
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad
Číslo: 01-21/2019-01
Dňa: 27.02.2019

Z Á P I S N I C A

z 3. schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,  ktorá sa uskutočnila 27.
februára 2019, o 18.00 hod. v sieni na II. poschodí  Zhromaždenia AP Vojvodiny, Vladiku
Platona bb, Nový Sad. 

Zasadnutiu predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Schôdze sa zúčastnilo 26
členov NRSNM: Libuška Lakatošová, Branislav Kulík, Zlatko Šimák, Tatiana Vujačićová,
Vladimír Francisty,  Janko Havran, Svetlana Zolňanová, Ján Šuľan, Janko Kolárik, Tatiana
Brtková,  Zlatko  Lenhart,  Juraj  Súdi,  Anna  Horvátová,  Branislav  Slivka,  Pavel  Surový,
Miroslav  Tomáš,  Anna  Huďanová,  Hviezdoslav  Čmelík,  Ján  Makan,  Katarína
Vrabčeniaková,  Tatiana  Štaubová,  Jaroslav  Stevanov,  Michal  Baláž,  Martina  Martinková
Sabolčká, Juraj Červenák a Jarmila Agarská.

Schôdze sa nezúčastnili: Jano Puškár, Zdenko Kolár a Ján Gages.

Prítomní  zamestnanci  NRSNM  –  Mária  Poptešinová,  Svetlana  Zolňanová  a  Lidija
Damijanová.

Schôdze  sa  zúčastnili  aj  Anna  Chrťanová,  riaditeľka  Ústavu  pre  kultúru  vojvodinských
Slovákov  (ÚKVS)  a  Anna  Séčová  Pintírová,  riaditeľka  Múzea  vojvodinských  Slovákov.
Prítomná bola aj účtovníčka ÚKVS,  Ljubica Stanić.

Prítomní predstavitelia médií: TV Petrovec , RTV– rozhlas, RTV – televízia, Hlas ľudu, 

Zasadnutie  otvorila  predsedníčka  Libuška  Lakatošová.  Konštatovala,  že  prítomných  je  26
členov a že je NRSNM uznášaniaschopná. 

Predsedníčka L. Lakatošová konštatovala, že všetci materiály na schôdzu a návrh rokovacieho
programu dostali všetci, a že mieni, že nie je potrebné znovu ho čítať. 

Návrh rokovacieho programu:

1. Schválenie rokovacieho programu 
2. Schválenie zápisnice z 2. pracovnej schôdze NRSNM
3. Schválenie Rokovacieho poriadku  NRSNM
4. Výročná správa Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2018
5. Schvaľovanie  plánu a programu práce Výboru pre kultúru  na rok 2019
6. Výročná správa Výboru pre vzdelávanie NRSNM za rok 2018
7. Schvaľovanie plánu a programu práce Výboru pre vzdelávanie na rok 2019
8. Výročná správa Výboru pre informovanie NRSNM za rok 2018
9. Schvaľovanie  plánu a programu práce  Výboru pre informovanie  na rok 2019
10. Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM za rok 
2018
11. Schvaľovanie plánu a programu práce VUPJP NRSNM na rok 2019.
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12. Výročná správa NRSNM za rok 2018
13. Schvaľovanie finančnej správy NRSNM za rok 2018
14. Vynesenie rozhodnutí o schválení správ o hmotnom a finančnom hospodárení 
v roku              2018:

 rozhodnutia  o  schválení  Správy  o  súpise  základných  prostriedkov,
drobného inventára, peňažných prostriedkov a záväzkov v roku 2018

  rozhodnutia o schválení Správy o súpise základných prostriedkov a ich 
stav  dňa 31. 12. 2018

  rozhodnutia o schválení Správy o súpise drobného inventára dňa 31. 12. 
2018

  rozhodnutia o schválení Správy o súpise krátkodobých vkladaní a 
peňažných prostriedkoch dňa  31. 12. 2018

 rozhodnutia o schválení Správy o záväzkoch dňa 31. 12. 2018

                           15. Schvaľovanie plánu a  programu práce NRSNM na rok 2019
                           16. Schvaľovanie finančného plánu  NRSNM na rok 2019

  17. Schvaľovanie Pravidiel o účtovníctve a účtovnej politike NRSNM
18. Správa nezávislého revízora o vykonanej revízii príjmov a výdavkov NRSNM

financovaných zo štátneho rozpočtu za rok 2018
19. Schvaľovanie Pracovných pravidiel pre zamestnaných v NRSNM
20. Schvaľovanie Pravidiel o vnútornej organizácii a klasifikácii prácovných miest
v NRSNM
21. Schvaľovanie rozhodnutia o úhradách 
22. Schvaľovanie rozhodnutia o zakladaní pracovného pomeru
23. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

 schvaľovanie Správy o činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov
v roku 2018

 schvaľovanie  finančnej správy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za
rok 2018

24. M úzeum vojvodinských Slovákov
 schvaľovanie Správy o činnosti Múzea vojvodinských Slovákov v roku 2018
 schvaľovanie  finančnej správy Múzea vojvodinských Slovákov v roku 2018
 schvaľovanie Plánu a programu Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2019
 schvaľovanie finančného plánu Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2019
 schvaľovanie  stratégie  rozvoja  Múzea  vojvodinských  Slovákov  na  obdobie

2019 –  2023

25. K podmienkam na získanie štipendia na akademický rok 2019/2020
26. Mienky a stanoviská NRSNM:

 Stanovisko k plánu na zápis žiakov do Medicínskej školy 7. apríla v 
Novom Sade na rok 2019/2020

 Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Desanky Maksimovićej v Báčskej Palanke
 Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Branka Radičevića v Savinom Sele
 Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja v Sriemskej 

Kamenici
 Mienka k voľbe riaditeľa domova pre žiakov stredných škôl Angeliny 

Kojicovej Giny Zrenjanin
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 Mienka a odborné hodnotenie kvality učebníc vydavateľstva  Klett d.o.o.
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre predškolské a základné 

vzdelávanie v obci Alibunar
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre predškolské a základné 

vzdelávanie v obci Báč
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie v obci 

Kovačica
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie v meste 

Nový Sad
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre predškolské a základné 

vzdelávanie v obci Stará Pazova
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie v obci  

Šíd
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie v obci  Šíd
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie v obci  

Báčska Topola
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre predškolské a základné 

vzdelávanie v meste Zreňanín
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie v obci  

Inđija
 Stanovisko k voľbe členov Rady Filozofickej fakulty v Novom Sade 
 Stanovisko k voľbe členov Školského výboru Medicínskej  školy 7. apríla 

v Novom Sade 
 Mienka NRSNM k voľbe člena Rady Vysokej školy odborného štúdia pre 

vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade. 
 Stanovisko k návrhu  Rozhodnutia o určení názvu parku v Šídskej obci
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvov ulíc v obci Odžaci
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvov ulíc v obci Odžaci
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o zmene názvov ulíc v meste Zreňanín
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o zmene názvov ulíc obec Stará Pazova

                       27. Rôzne

1. Schvaľovanie rokovacieho programu 

L. Lakatošová  sa opýtala, či niekto má dopliť navrhnutý rokovací program. Doplnky neboli.
Výsledok  hlasovania o návrhu rokov.  programu: za: 26, proti: 0, zdržaných: 0

Návrh rokov.  programu je schválený jednohlasne.

2. Schvaľovanie zápisnice z 2. pracovnej schôdze NRSNM

Rozprava nebola.
Hlasovanie: za: 24, proti: 0, zdržali sa: 2

Zápisnica z 2. pracovnej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov.
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L. Lakatošová navrhla,  aby sa body 3 až  18 spolu  prediskutovali,  keďže ide  o podobnú
tematiku – správy a plány. Hlasovanie o tomto návrhu: za: 22, proti: 3, zdržali sa: 1
Návrh, aby sa o bodoch 3 až 18  diskutovalo spolu, je väčšinou hlasov shválený.

Predsedníčka navrhla, aby sa aj o bodoch 19 až 22 viedla spoločná rozprava.
Hlasovanie o tomto návrhu: za: 22, proti: 3, zdržali sa: 1
Návrh, aby sa body 19 až 22 spolu prediskutovali, je väčšinou hlasov shválený.

Na návrh predsedníčky sa aj o bodoch 24 a 25 spolu diskutovalo.
Hlasovanie o tomto návrhu: za: 22, proti: 3, zdržali sa: 1
Návrh, aby sa o bodoch 24 až 25 spolu diskutovalo, je väčšinou hlasov shválený.

L. Lakatošová otvorila spoločnú rozpravu o bodoch 3 až 18.

J. Červenák objasnil  návrhy na zmeny a doplnky Rok. poriadku, ktoré v mene listiny Hej,
Slováci! – Michal Baláž na zasadnutie dodal aj v písomnej podobe. Návrhy sú nasledovné:

Návrh č. 1:
V časti I. Všeobecné ustanovenia doplniť článkom 2, ktorý znie:

„Článok 2:
Na zasadnutiach  NRSNM sa rokuje  po slovensky,  výnimkou  môže  byť   iba  ak  niekto  z
prítomných neovláda slovenský jazyk, v takom prípade zabezbečiť prekladateľa. Používanie
slovenčiny platí pre všetky orgány NRSNM.“ 

Poznámka:
Keďže je podobné znenie navrhnutého článku 2 obsiahnuté v článku 39, navrhujem uvedený
text vymazať (návrhom určím znenie článku 39). Mienim, že tento článok má byť obsiahnutý
v časti I. Všeobecné ustanovenia kvôli mimoriadnej dôležitosti!

Návrh č. 2:
V časti VII Činnosť rady pozmeniť článok 39:
„Zasadnutie rady zvoláva jej  predseda podľa potreby,  ale najmenej  raz za tri  mesiace,  do
počtu nepatria telefonické a elektronické zasadnutia.
V prípade neprítomnosti predsedu rady zasadnutia vedie jeho zástupca, oprávnený predsedom
rady – predsedajúci.“

Poznámka: 
Vo všetkých  článkoch,  v  ktorých sa  používa  predseda  rady,  použiť  „predseda  rady resp.
predsedajúci“.

Návrh č. 3:
V článku 44 odsek 1 mení sa a znie:
„Výnimočne,  ak  sa  vyskytne  potreba,  rada  môže  zorganizovať  aj  elektronické  alebo
telefonické zasadnutie. Tieto zasadnutia nepatria do počtu povinných zasadnutí v roku.“

Návrh č. 4:
V článku 52 odsek 4 mení sa a znie:
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„Po  rozprave  rada  môže  rozhodnúť,  aby  sa  jednotlivé  návrhy  alebo  otázky  dali  na
dopracovanie.“

Návrh č. 5:
Článok 54 odsek 6 mení sa a znie:
„Výklad členov rady k jednotlivým bodom rokovacieho programu nemôže trvať viac ako 5
minút.“

Poznámka:
Nelogické je, aby základný výklad trval 3 minúty a reagovanie (replika, odpoveď) 2 minúty.
Alebo je prvé krátke, alebo je druhé dlhé.

Návrh č. 6:
V článku 58 sa dopĺňa nová zarážka, ktorá znie takto:
„- a všetko ostatné, definované v článku 55 a 56 navrhnutého Rokovacieho poriadku. “

Doterajšie zarážky od prvej po siedmu zostávajú nepozmenené.

Diskutovali  L. Lakatošová, J. Šuľan, Z. Lenhart, J. Červenák, P. Surový.

Predsedníčka  Výboru  pre  kultúru  NRSNM Anna  Čapeľová  v krátkosti  ozrejmila  Plán
a program činnosti VPK na rok 2019.
Ján  Kolárik, predseda  Výboru  pre  vzdelávanie  NRSNM  v hlavných  črtách  opísal  Plán
a program činnosti VPV na rok 2019 a hlavné ciele Výboru na tento rok.
Anna  Chorvátová, predsedníčka  Výboru  pre  informovanie  NRSNM  ozrejmila  Plán
a program činnosti VPI na rok 2019 a priority na tento rok.
Vladimír  Francisty,  predseda  Výboru  pre  úradné  používanie  jazyka  a  písma  NRSNM,
ozrejmil  Plán a program činnosti  VPÚPJP na rok 2019. Vysvetlil,  že vo všetkom dobrom
z minulého mandátu Výbor plánuje pokračovať, ale že má v úmysle vniesť aj  určité zmeny,
ako napr. podporovať združenia a inštitúcie formou výziev. 
Svetlana Zolňanová hovorila o finančnom pláne NRSNM na rok 2019, ako aj o povinnosti
národnostných rád dodržiavať Zákon o verejnom obstarávaní.

Diskusie sa zúčastnil P. Surový, J. Červenák.

Hlasovanie o návrhu J. Červenáka  č. 1– za: 3, proti: 22, zdržaných: 1

Hlasovanie o návrhu J. Červenáka  č. 2 – za: 3, proti: 22, zdržaných: 1

Hlasovanie o návrhu J. Červenáka  č. 3 – za: 3, proti: 22, zdržaných: 1

Hlasovanie o návrhu J. Červenáka  č. 4 – za: 3, proti: 22, zdržaných: 1

Hlasovanie o návrhu J. Červenáka  č. 5 – za: 3, proti: 22, zdržaných: 1

Hlasovanie o návrhu J. Červenáka  č. 6 – za: 3, proti: 22, zdržaných: 1
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3. Schvaľovanie Rokovacieho poriadku  NRSNM

L. Lakatošová  dala na hlasovanie Rokovací poriadok NRSNM: za: 22, proti: 2, zdržali sa: 2

Rokovací poriadok NRSNM je schválený väčšinou hlasov. 

4. Výročná správa Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2018

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Výročná správa Výboru pre  kultúru NRSNM za rok 2018  je  schválená väčšinou
hlasov.

5. Schvaľovanie  plánu a programu práce Výboru pre kultúru  na rok 2019

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Plán  a  program práce  Výboru  pre  kultúru   na  rok  2019  je  schválený  väčšinou
hlasov.

6. Výročná správa Výboru pre vzdelávanie NRSNM za rok 2018

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Výročná správa Výboru pre vzdelávanie  za rok 2018 je schválená väčšinou hlasov.

7. Schvaľovanie  plánu a  programu práce  Výboru  pre  vzdelávanie  na rok
2019

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Plán a program práce Výboru pre  vzdelávanie  na rok 2019 je  schválený väčšinou
hlasov.

8. Výročná správa Výboru pre informovanie NRSNM za rok 2018

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Výročná správa Výboru pre informovanie  za rok 2018 je schválená väčšinou hlasov.
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9. Schvaľovanie  plánu a programu práce  Výboru pre informovanie  na rok 
2019

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Plán a program práce Výboru pre informovanie  na rok 2019 je schválený väčšinou 
hlasov.

10. Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM 
za rok 2018

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma  za rok 2018 je 
schválená väčšinou hlasov.

11. Schvaľovanie plánu a programu práce VÚPJP NRSNM na rok 2019

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Plán a program práce Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2019 je 
schválený väčšinou hlasov.

12. Výročná správa NRSNM za rok 2018

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Výročná správa NRSNM za rok 2018 je schválená väčšinou hlasov.

13. Schvaľovanie finančnej správy NRSNM za rok 2018

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Finančná správa NRSNM za rok 2018 je schválená väčšinou hlasov.

14. Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o hmotnom a finančnom 
hospodárení v roku 2018.

 Vynesenie  rozhodnutia  o  schválení  Správy  o  súpise  základných
prostriedkov,  drobného  inventára,  peňažných  prostriedkov  a
záväzkov v roku 2018

 Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o súpise základných 
prostriedkov a ich stav  dňa 31. 12. 2018

 Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o súpise drobného 
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inventára dňa 31. 12. 2018
 Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o súpise krátkodobých 

vkladaní a o peňažných prostriedkoch dňa  31. 12. 2018
 Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o záväzkoch dňa 31. 12. 

2018

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Členovia  NRSNM vyniesli  rozhodnutie  o  schválení  Správy  o  hmotnom a  finančnom
hospodárení v roku 2018 väčšinou hlasov.

                           15. Schvaľovanie plánu a  programu práce NRSNM na rok 2019

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Plán a program práce NRSNM  na rok 2019 je schválený väčšinou hlasov.

                           16. Schvaľovanie finančného plánu  NRSNM na rok 2019

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Finančný plán NRSNM  na rok 2019 je schválený väčšinou hlasov.

  17. Schvaľovanie Pravidiel o účtovníctve a účtovnej politike NRSNM

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Pravidlá o účtovníctve a účtovnej politike NRSNM sú schválené väčšinou hlasov. 

18.  Správa nezávislého  revízora  o  vykonanej  revízii  príjmov  a  výdavkov
NRSNM financovaných zo štátneho rozpočtu za rok 2018

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

Správa nezávislého revízora je schválená väčšinou hlasov.

L. Lakatošová otvorila rozpravu o bodoch 19 až 22.

Mária  Poptešin,  tajomníčka  NRSNM,  v krátkosti  ozrejmila  Pracovné  pravidlá  pre
zamestnaných v NRSNM, Pravidlá o vnútornej organizácii a klasifikácii pracovných miest v
NRSNM, Rozhodnutie o úhradách, Rozhodnutie o založení pracovného pomeru.
Diskusie sa zúčastnili Martina Martinková Sabolčká, L. Lakatošová.

19. Schválenie Pracovných pravidiel pre zamestnaných v NRSNM
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Hlasovanie: za: 23, proti: 3, zdržali sa: 0

Pracovné pravidlá pre zamestnaných v NRSNM sú väčšinou hlasov schválené.

20. Schvaľovanie Pravidiel o vnútornej organizácii a klasifikácii pracovných
miest v NRSNM

Hlasovanie: za: 23, proti: 3, zdržali sa: 0

Pravidlá o vnútornej organizácii a klasifikácii prácovných miest v NRSNM  sú väčšinou
hlasov schválené.

21. Schvaľovanie rozhodnutia o úhradách 

Hlasovanie: za: 23, proti: 3, zdržali sa: 0

Členovia NRSNM väčšinou hlasov schválili  Rozhodnutie o úhradách.

22. Schvaľovanie rozhodnutia o založení pracovného pomeru

Hlasovanie: za: 23, proti: 3, zdržali sa: 0

Rozhodnutie o založení pracovného pomeru je väčšinou hlasov schválené.

23. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

 schvaľovanie  Správy  o  činnosti  Ústavu  pre  kultúru  vojvodinských
Slovákov v roku 2018

 schvaľovanie   finančnej  správy  Ústavu  pre  kultúru  vojvodinských
Slovákov za rok 2018

24. Múzeum vojvodinských Slovákov
 schvaľovanie  Správy  o  činnosti  Múzea  vojvodinských Slovákov v  roku

2018
 schvaľovanie   finančnej  správy  Múzea  vojvodinských Slovákov v  roku

2018
 schvaľovanie Plánu a programu práce Múzea vojvodinských Slovákov na

rok 2019
 schvaľovanie  finančného  plánu  Múzea  vojvodinských  Slovákov na  rok

2019
 schvaľovanie stratégie rozvoja Múzea vojvodinských Slovákov na obdobie

2019 – 2023

L. Lakatošová otvorila rozpravu o bodoch 23 až 24
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Anna  Chrťanová  Leskovac,  predsedníčka  ÚKVS,  vysvetlila,  že  sa  v minulom  roku
pracovalo na základe návrhu Programu práce a finančného plánu Ústavu za rok 2018, ktorý
bol  schválený  Správnou  radou  ústavu,  potom  Národnostnou  radou  SNM  a nakoniec  aj
pokrajinskou  vládou,  čo  všetko  obsahuje  Správa  o činnosti  a záverečný  účet  ÚKVS.  Po
zasadnutí Výkonnej rady 22. februára  2019 na iniciatívu podpredsedu VR, Branislava Kulíka,
dodatočne je podaná správa o aktivitách, ktoré boli podniknuté, keď ide o riešenie pracovného
priestoru ústavu. Vyzvala členov NRSNM aby sa, ak sú nejasnosti keď ide o finančnú správu
alebo fin. plán, obrátili na Ljubicu Stanić, účtovníčku ÚKVS.

Anna Séčová Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov, v krátkosti predstavila
prácu tohto múzea v minulom roku, keď sa jeho riaditeľkou stala, a hovorila aj o pláne na rok
2019, ako aj o plánoch, týkajúcich sa novej budovy tohto múzea.
Branislav Kulík  informoval  členov NRSNM, že Výkonná rada je tej  mienky,  že Správu
o činnosti  a Finančnú správu Ústavu pre kultúru  vojvodinských Slovákov za rok 2018 by
Národnostná rada nemala  schváliť.   Vysvetlil,  že  dôvody súvisia  so situáciou,  v ktorej  sa
ústav vlani ocitol,  keď ide o prenájom priestorov, a s rozhodnutiami Správnej rady ÚKVS
týkajúcich sa jej vyriešenia.
Diskutovali P. Surový, J. Šuľan, L. Lakatošová, J. Červenák.

Hlasovanie:

23. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

 schvaľovanie  Správy  o  činnosti  Ústavu  pre  kultúru  vojvodinských
Slovákov v roku 2018

Hlasovanie: za: 1, proti: 21, zdržali sa: 4

Správa  o  činnosti  Ústavu  pre  kultúru  vojvodinských  Slovákov  v roku  2018  nie  je
shválená.

 schvaľovanie   Finančnej  správy  Ústavu  pre  kultúru  vojvodinských
Slovákov za rok 2018

Hlasovanie: za: 1, proti: 21, zdržali sa: 4

Finančná  správa  Ústavu  pre  kultúru  vojvodinských  Slovákov  za  rok  2018  nie  je
shválená.

24. Múzeum vojvodinských Slovákov
 schvaľovanie  Správy  o  činnosti  Múzea  vojvodinských Slovákov v  roku

2018
Hlasovanie: za: 24, proti: 0, zdržali sa: 2

Správa o  činnosti  Múzea  vojvodinských Slovákov v  roku 2018  je  shválená  väčšinou
hlasov.

 Schvaľovanie  Finančnej  správy  Múzea  vojvodinských Slovákov v  roku
2018

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3

10



Finančná  správa  Múzea  vojvodinských  Slovákov v  roku  2018  je  shválená  väčšinou
hlasov.

 schvaľovanie Plánu a programu  Múzea vojvodinských Slovákov na rok
2019

Hlasovanie: za: 24, proti: 0, zdržali sa: 2
Plán a program Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2019 je schválený väčšinou 
hlasov.

 schvaľovanie  finančného  plánu  Múzea  vojvodinských  Slovákov na  rok
2019

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3
Finančný plán Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2019 je schválený väčšinou hlasov.

 schvaľovanie stratégie rozvoja  Múzea vojvodinských Slovákov v období
2019 až 2023

Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3
Stratégia rozvoja  Múzea vojvodinských Slovákov na obdobie  2019 –  2023  je shválená
väčšinou hlasov.

25. K podmienkam na získanie štipendia na akademický rok 2019/2020

S. Zolňanová v krátkosti ozrejmila návrh Komisie pre štipendiá, ktorý sa vzťahuje na školský
rok 2019/2020, pre stredoškolákov a pre študentov na našich fakultách a na Slovensku.

Hlasovanie:  za:  25,  proti:  0,  zdržali  sa:  0 (nehlasovala J. Agarská,  medzičasom
odišla zo zasadnutia).

Návrh Komisie pre štipendiá na zmenu podmienok na získanie štipendií,  v školskom
roku  2019/2020, je schválený väčšinou hlasov.

26. Mienky a stanoviská NRSNM:
 Stanovisko k plánu na zápis žiakov do Medicínskej školy 7. apríla v 

Novom Sade na rok 2019/2020
 Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Desanky Maksimovićej v Báčskej Palanke.
 Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Branka Radičevića v Savinom Sele
 Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja v Sriemskej 

Kamenici
 Mienka k voľbe riaditeľa žiackeho domova pre žiakov stredných škôl 

Angeliny Kojićovej Giny
Zreňanín

 Mienka a odborné hodnotenie kvality učebníc vydavateľstva  Klett d.o.o.
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre predškolské a základné 

vzdelávanie v obci Alibunár
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre predškolské a základné 

vzdelávaniev  obci Báč
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie v obci  
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Kovačica
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie v meste 

Nový Sad
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre predškolské a základné 

vzdelávanie v obci Stará Pazova
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie v obci  

Šíd
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie v obci  Šíd
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie v obci   

Báčska Topola
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre predškolské a základné 

vzdelávanie v meste Zreňanín
 Mienka o sieti verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie v obci  

Inđija
 Stanovisko k voľbe členov Rady Filozofickej fakulty v Novom Sade 
 Stanovisko k voľbe členov Školského výboru Medicínskej  školy 7. apríla 

v Novom Sade 
 Mienka NRSNM k voľbe člena Rady Vysokej školy odborného štúdia pre 

vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade. 
 Stanovisko k návrhu  Rozhodnutia o určení názvu parku v obci Šíd
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvu ulíc v obci Odžaci
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvu ulíc v obci Odžaci
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia  o zmene názvu ulíc v meste Zreňanín
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia  o zmene názvu ulíc v obci Stará Pazova

Hlasovanie: za: 22, proti: 0, zdržali sa: 3 (nehlasovala J. Agarská, medzičasom  
odišla zo zasadnutia).

Mienky a stanoviská NRSNM sú shválené väčšinou hlasov.

                       27. Rôzne

Diskutoval Z.  Lenhart

Zapísala
Lidija Damijanová

Libuška Lakatošová
predsedníčka NRSNM
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