
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad
Číslo: 01-67/2019-01
Dňa: 04.06.2019

Z Á P I S N I C A

z 5. schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutočnila 4. júna
2019,  so  začiatkom o 19.00 hod.  v  sieni  na  II.  poschodí   Zhromaždenia  AP Vojvodiny,
Vladiku Platona bb, Nový Sad. 

Zasadnutiu predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Schôdze sa zúčastnilo 25
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,  Martina Martinková Sabolčká,  Juraj
Červenák a Jarmila Agarská.

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

Prítomní  zamestnanci  NRSNM  –  Svetluša  Hlaváčová,  Mária  Poptešinová  a  Lidija
Damijanová.

Schôdze sa zúčastnil aj Samo Žiak, riaditeľ NVU Hlas ľudu

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

Zasadnutie otvorila predsedníčka  Libuška Lakatošová. Konštatovala, že prítomných je 25
členov a že je NRSNM uznášaniaschopná. 

Predsedníčka  L.  Lakatošová konštatovala,  že  materiál  na  schôdzu  a  návrh  rokovacieho
programu dostali všetci, a že mieni, že nie je potrebné znovu ho čítať. Opýtala sa, či niekto
má návrh na doplnenie  rokov. programu.
J. Havran podal  návrh na doplnenie  rokovacieho programu,  keďže medzičasom prišli  tri
požiadavky o mienku NRSNM:
1. Mienka o voľbe riaditeľa ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch
2. Mienka o sieti predškolskej ustanovizne  mesta Nový Sad
3. Mienka o voľbe riaditeľa ZŠ Svätého Savu v B. Palanke

Predsedníčka navrhla tieto požiadavky zaradiť do bodu číslo 9, ako podbody a, b, c. Návrh je 
jednohlasne schválený.

    T. Brtková navrhla informáciu o štipendiách, ktorú pripravila, dať ako osobitný bod, pod 
číslom 10. Členovia NRSNM väčšinou hlasov (za bolo 23 členov) schválili aj toto doplnenie 
rokovacieho programu.

Návrh rokovacieho programu spolu s doplnením:
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1. Schvaľovanie programu rokovania
2. Schvaľovanie zápisníc:

–  schvaľovanie zápisnice z 3. schôdze NRSNM

 –  schvaľovanie zápisnice zo 4. (elektronickej) schôdze NRSNM

3. Návrh rozhodnutia o odvolaní členov Správnej rady NVU Hlas ľudu a vymenovaní jej 
nových členov

4. Návrh rozhodnutia o odvolaní členov Dozornej rady NVU Hlas ľudu a vymenovaní jej 
nových členov.

5.

–  Schvaľovanie Správy o činnosti NVU Hlas ľudu, o týždenníku Hlas ľudu a časopise  
Vzlet za rok 2018

–  Schvaľovanie Finančnej správy NVU Hlas ľudu za rok 2018 

–  Schvaľovanie Záverečného účtu NVU Hlas ľudu za rok 2018

6.

– Schvaľovanie Finančného plánu NVU Hlas ľudu  za rok 2019

–  Schvaľovanie Plánu a programu NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu 
Vzlet  za rok 2019.

7. Informácia o celomenšinových festivaloch v júni 2019

8. Mienky a stanoviská NRSNM

 Stanovisko k otvoreniu 1. triedy s výučbou slovenského jazyka pre menej ako 15 žiakov

 Stanovisko k voľbe riaditeľa Technickej školy 9. mája v Báčskej Palanke
 Stanovisko ku kvality učebníc Vydavateľstva Logos d.o.o. a ich odborné hodnotenie
 Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o počte študentov na zápis do prvého ročníka študijných

programov  základných,  odborných,  akademických  a  integrovaných štúdií  financovaných z
rozpočtu  Autonómnej  pokrajiny  Vojvodiny  na  fakultách  Univerzity  v  Novom  Sade  v
školskom roku 2019/2020 a Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o počte študentov zapísaných
do  prvého  ročníka  magisterského,  i  doktorandského  štúdia,  financovaných  z  rozpočtu
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na fakultách Univerzity v Novom Sade v školskom roku
2019/2020.

 Vyjadrenie a odborné posúdenie kvality učebníc, Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade

 Stanovisko k  otvoreniu  1.  ročníka  s  vyučovacím jazykom slovenským pre  menej  ako  15
žiakov základnej školy Tomáša Garriqa Masaryka v Jánošíku

 Vyjadrenie a odborné posúdenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett d.o.o.
 Stanovisko k Návrhu rozhodnutia a k  elaborátu o sieti verejných ustanovizní vykonávajúcich

základné vzdelávanie, Obecná rada Obce Báčsky Petrovec
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 Stanovisko k Elaborátu o sieti  verejných ustanovizní vykonávajúcich základné vzdelávanie
Obecné zhromaždenie Beočin

 Stanovisko k  Návrh  rozhodnutia  a elaborátu  o  sieti  verejných ustanovizní  vykonávajúcich
predškolské vzdelávanie, Obecná rada Obce Báčsky Petrovec

 Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o počte študentov na zápis do prvého ročníka študijných
programov  základných  odborných štúdií  financovaných  z  rozpočtu  Autonómnej  pokrajiny
Vojvodiny  na  vysokých  školách  odborných  štúdií  založených  APV  v  školskom  roku
2019/2020. 

 Stanovisko k voľbe riaditeľa základnej školy Vuka Karadžića, Nový Sad 
 Stanovisko k postupu voľby riaditeľa Predškolskej ustanovizne Poletarac, Stará Pazova
 Stanovisko  k  návrhu  členov  Rady,  Pokrajinského  sekretariátu  pre  vysoké  vzdelávanie

a vedecko-výskumnú činnosť, Nový Sad 
 Návrh  plánu zápisu  žiakov do  prvého  ročníka  stredných  škôl  na  území  AP Vojvodiny v

školskom roku 2019/2020
 ??Návrh členov Školského výboru, Zhromaždenie mesta Nový Sad, Komisia pre personálne,

administratívne a mandátové otázky.
 Návrh člena Školského výboru ZŠ Vuka Karadžića Báč
 Stanovisko k realizácii výučby predĺženého pobytu v ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč.
 Návrh člena Školského výboru ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč 
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určovaní názvu ulíc v osadách Nový Sad, Rumenka a

Veternik
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia о určovaní názvu plató a ulíc v Novom Sade 
 Iniciatíva na udelenie názvu ulice v obývanom meste Kysáč
 Iniciatíva na udelenie názvu ulice v meste Nový Sad
 Stanovisko k náčrtu rozhodnutia o určení názvu ulíc v obci Báčska Palanka
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia na zmenu názvu ulíc v Zreňaníne
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvu ulíc v Lugu 
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvov ulíc v obci Kovačica
 Návrh kandidáta na člena v Rady pre medzietnické vzťahy obce Odžaci
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvov ulíc a námestí v obci Alibunár

9. Mienky NRSNM:

a) Mienka o voľbe riaditeľa ZŠ Svätého Savu v B. Palanke

b) Mienka o sieti predškolských ustanovizní v  meste Nový Sad

c) Mienka o voľbe riaditeľa ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch

10. Informácia o štipendiách 

11. Otázky a návrhy

1. Schvaľovanie rokovacieho programu 

Výsledok   hlasovania  o  návrhu  doplneného  rokovacieho   programu:  za:  25,  proti:  0,
zdržaných: 0
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Návrh rokovacieho  programu je schválený jednohlasne.

2. Schvaľovanie zápisníc:

– schvaľovanie zápisnice z 3. schôdze NRSNM

Zápisnica z 3. schôdze NRSNM je schválená jednohlasne (za: 25, proti: 0, zdržaných: 0)

–  schvaľovanie zápisnice zo 4 . (elektronickej) schôdze NRSNM

Zápisnica  zo  4.  schôdze NRSNM je  schválená  väčšinou  hlasov  (za:  23,  proti:  0,
zdržaných: 2)

3.  Návrh rozhodnutia o odvolaní členov Správnej rady NVU Hlas ľudu a vymenovanie
nových členov

L.Lakatošová ozrejmila, že doterajšej správnej rade vypršal mandát, a že návrh na jej nové
zloženie znie:
Predseda SR NVU HĽ –  Miloslav Chrťan
Členovia  SR NVU HĽ:  Miroslav Brna,  Hviezdoslav  Čmelík,  Jaroslav  Stevanov,  Dragana
Surová, Miroslav Tomáš, Vladimír Hudec, Elena Šranková  a  Anička Chalupová.

Diskutovali:  M. Martinková Sabolčká,  J.  Červenák,  A.  Horvátová,  A.  Huďanová,  P.
Surový

Členovia najprv hlasovali  o odvolaní  doterajších členov Správnej rady NVU Hlas ľudu.
Rozhodnutie  o  odvolaní  doterajších  členov  Správnej  rady  NVU  Hlas  ľudu  je
jednohlasne schválené  (za: 25, proti: 0, zdržaných: 0).

Rozhodnutie  o  vymenovaní   členov  Správnej  rady  NVU  Hlas  ľudu  je  schválené
väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 3)

4. Návrh rozhodnutia o odvolaní členov Dozornej rady NVU Hlas ľudu a vymenovaní
jej nových členov.

L.Lakatošová ozrejmila,  že  doterajšej  dozornej  rade  (Juraj  Červenák,  Adam Jonáš  a  Ján
Šimák) vypršal mandát, a že návrh na nové zloženie znie: Daniela Lazorová (predsedníčka) z
Lalite, Anna Čapeľová zo Selenče a Mária Domoniová z Kysáča.
Diskutoval: P. Surový

Rozhodnutie  o  odvolaní  doterajších  členov  Dozornej  rady  NVU  Hlas  ľudu  je
jednohlasne schválené  (za: 25, proti: 0, zdržaných: 0).
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Rozhodnutie o vymenovaní  členov Dozornej rady NVU Hlas ľudu je schválené väčšinou
hlasov (za: 23, proti: 0, zdržaných: 2)

5.

–  Schvaľovanie Správy o činnosti NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu
Vzlet za rok 2018

– Schvaľovanie Finančnej správy NVU Hlas ľudu za rok 2018 

– Schvaľovanie Záverečného účtu NVU Hlas ľudu za rok 2018

Riaditeľ NVU Hlas ľudu Samo Žjak v krátkosti hovoril o historiáte novín Hlas ľudu, o tom
akotáto ustanovizeň a redakcia teraz fungujú, o aktuálnom spôsobe financovania, o blížiacom
sa probléme  s prevádzkovým priestorom, o nedostatočnom počte zamestnaných novinárov.
Skrátka sa zmienil aj o tlačiarni HL Print. 
M. Tomáš ako predseda Výkonnej rady NRSNM konštatoval,  že správa o činnosti  Hlasu
ľudu, síce je schválená Výkonnou radou, ale že VR NRSNM mala veľa pripomienok na prácu
HĽ, ako aj na spoluprácu s NRSNM. 
Diskutovali: A. Huďanová, J. Makan, Z. Lenhart, H. Čmelík, J. Červenák, J. Stevanov,
A. Horvátová, L. Lakatošová, P. Surový.

Predsedníčka  NRSNM  L.  Lakatošová dala  na  hlasovanie  Správu o činnosti  NVU Hlas
ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet za rok 2018 s pripomienkami, Finančnú
správu NVU Hlas ľudu za rok 2018 s pripomienkami,  Záverečný účet NVU Hlas ľudu
za  rok  2018  s  pripomienkami  –   všetko  je  schválené  jednohlasne   (za:  25,  proti:  0,
zdržaných: 0).

6.

– Schvaľovanie Finančného plánu NVU Hlas ľudu  za rok 2019

– Schvaľovanie Plánu a  programu práce NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a
časopisu Vzlet  za rok 2019.

L.Lakatošová informovala,  že Výkonná rada NRSNN navrhla,  aby sa tieto plány dali  na
dopracovanie novozvolenej Správnej rade  HĽ.

Predsedníčka dala na hlasovanie  návrh, aby sa Finančný plán  NVU Hlas ľudu  na rok
2019, Plán a program NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet na rok
2019 dnes  neschvaľovali, aby sa dali novozvolenej Správnej rade HĽ na dopracovanie.
Návrh je schválený jednohlasne (za: 25, proti: 0, zdržaných: 0).
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7. Informácia o celomenšinových festivaloch v júni 2019

L. Lakatošová informovala, že Výbor pre kultúru NRSNM v júni bude spoluorganizátorom
troch  celomenšinových  festivalov  s osobitným  významom  pre  slovenskú  národnostnú
menšinu:
26. detská divadelná prehliadka 3xĎ sa uskutoční 7. – 9. júna 2019 v Starej Pazove
15. júna bude v Hložanoch 49. folklórny festival Tancuj, tancuj
22. júna 2019 bude v Kysáči 26. detský folklórny festival Zlatá brána.
Všetky uvedené festivaly Rada podporuje nielen finančne, ale aj organizačne. Predsedníčka
pozvala prítomných, aby navštívili tieto udalosti.
O festivaloch v krátkosti hovorili a prítomných pozvali,  aby sa na nich zúčastnili,  členovia
organizačných výborov z jednotlivých prostredí –  J. Havran, A. Huďanová, P. Surový.

8. Mienky a stanoviská NRSNM

 Stanovisko o otvorení 1. triedy s výučbou slovenského jazyka pre menej ako 15 žiakov

 Stanovisko k voľbe riaditeľa Technickej školy 9. mája v Báčskej Palanke
 Stanovisko ku kvalite učebníc Vydavateľstva Logos d.o.o. a ich odborné hodnotenie 
 Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o počte študentov, ktorí sa budú môcť zapísať do prvého

ročníka študijných programov základných, odborných, akademických a integrovaných štúdií
financovaných z rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na fakultách Univerzity v Novom
Sade  v  školskom roku  2019/2020  a  Stanovisko  k  Návrhu  rozhodnutia  o  počte  študentov
zapísaných  do  prvého  ročníka  magisterského  a  doktorandského  štúdia,  financovaného  z
rozpočtu  Autonómnej  pokrajiny  Vojvodiny  na  fakultách  Univerzity  v  Novom  Sade  v
školskom roku 2019/2020.

 Vyjadrenie  o kvalite  učebníc  a  ich odborné posúdenie,  Ústav pre  učebnice – oddelenie  v
Novom Sade

 Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka v Základnej škole Tomáša Garriqa Masaryka v Jánošíku s
vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15 žiakov. 

 Vyjadrenie a odborné posúdenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett, d.o.o.
 Stanovisko k Návrhu rozhodnutia a elaborátu o sieti  verejných ustanovizní vykonávajúcich

základné vzdelávanie, Obecná rada Obce Báčsky Petrovec
 Stanovisko k Elaborátu o sieti verejných ustanovizní vykonávajúcich základné vzdelávanie,

Obecné zhromaždenie Beočin
 Stanovisko k  Návrh  rozhodnutia  a elaborátu  o  sieti  verejných ustanovizní  vykonávajúcich

predškolské vzdelávanie, Obecná rada Obce Báčsky Petrovec
 Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o počte študentov na zápis do prvého ročníka študijných

programov  základných  odborných štúdií  financovaných  z  rozpočtu  Autonómnej  pokrajiny
Vojvodiny  na  vysokých  školách  odborných  štúdií  založených  APV  v  školskom  roku
2019/2020. 

 Stanovisko k voľbe riaditeľa základnej školy Vuka Karadžića, Nový Sad 
 Stanovisko k postupu voľby riaditeľa Predškolskej ustanovizne Poletarac, Stará Pazova
 Stanovisko  k  návrhu  členov  Rady  Pokrajinského  sekretariátu  pre  vysoké  vzdelávanie

a vedecko-výskumnú činnosť, Nový Sad 
 Návrh  plánu zápisu  žiakov do  prvého  ročníka  stredných  škôl  na  území  AP Vojvodiny v

školskom roku 2019/2020
 Návrh na členov Školského výboru, Zhromaždenie mesta Nový Sad, Komisia pre personálne,

administratívne a mandátové otázky. 
 Návrh na člena Školského výboru ZŠ Vuka Karadžića v Báči
 Stanovisko k realizácii výučby počas predĺženého pobytu v ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč
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 Návrh na člena Školského výboru ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč 
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o  určovaní názvu ulíc v osadách Nový Sad, Rumenka a

Veternik
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia о určovaní názvu plató a ulíc v Novom Sade 
 Iniciatíva na určenie názvu ulíc v obývanej osade Kysáč
 Iniciatíva na určenie názvu ulíc v meste Nový Sad
 Stanovisko k náčrtu rozhodnutia o určovaní názvu ulíc v obci Báčska Palanka
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia na zmenu názvu ulíc v meste Zreňanín
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určovaní názvu ulíc v Lugu 
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určovaní názvov ulíc v obce Kovačica
 Návrh kandidáta na člena Rady pre medzietnické vzťahy v obci Odžaci
 Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určovaní názvov ulíc a námestí v obci Alibunár

Duskusie sa ujali J. Červenák, J. Havran, B. Slivka, J. Šuľan.

L.Lakatošová dala na hlasovanie všetky stanoviská spolu. Mienky a stanoviská NRSNM sú
jednohlasne schválené (za: 25, proti: 0, zdržaných: 0).

9. Mienky NRSNM:

a) Mienka o voľbe riaditeľa ZŠ Svätého Savu v B. Palanke

b) Mienka o sieti predškolských ustanovizní v  meste Nový Sad

c) Mienka o voľbe riaditeľa ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch

J. Havran vysvetlil situáciu a ambient, v akom sa koná voľba riaditeľa na základnej škole
v Hložanoch.  Prečítal  list  „nespokojných  rodičov“.  Navrhol,  aby NRSNM dala  negatívnu
mienku o návrhu na riaditeľa v tejto škole.
S. Zolňanová vysvetlila, aké su kompetencie NRSNM a ako by sa rada mala správať v tejto
situácii. Keďže rada nemá mechanizmus na kontrolovanie vierohodnosti anonymného dopisu,
mala by požiadať osvetovú inšpekciu, aby skontrolovala situáciu a zistila, či sú veci, pre ktoré
by sa voľba konkrétnej osoby nemala podporiť. Zároveň navrhla, že o voľbe riaditeľa predsa
len treba dať nejakú mienku, pretože podľa zákona sa mlčanie v takýchto prípadoch berie ako
súhlas.
Diskusie sa zúčastnili J. Červenák a T. Brtková.

L. Lakatošová vyzvala členov, aby hlasovali o jednotlivých bodoch:

a) Mienka o voľbe riaditeľa  ZŠ Svätého Savu v B.  Palanke – členovia  väčšinou
hlasov návrh schválili (za: 24, proti: 0, zdržaných: 1).

b) Mienka o sieti predškolských ustanovizní v  meste Nový Sad – členovia návrh
jednohlasne schválili (za: 25, proti: 0, zdržaných: 0).

c) Členovia sa hlasovaním vyjadrili, aby NRSNM dala negatívnu mienku, keď ide o
voľbu  kandidáta  na  riaditeľa  školy,  a  aby  požiadala  pokrajinskú  osvetovú
inšpekciu o stanovisko – členovia väčšinou hlasov schválili návrh, aby NRSNM
dala negatívnu  mienku (za: 21, proti: 0, zdržaných: 3, nehlasoval:1).
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10. Informácia o štipendiách 

T. Brtková, členka Komisie pre štipendiá, v krátkosti podala informáciu o tom, čo Komisia
rozhodla  v  súvislosti  s poradovníkom a  odporúčaním  študentov  uchádzajúcich  sa  o
štipendiá Slovenskej republiky.

11. Otázky a návrhy

A.  Huďanová apelovala,   aby  v budúcnosti  schôdze  prebiehali  s menším  počtom
nepríjemných slov a urážok.

Zapísala
Lidija Damijanová

Libuška Lakatošová
predsedníčka NRSNM
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