
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad
Číslo: 01-168/2019-01
Dňa: 20.12.2019

Z Á P I S N I C A

z 11. schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutočnila
20.  decembra  2019 o  16.30 h  v  priestoroch Ústavu pre  kultúru  vojvodinských Slovákov,
Njegošova16/II v Novom Sade.

Zasadnutiu predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Schôdze sa zúčastnilo 20
členov  NRSNM:  Libuška  Lakatošová,  Zlatko  Šimák,  Vladimír  Francisty,  Janko  Havran,
Svetlana Zolňanová, Ján Šuľan, Janko Kolárik, Tatiana Brtková, Zlatko Lenhart, Juraj Súdi,
Anna Horvátová, Branislav Slivka, Miroslav Tomáš, Anna Huďanová, Hviezdoslav Čmelík,
Ján Makan, Katarína Vrabčeniaková, Martina Martinková Sabolčká, Juraj Červenák a Jarmila
Agarská.

Schôdze  sa  nezúčastnili:  Branislav  Kulík,  Tatiana  Vujačićová,  Pavel  Surový,  Tatiana
Štaubová, Jaroslav Stevanov, Jano Puškár, Zdenko Kolár, Michal Baláž a Ján Gages.

Prítomní zamestnanci NRSNM – Mária Poptešinová.

Schôdze  sa  zúčastnila  aj  Anna  Chrťanová  Leskovac,  riaditeľka  Ústavu  pre  kultúru
vojvodinských Slovákov.

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

Zasadnutie otvorila predsedníčka Libuška Lakatošová. 
Na schôdzi boli prítomní 20 členovia NRSNM.

Predsedníčka L. Lakatošová prečítala návrh rokovacieho programu.

Návrh rokovacieho programu:

1. Schválenie rokovacieho programu

2. Schválenie rozhodnutia o zmenách a doplnkoch finančného plánu NRSNM na rok 2019

3. Schválenie rozhodnutia o angažovaní nezávislého revízora

4. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

1. schválenie Plánu a programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 
2020. 

2. schválenie Finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 
2020.

5. Mienky a stanoviská NRSNM: 

• Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett DOO 
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• Schválenie predbežnej poradovej listiny na prijatie žiakov – Študentské stredisko Nový 
Sad; 

• Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett DOO 

• Stanovisko k voľbe riaditeľa  Študentského kultúrneho strediska v Novom Sade. 

• Stanovisko k návrhom o určení rozšírenia ulíc na uzemí mesta Nový Sad

6. Otázky a návrhy

ROKOVANIE:

1. Schválenie rokovacieho programu

L. Lakatošová sa opýtala, či niekto má návrh na doplnenie rokovacieho programu.

J. Červenák si myslí, že členovia by mali byť informovaní o tom, čo sa stalo so súbehom a
voľbou kandidáta na riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

L.  Lakatošová povedala,  že  informáciu  podá,  ale  dala  na  hlasovanie  návrh,  aby  sa
informácia  o  zrušení  súbehu  stala  osobitným  bodom.  Návrh  nebol  schválený  (za:  6,
proti:11, zdržaných:0, nehlasovali: 3)

L. Lakatošová navrhla, aby sa bod č. 5 doplnil  jedným podbodom – Stanovisko o voľbe
zodpovedného redaktora druhého programu televízie RTV Vojvodina. Návrh je schválený
väčšinou hlasov (za: 16, proti: 0, zdržaných: 3).

L. Lakatošová konštatovala, že je rokovací program s jedným doplnkom vzťahujúcim
sa na bod č. 5 schválený.

2. Schválenie rozhodnutia o zmenách a doplnkoch finančného plánu NRSNM na rok 
2019

L. Lakatošová vysvetlila, prečo sa finančný plán mení. Ozrejmila, že plánovaný rozpočet
NRSNM,  schválený  vlani  vo  februári,  bol  26.643.000,00  dinárov,  medzičasom  je  na
základe dotácií prijatých v roku 2019  zvýšený na 27.987.861,00. Vysvetlila, že plán sa
robil na základe dotácií v roku 2018, ale že sa v roku 2019 jednotlivé dotácie menili, napr. z
pokrajiny sa dotácia  zmenšila,  ale zato pribudli  prostriedky z mesta Nový Sad a z obcí
Báčska Topola,  Báčsky Petrovec a Stará Pazova. Tento rozdiel  je vsunutý do osobitnej
položky „podrška slovačkim ustanovama, udruženjima i institucijama  od značaja“ v rámci
položky fungovanie NRSNM. Dôvod na to je ten, že si väčšina lokálnych samospráv  žiada,
aby  sa  prostriedky,  ktorými  podporujú  NRSNM,  strovili  na  území  ich  obce,  čiže  na
podporu  rôznych  združení,  aktivít,  manifestácií.  Jedine  mesto  Nový  Sad   nemá  také
požiadavky. Keďže sme z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov dostali  žiadosť o
finančnú  pomoc,  keď ide  o  výplatu  nájomného  (od júla  značne zvýšeného),  plánujeme
pomôcť, aby sa to vyplatilo, lebo ide o ustanovizeň, ktorej sme zakladateľom.

Druhá zmena, ktorá sa stala,  je vo Výbore pre informovanie,  kde určité položky nie sú
strovené,  a  to  je  „jednorazová pomoc  médiám,  ktoré  v roku 2019 pripomínajú  výročie
založenia...“  v  hodnote  70.000,00  dinárov,  a  „podpora  lokálnych  médií“  100.000,00
dinárov,  takže  je  rozpočet  Výboru  pre  informovanie  o  170.000,00  dinárov  menší,  a
prostriedky sú presunuté do položky 127, ktorú sme zvýšili na milión dinárov.
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L. Lakatošová otvorila rozpravu.

J. Červenák upozornil, že je nekorektne to, že prednedávnom kvôli vysokému nájomnému
nebola schválená správa o činnosti Ústavu pre kultúru vojv. Slovákov, a že vtedy to bol
veľký hriech, a teraz je normálne, že pomôžeme Ústavu zaplatiť. Znamené, nič sa neurobilo
na tom, aby to nájomné bolo zmenšené, ale to bol dobrý dôvod, aby sa neschválila správa, a
potom aj dôvod na zmenu riaditeľa. Zároveň zdôraznil, že sa zhoduje s tým, aby sa Ústav
finančne podporil.

Rozhodnutie  o  zmenách  a  doplnkoch  finančného  plánu  NRSNM  na  rok  2019  je
jednohlasne schválené.

3. Schválenie rozhodnutia o angažovaní nezávislého revízora

L. Lakatošová vysvetlila celý proces, ktorý predchádzal návrhu rozhodnutia o angažovaní 
revízora „Centar za reviziju i ekonomska istraživanja“.

Rozhodnutie o angažovaní nezávislého revízora je jednohlasne schválené.

4. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

1. schválenie Plánu a programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na 
rok 2020.

Rozprava nebola.

Plán a program Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2020 je 
jednohlasne schválený.

2. schválenie Finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na 
rok 2020.

Rozprava nebola.

Finančný plán Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2020  je 
jednohlasne schválený.

5. Mienky a stanoviská NRSNM: 

• Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett DOO 

• Schválenie predbežnej poradovej listiny na prijatie žiakov – Študentské stredisko 
Nový Sad; 

• Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett DOO 

• Stanovisko k voľbe riaditeľa  Študentského kultúrneho strediska v Novom Sade. 

• Stanovisko k návrhom o určení rozšírenia ulíc na uzemí mesta Nový Sad

• Stanovisko o voľbe zodpovedného redaktora druhého programu televízie RTV 
Vojvodina

Rozprava nebola.

L. Lakatošová navrhla, aby sa o všetkých mienkach a stanoviskách naraz hlasovalo.
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Mienky a stanoviská sú jednohlasne schválené.

6. Otázky a návrhy

J.  Červenák sa  znovu  opýtal,  čo  sa  udialo  s  voľbou  riaditeľa  Ústavu  pre  kultúru
vojvodinských Slovákov.

L. Lakatošová ozrejmila členom NRSNM, že hlavným dôvodom prečo je súbeh pre vymeno-
vanie  riaditeľa  Ústavu  pre  kultúru  vojvodinských  Slovákov zrušený  je  ten,  že  Ústav  pre
kultúru  vojvodinských  Slovákov  nezverejnil  súbeh  na  spôsob  ako  to  Zákon,  lebo  bol
zverejnený iba v Hlase ľudu, a nie aj v novinách, ktoré vychádzajú na území celého Srbska, v
denných novinách aj v „Nacionalnej službe za zapošljavanje, teda že sa súbeh zopakuje.

Zapísala
Lidija Damijanová

Libuška Lakatošová
predsedníčka NRSNM
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