. apríla, Nový Sad 4 4,48 +- zamietnuté

8 Manuela-Martína  Klátiková,
B. Petrovec

SZŠ 7. apríla, Nový Sad 2 4,88 - schválené

9 Jana Trusina, Selenča SZŠ 7. apríla, Nový Sad 3 4,61 + zamietnuté

10 Emanuela-Ema  Gier,  B.
Petrovec

SZŠ 7. apríla, Nový Sad 3 4,94 + schválené

11 Martin Zvara, Aradáč Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2 5,00 - schválené

12 Aleksandar Kolár, Kysáč Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3 4,725 - zamietnuté

13 Miroslav Ferko, B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 4 4,37 - zamietnuté

14 Darko Šiška, S. Pazova Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 4 4,90 šach zamietnuté

15 Martina Miksad, Silbaš Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 4 5,00 - schválené

16 Emanuela Čeman, Kysáč Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 4 4,55 - zamietnuté

17 Maja Opavská, S. Pazova Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 4 5,00 + schválené

18 Petra Omastová, B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 4 4,51 + zamietnuté

19 Nataša Trunečková, S. Pazova Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 4 5,00 šach schválené

20 Ela Števková, Nový Belehrad Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3 4,18 - zamietnuté

21 Sarah Malvína Čelovski, Lug Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3 4,94 - zamietnuté

22 Anastźia Blatnická, Pivnica Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3 4,85 - zamietnuté

23 Daniel Fábri, Kulpín Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2 4,83 - zamietnuté

24 Anastázia Galamboš, Kysáč SZŠ 7. apríla, Nový Sad 2 4,71 - schválené

25 Martin Pakár, Aradáč Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2 5,00 - schválené

26 Andrej Goda, Aradáč Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2 4,72 - zamietnuté

27 Sandra  Todorovićova,  B.
Petrovec

SZŠ 7. apríla, Nový Sad 3 4,64 + schválené

28 Saňa Francisty, Kysáč SZŠ 7. apríla, Nový Sad 2 4,65 +- schválené

29 Daria Totová, S. Pazova SZŠ 7. apríla, Nový Sad 4 4,25 + zamietnuté

30 Andrea  Čipkár,  Báčska
Palanka

SZŠ 7. apríla, Nový Sad 2 4,82 - schválené

31 Daniel Miháľ, Kysáč Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3 5,00 + schválené

32 Ema Turanová, B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2 5,00 + schválené

33 Božana Čuhova, Ľuba SZŠ 7. apríla, Nový Sad 2 4,00 - zamietnuté

34 Vladimír Šuľan, Kysáč SZŠ 7. apríla, Nový Sad 4 4,20 - zamietnuté

35 Alexandra  Muhová,  B.
Petrovec

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2 4,69 + zamietnuté

36 Irena  Miriam  Nôtová,  B. Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2 5,00 - schválené



Petrovec

37 Nina Medovárska, Silbaš Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2 5,00 - schválené

38 Teodóra Šimoniová, Selenča Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2 5,00 - schválené

39 Antőnia Jochová, Selenča Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3 4,88 - zamietnuté

40 Nataša Dobrovoljská, Kulpín Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 3 4,65 - zamietnuté

41 Marek Hrješik, Kovačica Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 2 5,00 +- schválené

42 Miroslav Dišpiter, Padina Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 2 5,00 +- schválené

43 Jana Vereski, Kovačica Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 2 4,78 - schválené

44 Renata Šimek, Padina Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 2 4,56 +- schválené

45 Peter Siroma, Kovačica Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 2 4,72 +- schválené

46 Damjan Kalko, Pivnice Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 2 5,00 - schválené
Finančná pomoc pre stredoškolákov sa  uvedeným kandidátom vyplatí v dvoch častiach  a to: 

1. V prvom polroku v hodnote 8.000,00 din/na jedného kandidáta.
2. V druhom polroku v hodnote 10.000,00 din/na jedného kandidáta.

Počet žiakov v slovenských triedach: 
1. ročník 2. ročník 3.

ročník
4. ročník Spolu 

Gymnázium
Jána  Kollára  v
Báćskom
Petrovci

Gymnázium 22
kuchári 28

46
15

39
15

34
-

199

Gymnázium
Mihajla  Pupina
v Kovačici

20 23 14 17 74

SZŠ 7. apríla v
Novom Sade

21 27 26 30 104

3. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie

24. septembra 2019 sa v priestoroch NRSNM konalo 3. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Na
zasadnutí  pola  podrobne  analyzovaná  aktuálna  situácia  na  školách  s  vyučovacím  jazykom
slovenským. Výbor sa rozhodol aj naďalej podporovať vyučovanie slovenčiny s prvkami národnej
kultúry na úrovni predškolských ustanovizní a stredných škôl prostredníctvom zmlúv s učiteľmi a
zabezpečením učebníc pre žiakov základných škôl.
Prítomní  členovia  VPV analyzovali  dôvody  oneskorenia  učebníc  do  našich  základných  škôl  a
poverili koordinátorku a predsedníčku, aby žiadali prijatie v ústave pre vydávanie učebníc a hovorili
na tému urýchlenia vydávanie učebníc pre 1. a 5. ročník a dohodli dynamku vydávania ďalších
autorských  titulkov.  Prekladové  učebnice  súkromných  vydavateľstiev  pre  2.  a  6.  ročník  sa
očakávajú v októbri, lebo sú v procese schvaľovania.
Formované sú tímy pre vypracovanie programov vyučovania a učenia pre 4. a 8. ročník základnej
školy a pre 3. ročník gymnázií, ako aj pre stredné odborné trojročné a štvorročné školy.
Učiteľom je v jesennom období ponúknuté odborné zdokonaľovanie v Modre (13. - 18. 10.) a Žiline



(15. - 18. 10.) v SR a Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v Bákešskej Čabe (11. - 12.
10.) v Maďarsku. 

Spolupráca s učiteľmi

27. septembra 2019 sa v zborovni ZŠ Jána Čajaka v Petrovci konal okrúhly stôl na tému  (NE)
ZÁUJEM O ELEKTRONICKÚ TRIEDNU KNIHU VO SVOJOM MATERINSKOM JAZYKU. 

Cieľom okrúhleho stola je prezentovať aktuálnu situáciu k používaniu elektronickej triednej knihy
v materinskom jazyku.
Účastníci okrúhleho stola sa zmienili o význame elektronickej triednej knihy v materinskom jazyku
na našich menšinových školách, teda z hľadiska zachovania slovenskej identity a z hľadiska našich
ústavných práv. V mene NRSNM brali na ňom účasť predsedovia výboru pre vzdelávanie a úradné
používanie jazyka a písma a tajomníčka. 

S finančnou podporou Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné
menšiny  –  národnostné  spoločenstvá  a  Výboru  pre  vzdelávanie  Národnostnej  rady  slovenskej
národnostnej menšiny,  Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny a
Aktív  učiteľov  triednej  výučby  ASP  poriadal   tribúnu  na  tému  Spolupráca  vychovávateliek
predškolských ustanovizní a učiteľov triednej výučby základných škôl v kontexte nových Základov
programu predškolskej výchovy a vzdelávania a nového programu vyučovania a učenia v prvom
ročníku základnej školy.

Tribúna   je  akreditovaná  rozhodnutím   Pedagogického  ústavu  Vojvodiny  a  uskutočnla  sa
v priestoroch  PU  Včielka v Báčskom Petrovci na ulici  Jarmočná b.č.  Dňa 4.10.2019. V mene
NRSNM sa na nej zúčastnil predseda výboru.

100 rokov gymnázia v Petrovci

30.  septembra  a  1.  októbra  2019 na  Gymnáziu  Jána  Kollára  v  Báčskom Petrovci  oslávili  100.
výročia od založenia slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci. 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. 

Prezentovaná práca NRSNM z oblasti vzdelávania

Koordinátorka  pre  vzdelávanie  Svetlana  Zolňanová 8.  októbra  prezentovala  činnosť  NRSNM z
oblasti  vzdelávania  ako  úvodník  do  verejnej  rozpravy pre  národnostné  rady.  Verejnú  debatu  v
Kovačici organizovala minmovládna organizácia FORUM 10. 

Odmeny pre slovenských učiteľov

V súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí bola 11. októbra 2019 v Békečskej Čabe
v Maďarsku, udelená  Cena Samuela Tešedíka zaslúžilým učiteľom, ktorí pracujú na národnostných
školách mimo hraníc Slovenskej republiky. Medailou Samuela Tešedíka sa ovenčil zo Srbska Dr.
Juraj  Súdi  zo Selenče za mimoriadnu voľnočasovú činnosť a  bohatý prínos na poli  zachovania
slovenskej kultúry a tradícií u detí mimo hraníc materskej krajiny a Pamätný list sa dostal do rúk
Jaroslave Števkovej, profesorke slovenčiny z Aradáča, za výnimočné výsledky, ktoré dosahuje so



svojimi žiakmi na súťažiach zo slovenského jazyka a zveľadenie kvality vyučovania slovenčiny.
Ďalší  ocenení  boli  Katarína  Čamborová zo  Slovenskej  republiky,  ako i  učitelia  z  Rumunska a
Maďarska. 

Táto  prestížna  cena  sa  udeľuje  slovenským  učiteľom  v  zahraničí  ôsmykrát,  čím  sa
zviditeľňuje nenahraditeľná práca učiteľa pri zachovávaní kultúrnej a národnej identity u mladých v
každej z uvedených krajín. Veríme, že poslúži ako motivácia do ďalšej práce a že sa naši žiaci, pod
vedením  ocenených  učiteľov,  ovenčia  ešte  početnými  cenami,  ako  doma,  vo  svete  slovenskej
menšiny a na väčšinových podujatiach, tak aj v zahraničí. V mene NRSNM oceneným gratulovala
predsedníčka Libuška Lakatošová.

V  sobotu,  12.  októbra  na  Slovenskom  gymnáziu,  základnej  škole,  materskej  škole  s
kolégiom, prebiehali oslavy 70-tého výročia od založenia tejto školy v Békečskej Čabe a 10. ročník
Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov, za účasti učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom
slovenským v Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku a Srbsku a odborníkov zo Slovenskej republiky.
Na  stretnutí  bola  prezentovaná  práca  slovenčiny  s  prvkami  národnej  kultúry  na  aradáčskej  a
bieloblatskej základnej škole a multimediálny šlabikár, multimediálne dodatky z hudobnej kultúry
pre 1. ročník a zo slovenského jazyka pre 5. ročník základnej školy. 

V rámci tohto podujatia bola podpísaná aj Dolnozemská dohoda, ktorou sa realizuje 19 spoločných
projektov medzi Slovákmi v Maďarsku, Rumunsku a Srbska. 

Mušky z gumipušky na zájazde v Pivnici
Členovia detskej  divadelnej odbočky Slovenského kultúrno-osvetového spolku  a ZŠ Savu

Šumanovića z Erdevíka prijali pozvanie a užiť si krásny zájazd, ktorý im zorganizovali učiteľky na
ZŠ 15. októbra v Pivnici, Jarmila Čobrdová a Vesna Kámaňová 15. októbra 2019. Najmä, herci z
Erdevíka  zahrali  divadelné  predstavenie  Mušky z  gumipušky podľa  scenára  Daniely Legíňovej
Sabovej a v réžii Ruženky a Vladka Ďuríkovcov, ktoré získalo bronzovú plaketu na 26. Prehliadke
3xdĎ v Starej Pazove.
Erdevíčania  priložili  svoj  kamienok  do  pestrej  mozaiky  príležitostého  programu  nielen
prostredníctvom divadielka pre deti, ale aj svojou účasťou vo výtvarnom súbehu na základnej škole.
Pohostinní Pivničania sa snažili  naplno venovať svojim hosťom a podať základné informácie o
škole, dedine a o významných inštitúciach v osade. A tak sme spolu navštívili Diakonický dom,
Slovenský evanjelický chrám Boží a Srbský pravoslávny kostol Uspenja Bogorodice. Srdečne nás
uvítali  členky  Združenia  žien  z  Pivnice,  evanjelický  kňaz  a  pravoslávny  kňaz  spolu  s  deťmi
navštevujúce hodiny náboženstva. Projekt finančne podporili NRSNM a ÚSZZ.

  Realizovaný seminár v Žiline

V rámci  projektu  Źilinského  samosprávneho  kraja  a za  podpory  Národnostnej  rady  slovenskej
národnostnej  menšiny  a Úradu  pre  Slovákov  žijúcich  v zahraničí  sa  v dňoch  15.až  18.októbra
v Źiline usporiadal  8.  Seminár  pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  ktorý úspešne absolvovalo 38
účastníkov,  medzi  ktorými  boli  študenti  z Oddelenia  slovakistiky Filozofickej  fakulty v Novom
Sade,  vychovávateľky  z predškolských  ustanovizní  so  slovenskou  vyučovacou  rečou,  novinári
NVU Hlas ľudu, ako i pedagogovia základných a stredných škôl z Vojvodiny a Madarska.
     Organizátor-  Źilinský  samosprávny  kraj  tohto  roku  pre  všetkých  frekventantov  seminára
usporiadal  prednášku  z oblasti  dejín  venovanú  30.  Výročiu  pádu  komunistického  režimu
v Československu,  ktorá  sa  uskutočnila  v priestoroch  Gymnázia  Viliama  Paulínyho-  Tótha
v Martine.  Súčasťou  tohto  štvordňového  seminára  na  Slovensku  boli  i zaujímavé  výlety  po
žilinskom regióne, v rámci ktorých účastníci navštívili Budatinský hrad v Źiline, išli na obchôdzku
historického centra Źiliny, navštívili Literárne múzeum v Martine, sídelnú budovu SNK v Martine
a Konzervačné  a digitalizované  centrum  vo  Vtútkách.  Príjemným  umeleckým  zážitkom  pre
všetkých  frekventantov  seminára,  a zvlášť  z Dolnej  zeme  (  z Padiny,  Nového  Sadu,  Kovačice,
Hložian, Báčského Petrovca, Kysáča, Aradáča, zo Silbaša, z Kulpína, Báčskej Palanky, Čeláreva



a Lalite  ),  bolo  divadelné  predstavenie  Ostrov,  ktoré  predviedli  herci  Slovenského  komorného
divadla v Martine.
     Źilinský samosprávny kraj okrem ubytovania so stravovaním a výletov účastníkom zabezpečil
príležitostné darčeky a slávnostne udelili certifikáty.
     Vedúci zájazdu bol na prijatí u Konzula Srbskej republiky v Martine Mojmíra Vrlíka.

XV. putovná súťaž zo slovenských reálií

Na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici v dňoch 18. -19. 10. 2019 prebiehala XV. putovná súťaž
zo slovenských reálií pre stredoškolákov ako spoločný dolnozemský projekt za finančnej podpory
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na súťaži bolo prezentovaných 25 prác, ktoré si pripravilo
41 stredoškolákov z budpeštianskeho a čabianského slovenského gymnázia v Maďarsku,  Lýcea
Jozefa Gregora Tajovského z Ruminska, Gymnázií  Jána Kollára v Báčskom Petrovci a Mihajla
Pupina v Kovačici,  ako i Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade. Tohtoročnú súťaž otvoril
Zlatko Šimák, podpredseda NRSNM a riaditeľka gymnázia, Tatiana Brtková. Organizačne podujatie
mala  na  starosti  koordinátorka,  Svetlana  Zolňanová.  Práce  hodnotila  odborná  porota  na  čele  s
Máriou Katarínou Hrkľovou.  Aj  tohtoročné práce budu už tradične zverejnené v zborníku.  Po
prezentácii prác, žiaci navštívili Galériu insitného umenia, Dom Martina Jonáša a dielňu na výrobu
huslí u Nemčekov. Večer sa zúčastnili na divadelnom predstavení v kovačickom Dome kultúry, čím
sa prispelo k zveľadeniu národného povedomia u mladých. 

Finančná podpora pre gymnazistov v Kovačici
Pri otvorení XV. ročníka putovnej súťaže pre stredoškolákov z Maďarska, Rumunska a Srbska, 18.
októbra 2019, na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici, podpredseda NRSNM, Zlatko Šimák spolu
s  koordinátorkou  pre  vzdelávanie,  Svetlanou  Zolňanovou  rozdelili  piatim  žiakom  2.  ročníka
finančnú podporu,  ktorú pre stredoškolákov NRSNM zabezpečila v rámci  rozpočtu Výboru pre
vzdelávanie. 

Aktivity Svetového združenia Slovákov v zahraničí

V Bratislave 25. a 26. októbra 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  členkov
Výkonnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí. 

25.  10.   podvečer  zasadala  Výkonná  rada  a  Generálna  rada,  ktoré  pripravili  VI.  valné
zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí. 

26.  októbra prebiehali  voľby do Svetového združenia Slovákov v zahraničí.  Na začiatku
volebného zasadnutia,  ktoré  za  Srbsko moderovala  Svetlana  Zolňanová,  sa  prihovorila  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, Janko 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 sú zvolení za členov Zmierovacej a revíznej komisie. 

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.

Reforma vo vzdelávaní



Počas  novembra  sa  v  Národnostnej  rade  slovenskej  národnostnej  menšiny  odovzdali
štandardi zo slovenského jazyka pre 1. stupeň základnej školy.

Odborné tímy pracovali na vypracovaní učebných osnov pre 4. a 8. ročník zo slovenského
jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry pre základné školy a slovenského jazyka pre gymnáziá a
stredné odborné trojročné a štvorročné školy.

5.11.  209 bol  tím V Belehrade na edukácii  v  rámci  prípravy na tzv.  Veľkú maturitu  so
slovenského jazyka pre stredoškolákov. Ďalšie školenie sa uskutočnilo 18. decembra 2019. 

Rozhlasová súťaž recitátorov

V sobotu,  2.  novembra 2019  Slovenská redakcia Rádia Nový Sad v štúdiu M v Novom Sade
zoganizovala 46. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov za finančnej podpory Národnostnej
rady slovenskej národnostnej menšiny, Matice slovenskej v Srbsku a Úradu pre Slovákov žijúcich v
zahraničí. Súťaž oficiálne otvorila podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová. 

Odborná  porota  v  zložení  Katarína  Melegová  Melichová,  Dr.  Zuzana  Týrová  a  Anna
Asodiová, mala možnosť vypočuť  si 60 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 Vladislava Havranová.

Prezentácia Šlabikára v Bratislave
V  období  od  7.  do  10.  novembra  2019  na  knižnom  veľtrhu  Bibliotéka  2019  v  bratislavskej
INCHEBE bol aj v tomto roku spoločný stánok dolnozemských Slovákov. V hale D, na stánku  č.
305 boli zastúpení Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska. V mene Národnostnej rady slovenskej
národnostnej  menšiny  v Srbsku  Svetlana  Zolňanová  a Tatiana  Naďová  prezentovali  prekladové
učebnice pre 1., 2. 5. a 6. ročník vydavateľstva Klett a Nový Logos z Belehradu a autorské učebnice
zo  slovenského  jazyka  a hudobnej  kultúry  s multimediálnymi  dodatkami  Ústavu  pre  vydávanie
učebníc v Belehrade pre 1. a 5. ročník základných škôl. V piatok 8. 11. 2019 od 16,00 – 16, 30 v
Literárnom centre  1  odznela  aj  prezentácia  multimendiálneho dodatku – CD šlabikára  autoriek
Svetlany  Zolňanovej,  Tatiany  Naďovej  a Lýdii  Gedeľovskej.   Ďalšie  novinky  vo  vydaní
vydavateľskej produkcia Slovenského vydavateľského centra a MOMS v Báčskom Petrovci. 

Z Aktívu riaditeľov
12. novembra 2019 v priestoroch NRSNM v Novom Sade zasadal Aktív riaditeľov základných a
stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Za prítomnosti predsedu VPV a koordinátorky,
ako  aj  osvetovej  poradkyne,  kotrá  informovala  školy  o  svojich  kompetenciách  a  plánoch  na
zveľadenie práce pre školy so slovenskou vyučovacou rečou. Na aktíve sa analyzovala aj možnosť
vedenia dvojjazykovej evidencie a vydávania dokumentov v rámci elektronického denníka, ktorý je
pre školy povinný.

Vypracovaný bol aj plán súťaží zo slovenského jazyka pre oblastnú súťaž (pre ZŠ Kulpín a
Padina) a pre republikovú súťaž (aj pore ZŠ aj pre SŠ Báčsky Petrovec).

Návrh je, aby sa vypracovali preklady učebníc aj pre stredné školy – vydavateľ Klett má
zemepis a biológiu podľa nových osnov. 

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá
12.  novembra  2019  v  priestoroch  Národnostnej  rady  slovenskej  národnostnej  menšiny  zsadala
Komisia  pre štipendiá,  ktorá analyzovala prihlášky na štipednium pre študentov na fakultách v
Srbsku na akademický rok 20119/2020: 



ZOZNAM UCHÁDZAČOV O ŠTIPENDIUM NRSNM 2019

MENO BYDLISKO FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR ročník

1.  Martina
Benková

Báčsky
Petrovec 

Poľnohospodárska fakulta 
 Lekárska fakulta , Nový Sad

4. 
3. 

2.  Vladmír
Ožvát

Kysáč Prírodno-matematická  fakulta,  v  Novom
Sade, biológia

M. 

3. Izabela
Stošić

Stará Pazova Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
nemecký jazyk a literatúra

4. 

4.  Marina
Bartoš

Hložany Fakulta technických vied, Nový Sad
Inžinier ochrany životného prostredia

M

5. Alena Kolár Lug Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
slovenský jazyk a literatúra

3. 

6.  Alexandra
Čmelíková

Slankamensk
é Vinohrady

Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
slovenský jazyk a literatúra

3. 

7. Janko Kolár Lug Prírodno-matematická  fakulta,  v  Novom
Sade, turizmus

3.

8.  Teodora
Belićová

Novy Sad Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
slovenský jazyk a literatúra

2.

9. Sanja Žjak Jánošík Prírodno-matematická  fakulta,  v  Novom
Sade, chémia

M

10. Žiga Dario Stara Pazova Fakulta technických vied, Nový Sad
Softvérové a informačne technológie

2. 

11.  Miroslava
Ožvát

Kysáč Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
slovenský jazyk a literatúra

3.

12.Vladimír
Ededy

Báčsky
Petrovec

Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
slovenský jazyk a literatúra

2. 

13. Filip Bažík Lug Vysoká technická škola odborných  štúdií
u Novom Sadu, ochrana v práci

2. 

14.Jan
Andrášik

Báčsky
Petrovec

Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
slovenský jazyk a literatúra

3. 

15.  Lýdia
Spevák

Báčsky
Petrovec

Prírodno-matematická  fakulta,  v  Novom
Sade, matematika

5. 

16.  Margaréta
Makanová

Nový Sad Filozofická fakulta v Novom Sade,
Právnická fakulta v Novom Sade

1. 
3. 

17.Elena Vrška Hložany Fakulta technických vied v Novom Sade,
biomedicínske inžinierstvo

4. 

18.  Vladimír
-Vanja Valent

Selenča Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
anglický jazyk a literatúra

3. 

19.  Nina
Halupa 

Kovačica Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
slovakistika

5. 

20.  Ivana
Kovačić 

Šid Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
slovenský jazyk a literatúra

2. 

21.Maria
Garafiját

Padina Ekonomická fakulta Belehrad M
oneskorelá 

22.Aleksander
Sládeček 

Kovačica Akadémia odborných štúdií 1. 
oneskorelá

Komisia navrhuje udeliť štipendium na 10 splátok vo výške 4.000,00 nasledovne: 



MENO BYDLISKO FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR ročník

1. Izabela
Stošić

Stará Pazova Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
nemecký jazyk a literatúra

4. 

2. Alena Kolár Lug Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
slovenský jazyk a literatúra

3. 

3.  Miroslava
Ožvát

Kysáč Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
slovenský jazyk a literatúra

3.

4.  Lýdia
Spevák

Báčsky
Petrovec

Prírodno-matematická  fakulta,  v  Novom
Sade, matematika

5. 

5.  Margaréta
Makanová

Nový Sad Filozofická fakulta v Novom Sade,
Právnická fakulta v Novom Sade

1. 
3. 

6. Nina Halupa Kovačica Filozofická  fakulta  v  Novom  Sade,
slovakistika

5.

Vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín

V dňoch  8.  októbra  a  21.  novembra  2019  sa  v  Kovačici  a  v  Belehrade  konal  okrúhly  stôl  v
organizácii Foruma 10 na tému Vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín v Srbsku – možnosti
a  uplatnenie  konceptu  interkulturálneho  vzdelávania.  Na  uvedenom podujatí  koordinátorka  pre
vzdelávanie,  Svetlana  Zolňanová  podala  správu  o  úrovni  vzdelávania  v  slovenskom  jazyku  v
Srbsku a poukázala na ťažkosti, na ktoré sa naráža pri uskutočnení práv v oblasti vzdelávania. 

Návšteva školy v Iloku

Delegácia učiteľov a žiakov zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v mene NRSNM navštívila 16.
novembra  2019 žiakov,  ktorí  navštevujú hodiny slovenčiny v  Chorvátsku.  Recitátori  so svojou
učiteľkou Miluškou Anušiakovou Majerovou, brali priamu účasť na programe Slovenčina moja v
Iloku, ktorým Slováci v Chorvátsku zaznamenávajú svoju aktivitu na školách. Podujatie organizuje
Slovenské kultúrne centrum Našice a ZŠ Julija Benešića v Iloku. 

Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme
V dňoch 21. a 22. november 2019 v Rumunsku v Nadlaku prebiehal 3. medzinárodný seminár pre
učiteľky MŠ Dolnej zeme. Na tomto seminare sa aktívne zúčastnili i vychovávateľky zo Srbska z B.
Petrovca, Kovačice, Pivnice a Selenče.Téma seminára bola Rodina a materská škola.
Prvý deň seminára po uvítacom  kultúrnom programe v priestoroch DZSČR (Demokratický zväz
Slovákov  a  Čechov  v  Rumunsku),  boli  organizované  tvorivé  dielne  v  škôlke  na  ktorých  boli
ponuknuté rôzne materialy na výrobu vianočných ozdôb.  Zhotovené produkty si  učitelky môžu
využiť na tvorivých dielňach, ktoré organizujú v škôlke v spolupráci s rodičmi.
Teoretická časť seminára prebiehala druhý deň. Prednášku  na temu Rodina mala prof. socialnej
práce Mgr. Bianca Unc.  Učiteľky MŠ z Rumunska, Maďarska a Srbska prezentovali svoje práce na
danú  tému.  Vychovávateľky zo  Srbska  odprezentovali  štyri  práce.  Bolo  možnosti  na  diskúsiu,
vymenu  skúsenosti  a  rozhovor  o  problémoch  s  ktorými  sa  učitelky  stretavaju  v  každodennej
pedagogickej práci.
Slávnostne boli udelené diplomy za aktívnu účasť na 3. Seminári pre učiteľky materských škôl z
Dolnej zeme.
Na záver účastníčky seminára mali možnosť zoznámiť sa s historiou Slovákov žijúcich v Nadlaku,
návštevou etno domu a evanijelickeho kostola.
Nové poznatky a skúsenosti získané na semináre pomôžu vychovávateľkam pri každodenej práci s
deťmi.

Odborné stretnutie pre učiteľov



Na ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch 28. novembra 2019 prebiehalo odborné stretnutie
učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na stretnutí, na tému Kreatívny učiteľ v IK
prostredí,  sa  zúčastnili  učitelia  zo základných škôl  v  Báčskom Petrovci,  Silbaši,  Kysáči,  Starej
Pazovye Erdevíku a Hložanoch. Odborné stretnutie organizovali Vojvodinský pedagogický ústav,
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov. 

Okrem  prednášateľov  Vojvodinského  pedagogického  ústavu  svoje  prezentácie  použitia  IK
technológií  vo  vzdelávaní  prezentovali  z  kovačickej  základnej  školy  Darina  Poliaková,  Anna
Hrková a Vlado Šimek. Interaktívny šlabikár  prezentovala Svetlana Zolňanová. Prítomných privítal
aj predseda Výboru pre vzdelávanie Janko Kolárik a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová,
ako i riaditeľ domácej školy Miloš Krstovský. 

Verejná rozprava o zákonoh v Národnej rade

Výbor pre vzdelávanie,  vedu,   technologický rozvoj  a  informatickú spoločnosť v čele  s
predsedom Muaremom Zukorlićom poriadal verejnú rozpravu o zákonoch z oblasti  vzdelávania
národnostných  menšín  v  Srbsku.  Rozprava  sa  uskutočnila  22.  11.  2019,  v  Národnej  rade  v
Belehrade. V mene slovenskej národnostnej menšine sa na rozprave zúčastnili Libuša Simendićová
a  Svetlana  Zolňanová,  ktorá  predstavila  systém vzdelávania  v  slovenskom jazyku  v  Srbsku  a
vytýčila,  že  sa  Národnostné  rady  pravidelne  zúčastňovali  v  rozpravách  zákonov  z  oblasti
vzdelávania.  Niektoré  pripomienky  na  zákony  boli  prajne  vyriešené,  ako  možnosť  uvádzania
bilingválneho  vzdelávania  a  uvádzanie  tolerancie  a  multietnickosti  a  multikulturalizmu,  ako
výchovného  aspektu  školy.  Prajne  je  postavený  aj  Zákon  o  duálnom  vzdelávaní  a  Zákon  o
učebniciach, no aj napriek tomu vydávanie učebníc v jazykoch národnostných menšín mešká. V
Zákone  o  základnej  škole  je  najväčším  problémom slovné  hodnotenie  pre  materinský  jazyk  s
prvkami národnej kultúry a v Zákone o strednej škole jeho pozícia fakultatívneho predmetu. Ďalej
Zolňanová  podotkla  potrebu  zapojenia  Národnostných  rád  do  vypracovania  novej  stratégie  o
vzdelávaní na päťročné obdobie. 

Zoznam  Žiadostí  o  poskytnutie  dotácií  na  ÚSŽZ,  ktoré  v  novembri  2019  podala
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku na rok 2020 z oblasti vzdelávanie

1. 0313/RS/2020 – Slovenčina aj pre predškolákov

2. 0312/RS/2020 – Budem žiakom v slovenskej triede

3. 0311/RS/2020 – Divadelná postprodukcia

4. 0310/RS/2020 – Aj my sa učíme po slovensky

5. 0309/RS/2020 – Podpora slovenskej skupiny MŠ v Novom Sade

6. 0308/RS/2020 – Slovenské knihy pre slovenské deti

7. 0307/RS/2020 – Výjazdný kurz pre slovenských učiteľov

8. 0306/RS/2020 – Kvalitné vyučovanie pre naše školy

9. 0305/RS/2020 – Aby nám triedy nezanikli

10. 0304/RS/2020 – Po slovensky na strednej škole

11. 0303/RS/2020 – Realizácia kvízu: Poznaj svoju minulosť

12. 0302/RS/2020 – Didaktické pomôcky pre slovenské školy

13. 0319/RS/2020 – Účasť žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom slov. na táboroch v SR

14. 0318/RS/2020 – Účasť žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slov. na táboroch v SR



15. 0317/RS/2020 – Škola v prírode v SR

16. 0316/RS/2020 – Slovenské tradičné remeslá v Srbsku

17. 0479/RS/2020 – Odchod slov. pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR

18. 0482/RS/2020 – Prezentovanie multimediálnych dodatkov zo slovenčiny

19. 0487/RS/2020 – Projektové vyučovanie

20. 0491/RS/2020 – Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade

21. 0489/RS/2020 – Pomoc deťom s autizmom

22. 0495/RS/2020 – Technická podpora elektronickej knihe v školách

23. 0494/RS/2020 – Slovenské inštitúcie v očiach mladých

24. 0480/RS/2020 – Seminár pre učiteľky materských škôl – spoločný dolnozemský projekt

Realizovaný kvíz pre žiakov ZŠ

V organizácii  NRSNM, 5.  decembra 2019, v priestoroch SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej
Pazove, bol realizovaný 5. ročník kvízu Poznaj svoju munulosť za cieľom zvýšenia záujmu žiakov o
dejiny vojvodinských Slovákov. Na kvíze sa zúčastnilo 9 ekíp z ôsmych ZŠ: z Pivnice, Selenče,
Hložian,  Kulpína,  Kysáča,  Aradáča,  Kovačice  a  zo  Starej  Pazovy.  Aj  v  tomto  roku  boli
najúspešnejší pivnickí žiaci, ktorí  za odmenu sa zúčastnia jedného z táborov pre žiakov základných
škôl  v  SR.  Súťaž  hodnotila  porota  v  zložení:  Patrik  Malina,  Mária  Andrášiková  a  Svetlana
Zolňanová.  Organizáciu  súťaže  poporila   Asociácia  slovenských  pedagógov  a  finančne  prispel
Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá. 

Mikuláš v Bratislave

Odmenení žiaci základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským pobudli od 5. - 8. 12. 2019 v
Bratislave na Mikulášskych dňoch v sprievode učiteliek Soni Zahorcovej a Milušky Anušiakovej
majerovej  a  podpredsedníčky  NRSNM  Tatiany  Vujačićovej.  Najúspešnejší  recitátori,  herci  z
divadelných prehliadok a speváci z Rozspievaných klenôt mali príležitosť navštíviť Vianočné trhy,
divadlo v Bratislave a pobaviť sa pri stromčeku, kde im darčeky pripravili organizátorky z Centra
ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave. Projekt finančne podporila MSS a NRSNM.

Podpísané zmluvy o štipendovaní

V stredu, 11. decembra 2019 boli v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny podpísané
zmluvy o štipendovaní  6  študentov slovenskej  národnosti,  ktorí  študujú na fakultách  v Srbsku.
Predsedníčka NRSNM, Libuška Lakatošová a koordinátorka pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová,
zaželali  študentom úspešné štúdium a požiadali  o zapájanie sa do života slovenskej  menšiny a
zachovávanie  kultúry  a  slovenských  tradícií  a  jazyka.  Podporu  v  hodnote  4.000,00  na  desať
mesiacov, zýskali študentky slovakistiky, matematiky, nemeckého jazyka, práva a žurnalistiky. 

Následne  zmluvu  o  finančnej  podpore  podísalo  aj  8  stredoškoláčok  zo  Strednej
zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade, ktoré navštevujú striedu so slovenkou vyučovacou
rečou. 

Zasadala Koordinácia národnostných rád národnostných menšín

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 dennom poriadku boli aktivity späté s otázkou menšinového vzdelávania. 
V  druhej  časti  zasadnutia  sa  konalo  stretnutie  s  ombudsmanom   Mr.  Zoranom  Pašićom,  kde
národnostné  rady mali  príležitosť  prezentovať  najpálčivejšie  otázky  uskutočnenia  menšinových
práv. Pri tejto príležitosti sa vytýčili aj problémy vo vydávaní učebníc v menšinovej reči. 

25. výročie Kultúrnej a vedeckej spoločnosti v Nadlaku 

14.  decembra  2019  zaznamenali   Nadlačania  slávnostnou  akadémiou  25.  výročie  Kultúrnej  a
vedeckej spoločnosti Ivana Kraska v Nadlaku. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny  sa  na  akadémii  zúčastnila  Svetlana  Zolňanová,  koordinátorka  pre  vzdelávanie,  ktorá
spoločnosti  gratulovala  k  jubileu,  poďakovala  sa  za  doterajšiu  spoluprácu  a  v  mene  NRSNM
odovzdala priliehavý dar. 

Finančná pomoc pre stredoškolákov
Predsedníčka Národnostnej  rady slovenskej  národnostnej  menšiny,  Libuška Lakatošová,  spolu  s
koordinátorkou pre vzdelávanie a predsedníčkou Výboru pre informovanie navštívili oficiálne, 17.
decembra  2019, Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Privítala ich
úradujúca  riaditeľka  Jarmila  Vrbovská,  správca  žiaceho domova,  Pavel  Tutan  a  predseda  obce,
Srđan Simić.  Pri tomto stretnutí sa viedli rozhovori o možnosti zachovania slovenských tried a
otvárania  nových  vzdelávacích  odborov  na  gymnáziu  a  rozdelené  boli  darčeky  pre  prvákov  a
finančná podpora pre 14 gymnazistov. 

Pomoc pre študentov slovakistiky

18. decembra 2019, pri oslave blýžiacich sa Vianoc na Filozofickej fakulte v Novom Sade boli
podpísané zmluvy o finsnčnej podpore pre dve študentky zapísané do prvého ročníka na štúdium
slovenského  jazyka  a  literatúry  na  Oddelení  slovakistiky  Filozofickej  fakulty  v  Novom Sade.
Pomoc bola uhradená za október - december jednorázovo podľa zmluvy.

Výstava Vianočná pohľadnica 

V  stredu,  18.  decembra  2019  v  Kultúrnom  stredisku  v  Starej  Pazove,  bola  usporiadaná  16.
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  sa  prihovorila  predsedníčka  Libuška  Lakatošová,  ktorá  prítomným priblížila
význam Vianočných sviatkov v procese vzdelávania detí a zachovávania kultúrneho dedičstva vo
Vojvodine,  čo  bolo  znázornené  aj  na  pohľadniciach  mladých  výtvarníkov.
Pri  tejto  príležitosti  žiaci   ZŠ  v  Starej  Pazove  pripravili  kratší  program.  
Na súťaži  Vianočná pohľadnica početné uznania dostali  aj  slovenskí žiaci  zo Srbska,  z  Padiny,
Kysáča a Bieleho Blata.                                                                                        
                 
Cieľom tejto výstavy bolo vypracovanie katalógu, v ktorom je vybraných 30 najlepších detských
prác a tie pohľadnice sú, ako bolo počuť  funkčné a môžu sa posielať.

Zoznam vyúčtovaných projektov na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v r. 2019
Výbor pre vzdelávania NRSNM:



Poradové  číslo
dotácie:

Názov dotácie:
Požadov
aná suma
v eurách:

Schválená
suma: 

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

1630.00 800,00

2. 0109/RS/2019 Výjazdný kurz pre slovenkích učiteľov 2260.00 1.300,00

3. 0096/RS/2019 Škola v prírode v SR 2720.00 1.300,00

4. 0098/RS/2019
Účasť  žiakov  základných  škôl  s  vyučovacím
jazykom slovenským na táboroch v SR

3130.00 2.000,00

5. 0099/RS/2019
Účasť žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom
slovenským na táboroch v SR

2130.00 1.300,00

6. 0118/RS/2019
Putovná  súťaž  zo  slovenského  jazyka  pre
stredoškolákov – spoločný dolnozemský projekt

5940.00 2.300,00

7. 0111/RS/2019 Didaktické pomôcky pre slovenské školy 6780.00 2.300,00

8. 0137/RS/2019 Podpora slovenskej skupiny MŠ v Novom Sade 3850.00 1.300,00

9. 0105/RS/2019
Odchod  slovenských  pedagógov  a  študentov  zo
Srbska na zdokonaľovanie do SR

4230.00 2.000,00

10. 0110/RS/2019 Slovenské knihy pre slovenské deti 3330.00 1.600,00

11. 0106/RS/2019 Divadelná postprodukcia 2830.00 800,00

12. 0260/RS/2019 Rozhlasová súťaž mladých recitátorov 1650.00 800,00

13. 0256/RS/2019 Budem žiakom slovenskej triedy 1700.00 800,00

Údaje o školách:
Základná škola Počet sl. tried Počet  žiakov  v  sl.

triede

15. októbra v Pivnici 9 161

bratstvo v Aradáči 7 61

Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 17 375

Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch 8 112

Tomáša Garika Masáryka v Jánošíku 6 43

Maršala Tita v Padine 20 411

Jána Kollára v Selenči 12 179

Jána Amosa Komenského v Kulpíne 8 118

Ľudovíta Štúra v Kysáči 12 225

mladých pokolení v Kovačici 16 297

bratov Novákovcov v Silbaši 2 14+22na slovenčine na



2. stupni

Nestora Žučného v Laliti 2 11 + na slovenčine na
2. stupni

Jovana Popovića v Suseku 2 18+29  na  slovenčine
na 2. stupni

Savu Šumanovića v Erdevíku 0 len na slovenčine na 2.
stupni -10 žiakov

22. júla v Krčedíne 1 4

Bratstva a jednoty v Bielom Blate 2 14

Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove 11 220

spolu 135 2. 263

Stredná zdravotnícka školy v Novom Sade v slovenských triedach v školskom roku
2019/2020 má 102 žiakov v 4 triedach, Gymnázium v Kovačici   počíta 75 žiakov v 4
triedach a Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom počíta 7 slovenských tired
gymnázia  a  3  slovenské  triedy  kuchárov  s  úhrnný  počtom žiakov  v  slovenských
triedach 198. 
Fakultatívne vyučovanie pre stredoškolákov sa organizuje na Gymnáziu v Kovačici,
na  stredných  školách  v  Báčskej  Palanke,  na  stredných  školách  v  Starej  Pazove,
Gymnáziu  Jovana  Jovanovića  Zmaja  a  Strednej  hudobnej  škole  v  Novom Sade,
Technickej škole v Novom Sade. 

Počet 6 ročných detí v materských školách vo Vojvodine v školskom 2019/2020 
roku
Názov zariadenia Počet detí
MŠ Včielka Báčsky Petrovec 45 detí
MŠ Kulpín 12 detí
MŠ  Hložany 11 detí 
MŠ Kolibri Kovačica 38 deti
MŠ Kolibri Padina 47 detí
MŠ Poletarac  Stará Pazova 33 deti
MŠ Kolibri Báč Selenča 16 detí
MŠ Lienka Kysáč 18 detí
MŠ Ljuba Stanković Beočin Lug   7 detí
MŠ Naša radost  Alibunar Jánošík   8 detí
ZŠ a MŠ 15. Oktober Pivnica 24 deti
ZŠ a MŠ Bratstvo, Aradáč   6 detí
ZŠ a MŠ Bratstvo a jednota Biele 
Blato 

12 detí

MŠ Poletarac Odžaci Laliť   5 deti
ZŠ a MŠ Bratov Novákovcov Silbaš   5 detí
Spolu potenciálnych prvákov 287
MŠ Radosno detinjstvo Nový Sad



Alternatívny program
MŠ Radosno detinjstvo Nový Sad 18 

ZŠ a MŠ Bratstvo a jednota Biele 
Blato 
ZŠ 22. júl v Krčedíne/ Slankamenské 
Vinohrady
MŠ Mladosť Báčka Palanka
ZŠ a MŠ Čelarevo

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

 slovenská redakcia rádia Nový Sad – vyhlášky

 TV Petrovec - vyhlášky a hosťovania v štúdiu

 TV OK Kovačica - vyhlášky a hosťovania v štúdiu

 TV Stará Pazova, TV Segedín - H, TA3 SR - vyhlášky

 TV Apolo – vyhlášky

 rádio Báčsky Petrovec, Báčka Báč,  

 tlač:  Hlas  ľudu,  Národný kalendár,  Dolnozemský  Slovák,  Naše  snahy -  RO,  Slovenské
noviny -H, Slovenčinár, Petrovské noviny,...

správu vyhotovila: predseda Výboru pre vzdelávanie:
PaedDr. Svetlana Zolňanová Janko Kolárik


