
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad
Číslo: 01-137/2019-01
Dňa: 21. 11. 2019

Z Á P I S N I C A

z 9. schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutočnila vо
štvrtok, 21. novembra 2019 o 18.00 hod. v sieni na II. poschodí Zhromaždenia AP Vojvodiny,
Vladiku Platona b.č., Nový Sad.

Zasadnutiu  predsedala  Libuška  Lakatošová,  predsedníčka  NRSNM.  Schôdze  sa
zúčastnilo 24 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, Jaroslav Stevanov, Martina Martinková Sabolčká, Juraj Červenák a Jarmila
Agarská.

Na schôdzi neboli: Tatiana Štaubová, Jano Puškár, Zdenko Kolár, Michal Baláž a Ján Gages.

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

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

Zasadnutie otvorila predsedníčka  Libuška Lakatošová. Konštatovala, že prítomných je 24
členov a že je NRSNM uznášaniaschopná. 

Predsedníčka  L.  Lakatošová konštatovala,  že  materiál  pre  schôdzu a  návrh  rokovacieho
programu dostali všetci členovia Rady a prečítala rokovací program.

Návrh rokovacieho programu:

1. Schválenie programu rokovania 
2. Schválenie zápisníc z 5. pracovnej schôdze , 6.,7. a 8. elektronickej schôdze NRSNM
3. Schválenie demisie podpredsedu VR NRSNM
4. Voľba nového podpredsedu Výkonnej rady NRSNM
5. NVU Hlas ľudu: 
a)Informacia o kádrových zmenách v NVU Hlas ľudu
b)Schvaľovanie  Finančného plánu NVU Hlas ľudu na rok 2019
c)Schvaľovanie Plánu a programu NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet na
za rok 2019

6. Stanovisko k voľbe riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov
7. Gymnáziim Jána Kollára so žiackym domovom – Báčsky Petrovec:

1.  schvaľovanie  Správy  o  realizácii  ročného  plánu  Gymnázia  Jána  Kollára  so
žiackym  domovom v školskom roku 2018/2019 a

2. schvaľovanie ročného plánu práce Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom
na školský rok 2019/2020
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8. Prijatie Rozhodnutia o účasti NRSNM na projekte národnostných menšín v novej finančnej
perspektíve EÚ, projekt pod názvom Dunaj nás spája.

9. Informácia Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja v súvislosti s utvorením
triedy s vyučovacím jazykom slovenským na ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku

10. Informácia o udelených štipendiách stredoškolákom a študentom v akademickom roku
2019/2020.

11. Mienky a stanoviská NRSNM: 
-  Stanovisko k odvolaniu  člena  Správnej  rady Stredoškolského domova  Brankovo kolo v
Novom Sade; 
- Stanovisko k voľbe riaditeľa  Základnej školy T. G. Masaryka v Jánošíku;
- Stanovisko na návrh členov Správnej rady Žiackeho domova Brankovo kolo v Novom Sade;
- Stanovisko k voľbe riaditeľa v PU Kolibri v Kovačici;
- Stanovisko k voľbe riaditeľa na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom
Petrovci; 
- Stanovisko k voľbe riaditeľa  Študentského kultúrneho strediska v Novom Sade
- Schválenie predbežnej poradovej listiny na prijatie žiakov do Žiackeho domova Brankovo
kolo v Novom Sade;
-  Schválenie  predbežnej  poradovej  listiny  na  prijatie  žiakov  do  Žiackeho  domova  v
Nikolajevskej č. 1 v Novom Sade;
- Schválenie predbežnej poradovej listiny na prijatie žiakov do Žiackeho domova Angeliny
Kojić-Gina v Zreňanine; 
- Schválenie predbežnej poradovej listiny I. kola  na prijatie žiakov do žiackeho domova na
Gymnáziu Jána Kollára pre školský rok 2019/2020;
- Schválenie predbežnej poradovej listiny II. kola  na prijatie žiakov do žiackeho domova na
Gymnáziu Jána Kollára pre školský rok  2019/2020;
-  Schválenie  predbežnej  poradovej  listiny  na  prijatie  žiakov  do  Žiackeho  domova  Petra
Kuzmjaka v Ruskom Kerestúre; 
-  Schválenie  predbežnej  poradovej  listiny na prijatie  žiakov do Študentskeho domova Dr.
Simu Miloševića č. 4 v Novom Sade;
-  Schválenie  predbežnej  poradovej  listiny  na  prijatie  žiakov  do  študentskeho  domova  –
Študentské stredisko Nový Sad;
- Stanovisko k plánu zápisu žiakov na odborné vzdelávanie v školskom roku 2019/2020;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy 22. júla v Krčedíne;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy Jána Amosa Komenského  v Kulpíne;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy Nestora Žučného v Laliti;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov SŠ 7. aprila, V. Knićanina 3, Nový Sad;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy 15. októbra v Pivnici;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy bratstva a jednoty v Bielom Blate; 
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- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy Savu Šumanovića v Erdevíku; 
- Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie Obce Beočin; 
- Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské a základné vzdelávanie Obce Báč; 
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Logos d.o.o. 
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett DOO;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Eduka DOO, Belehrad;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett DOO;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Novi Logos DOO;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade 
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Novi Logos DOO.
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett DOO;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett DOO;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade;
-  Stanovisko  k  projektom  Ministerstva  osvety,  vedy  a  technologického  rozvoja  v  rámci
vzdelávania národnostných menšín;
-  Stanovisko  k  projektom  v  rámci  informovania  národnostných  menšín  Pokrajinskeho
sekretariátu za kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami;
-  Stanovisko  k  projektom  v  rámci  informovania  národnostných  menšín  Pokrajinskeho
sekretariátu za kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami;
- Stanovisko k projektom v rámci  výzvy na spolufinancovanie projektov z rozpočtu Obce
Báčsky Petrovec v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2019;
- Stanovisko k projektu Vaše pravo da znate – Biele Blato;
- Stanovisko k projektom v rámci výzvy na spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta
Nový Sad v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2019;
-  Stanovísko  k  projektu  v  rámci  výzvy na  spolufinancovanie  projektov  z  rozpočtu  Obce
Kovačica v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2019 – I;
-  Stanovísko  k  projektu  v  rámci  výzvy na  spolufinancovanie  projektov  z  rozpočtu  Obce
Kovačica v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2019 – II;
-  Stanovisko  k  projektom v  rámci  výzvy Ministerstva  kultúry  a  informovania  Republiky
Srbsko na spolufinancovanie projektov  v oblasti verejného informovania v médiách v roku
2019;
- Stanovisko k projektu Týždenné vysielanie – Rádio Bačka doo Báč – Obce Odžaci;
- Stanovisko k projektu Multijskyzový doplnok v týždenníku Pančevac – Pančevo;
- Stanovisko k projektu Pančevački višejezičnik – Plandište;
-  Stanovsko  k  projektu  v  rámci  výzvy  na  spolufinancovanie  projektov  z  rozpočtu  Obce
Báčska Palanka v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2019;
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- Stanovisko k projektu v rámci výzvy na spolufinancovanie projektov z rozpočtu Obce Stará
Pazova v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2019;
- Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o určení názvu ulice v meste Zreňanin;
- Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o určení názvu ulíc v meste Nový Sad;
- Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o určení názvu ulíc v Obci Stará Pazova; 
- Mienka NRSNM k voľbe členov Rady pre medzietnické vzťahy v Obci Kovačica;

12. Otázky a návrhy

Predsedníčka sa opýtala, či niekto má návrh na doplnenie  rokovacieho programu. Keďže sa
nikto  neprihlásil,  sama  ho  doplnila  návrhom,  aby  sa  pod  číslom  12  tohto  rokovacieho
programu hovorilo o Návrhu o mimoriadnom udelení plakiet NRSNM. Otázky a návrhy budú
potom pod bodom 13. 
Prítomní sa o návrhu  vyjadrili hlasovaním – schválili ho jednohlasne.

ROKOVANIE:

1. Schvaľovanie programu rokovania 

Členovia hlasovali o  rokov. programe s doplnkom – schválili ho jednohlasne.

2. Schvaľovanie zápisníc z 5. pracovnej schôdze a zo 6.,7. a 8. elektronickej  schôdze
NRSNM

Rozprava o zápisniciach nebola.

O zápisniciach členovia hlasovali takto:
Zápisnica z 5. schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 22, proti:0, zdržaných:1,
nehlasovali: 1)
Zápisnica zo 6. elektronickej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0,
zdržaných: 2, nehlasovali: 1)
Zápisnica zo 7. schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných:2,
nehlasovali: 1)
Zápisnica z 8. schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných:2,
nehlasovali: 1)

3. Schválenie demisie podpredsedu VR NRSNM

L. Lakatošová informovala o tom, že Anna Huďanová podala demisiu na post podpredsedu
Výkonnej rady NRSNM.
A.  Huďanová vysvetlila,  že  dôvodom demisie  je  jej  vymenovanie  na  miesto  úradujúcej
riaditeľky NVU Hlas ľudu, lebo stanoviskom Agentúry pre boj proti korupcii  je, že sa tieto
dve funkcie navzájom vylučujú, ale aj ďalej môže zostať členkou NRSNM, lebo je zvolená zo
strany národa.

J. Červenák je mienky, že v tomto prípade, bez ohľadu na stanovisko Agentúry pre boj proti
korupcii, byť členom NRSNM, ktorá rozhoduje o závažných veciach keď ide o Hlas ľudu,
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znamená  klasický  konflikt  záujmov  a  že  by  sa  A.  Huďanová  mala  vzdať  tejto  funkcie.
Zdôraznil, že na voľbách sa hlasovalo o listine do NRSNM a nie o jednotlivcoch.
Rozpravy sa zúčastnili ešte L. Lakatošová, P. Surový, A. Huďanová, Z. Lenhart.

Členovia hlasovali o demisii A. Huďanovej a schválili ju väčšinou hlasov (za: 23, proti: 0,
zdržaných: 0, nehlasovali: 1)

4. Voľba nového podpredsedu Výkonnej rady NRSNM

L. Lakatošová navrhla, aby sa v súlade s čl. 7 Zákona o národnostných radách národnostných
menšín  a  čl.   33  Štatútu  NRSNM  na  post  podpredsedu  Výkonnej  rady  NRSNM  zvolil
Hviezdoslav Čmelík zo Starej Pazovy.

Rozprava nebola.

Člen  NRSNM  Hviezdoslav  Čmelík  zo  Starej  Pazovy  je  väčšinou  hlasov  zvolený  za
podpredsedu Výkonnej rady NRSNM (za: 22, proti: 0, zdržaných: 2).

5. NVU Hlas ľudu: 
a) Informácia o kádrových zmenách v NVU Hlas ľudu

Informáciu podala úradujúca riaditeľka Anna Huďanová.

Diskusie sa zúčastnili: J. Červenák, P. Surový, A. Huďanová, L. Lakatošová.

b) Schvaľovanie  Finančného plánu NVU Hlas ľudu na rok 2019

L.  Lakatošová pripomenula,  že  návrh  finančného  plánu  NVU  Hlas  ľudu  už  bol  na
rokovacom poriadku NRSNM, na jej 5. zasadnutí,  ale bolo dohovorené, že ho nová správna
rada Hlasu ľudu ešte raz  prerokuje.

Diskusia nebola.

Finančný plán NVU Hlas ľudu na rok 2019 je schválený väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0,
zdržaných: 3).

c) Schvaľovanie Plánu a programu NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu
Vzlet  na rok 2019

L. Lakatošová pripomenula, že aj Plán a program NVU Hlas ľudu je zmenený.

Diskusie sa zúčastnili: A. Huďanová, P. Surový.

Plán a program NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet na za rok 2019
je väčšinou hlasov schválený (za: 22, proti: 0, zdržaných: 1, nehlasoval: 1).
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6. Stanovisko k voľbe riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

Predseda Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Branislav Kulík podal
krátku správu o tom, ako prebiehal proces vypisovania súbehu a voľby riaditeľa Ústavu pre
kultúru. Za riaditeľa ÚKVS je navrhnutý kandidát Vladimír Francisty z Kysáča.
M. Sabolčká konštatovala,  že na základe Zákona o kultúre v Správnej rade by malo byť
aspoň 30 % z počtu zamestnaných. Keďže  sú v Ústave zamestnaní traja,  aspoň jeden by mal
byť v novom zložení Správnej rady, a to v tejto chvíli nie je prípad. Implikuje to minimálne
dva problémy. Najprv to, že ustanovizeň vedú ľudia, ktorí nie sú z tejto oblasti, nie sú z radu
zamestnaných,  a po  druhé,  kladie  sa  otázka  legitimity  a legality  konania  a rozhodovania
orgánu zvoleného v rozpore   s platným zákonom.  Odpoveď na  tieto  otázky si  žiadala  od
právničky.
Druhá vec  je,  že  prvým krokom tejto  Správnej  rady bolo zmeniť  štatút,  vsunúť doň ako
podmienku  pre  kandidáta  na  riaditeľa  vysokoškolské  vzdelanie  v  oblasti  prírodovedno-
matematických vied, čo navádza na to, že už bola vyvolená osoba na kandidáta, ktorú chceme
postaviť za riaditeľa. Položila aj otázku nepotizmu, lebo predseda Správnej rady je bratranec
zvoleného  kandidáta. Opýtala sa, či to zákon dovoľuje.
Tiež si myslí, že aj NRSNM mala na zasadnutie dostať materiál vzťahujúci sa na všetkých
kandidátov, ktorí konkurovali na miesto riaditeľa, aby mohla správne rozhodnúť – mala mať
aspoň ich životopis a plán a program práce, s ktorým účinkovali na súbehu, zvlášť preto, že
ide o Zdenku Valentovú, ktorá je už roky aktívna v oblasti kultúry.
L. Lakatošová vysvetlila, že keď ide o ustanovizne s dvomi-tromi zamestnancami, Zákon o
kultúre hovorí, že v spr. rade nemusia byť členovia z radov zamestnaných. To je vysvetlenie
právnikov Pokr. sekretariátu pre kultúru. Ani v predchádzajúcom zložení neboli zamestnaní.
Myslí si, že tu konflikt záujmov neexistuje, a že ani nevedela, že ide o bratrancov.
M. Poptešinová konšatatovala,  že sa po celý čas spolupracovalo aj  s  tímom právnikov z
APV, lebo sú spoluzakladateľmi Ústavu pre kultúru a že v tomto prípade nejde o konflikt
záujmov,  možno  iba  o  morálnu  otázku,  ale  že  na  základe  Zákona  o  konflikte  záujmov
prekážka neexistuje.
B. Kulík vysvetlil, že Správna rada sa snažila zovšeobecniť podmienky na voľbu riaditeľa
porovnávajúc ich s predchádzajúcim štatútom Ústavu.

Ďalšej diskusie sa zúčastnili  M. Sabolčká, B. Kulík, A Huďanová, J. Šuľan, J. Červenák.

Návrh Správnej rady ÚKVS, aby  sa Vladimír Francisty stál riaditeľom Ústavu pre
kultúru  vojvodinských  Slovákov,  je  väčšinou  hlasov  schválený  (za:  21,  proti:  0,
zdržaných: 3).

7. Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom – Báčsky Petrovec:

1.  Schvaľovanie Správy o realizácii  ročného plánu Gymnázia Jána Kollára so
žiackym  domovom v školskom roku 2018/2019 

2.  Schvaľovanie  ročného  plánu  práce  Gymnázia  Jána  Kollára  so  žiackym
domovom  na školský rok 2019/2020

L. Lakatošová konštatovala, že na zasadnutie bola povolaná aj riaditeľka gymnázia, Anna
Medveďová,  aby  aj  ústne  podala  správu,  ona  sa  však  ospravedlnila,  lebo  mala  predtým
dohodnuté záväzky.
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S. Zolňanová vysvetlila, že zakladateľom gymnázia je NRSNM a že preto aj analyzujeme 
jeho ročné správy a plány práce. Vysvetlila aj aktuálnu situáciu v súvislosti so zápisom 
nových žiakov v tomto školskom roku, teda fakt, že  gymnázium tentoraz nevyužilo možnosť 
zapísať dovolený počet nových tried, má o 2 triedy menej (ide o jednu triedu s vyučovacím 
jazykom slovenským a o triedu informatikov). Zdôraznila, že plán zápisu do stredných škôl sa
vypracúva v pokrajinských orgánoch, že ho schvaľuje aj NRSNM, takže máme možnosť 
vplývať na to, aby sa nové triedy so slovenským vyučovacím jazykom otvorili aj niekde inde, 
keďže gymnázium túto možnosť nevyužilo.

Diskusie sa zúčastnili: J. Havran, P. Surový, J. Šuľan, L. Lakatošová,  J. Súdi, J.
Červenák, A. Horvátová.

Správa o realizácii ročného plánu Gymnázia Jána Kollára so  žiackym  domovom
v školskom roku 2018/2019 je jednohlasne schválená (za: 24, proti: 0, zdržaných: 0).

Ročný plán práce Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom na školský rok
2019/2020 je jednohlasne schválený (za: 24, proti: 0, zdržaných: 0).

8. Prijatie  Rozhodnutia o účasti  NRSNM na projekte národnostných menšín v novej
finančnej perspektíve EÚ, projekt pod názvom Dunaj nás spája.

L.  Lakatošová informovala,  o  aký  projekt  ide.  Vysvetlila,  že  ideou  je,  aby  združenia
maďarskej, rusínskej, ukrajinskej, chorvátskej a slovenskej menšiny z Chorvátska a Srbska
spoločne účinkovali v projekte pod názvom Dunaj nás spája, s ktorým sa bude v Európskej
únii  konkurovať o prostriedky.  Ide o to,  že same Srbsko nemá právo uchádzať sa o tieto
prostriedky v EÚ, môže to urobiť iba takto, prostredníctvom Chorvátska. Zdôraznila, že sú do
toho zapojené aj štátne agentúry na písanie projektov z Chorvátska a Srbska. Vukovarsko-
sriemska  župa  zabezpečí  10  % prostriedkov  ako  garant,  to  je  podmienka  pre  účasť  na
konkurze.  Ak NRSNM schváli  rozhodnutie  o účasti  na  projekte,  zostáva  ďalej  rozmýšľat
o tom, na aké účely prostriedky potrebujeme. 

Diskusie sa zúčastnili B. Slivka, L. Lakatošová, J. Súdi, M. Sabolčká, P. Surový.

Rozhodnutie  o  účasti  NRSNM  na  projekte  národnostných  menšín  v  novej
finančnej perspektíve EÚ pod názvom Dunaj nás spája je jednohlasne schválené (za: 24,
proti: 0, zdržaných: 0).

9. Informácia Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja ohľadom utvorenia
oddelenia v slovenskom jazyku na ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku

S.  Zolňanová vysvetlila,  že  v situácii,  keď  sa  do  triedy  zapíše  menej  ako  15  detí,
ministerstvo musí vydať osobitné povolenie na jej formovanie, pričom NRSNM už roky dáva
o tom svoju mienku. Aj tohto roku NRSNM dala svoje odporúčanie na otvorenie takých tried
v Aradáči, Jánošíku, Hložanoch, Kulpíne, Silbaši, Laliti,  Súseku, ale aj v Erdevíku, kde do
prvého ročníka boli prihlásení iba traja žiaci. Žiaľ, ministerstvo otvorenie slovenskej triedy
v Erdevíku  neschválilo,  o čom  sme  odpoveď  dostali  až  v októbri,  a  deti  vtedy  už  boli
zaradené do srbskej triedy. Teraz  sa môžu slovenský jazyk učiť len ako voliteľný predmet,
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dve  hodiny týždenne,  a  my môžeme  iba  konštatovať,  že  v Erdevíku  utrácame  slovenské
oddelenie.

10. Informácia o udelených štipendiách stredoškolákom a študentom v akademickom
roku 2019/2020.

J.  Havran podal  správu  o  udelených  štipendiách  pre  stredoškolákov  a  študentov  v
akademickom roku  2019/2020.  Vysvetlil  spôsob,  akým boli  štipendiá  rozdelené  do  troch
stredných škôl (tohto roku prvýkrát aj žiakom v zdravotníckej škole). V krátkosti ozrejmil aj
spôsob udeľovania štipendií  tunajším študentom.  Informoval  aj  o  tom,  že je na Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí podaný projekt, ktorým žiadame prostriedky na štipendovanie
študentov na prvom ročníku slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade.

11. Mienky a stanoviská NRSNM: 
-  Stanovisko k odvolaniu  člena  Správnej  rady Stredoškolského domova  Brankovo kolo v
Novom Sade; 
- Stanovisko k voľbe riaditeľa  Základnej školy T. G. Masaryka v Jánošíku;
- Stanovisko na návrh členov Správnej rady Žiackeho domova Brankovo kolo v Novom Sade;
- Stanovisko k voľbe riaditeľa v PU Kolibri v Kovačici;
- Stanovisko k voľbe riaditeľa na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom
Petrovci; 
- Stanovisko k voľbe riaditeľa  Študentského kultúrneho strediska v Novom Sade
- Schválenie predbežnej poradovej listiny na prijatie žiakov do Žiackeho domova Brankovo
kolo v Novom Sade;
-  Schválenie  predbežnej  poradovej  listiny  na  prijatie  žiakov  do  Žiackeho  domova  v
Nikolajevskej č. 1 v Novom Sade;
- Schválenie predbežnej poradovej listiny na prijatie žiakov do Žiackeho domova Angeliny
Kojić-Gina v Zreňanine; 
- Schválenie predbežnej poradovej listiny I. kola  na prijatie žiakov do žiackeho domova na
Gymnáziu Jána Kollára pre školský rok 2019/2020;
- Schválenie predbežnej poradovej listiny II. kola  na prijatie žiakov do žiackeho domova na
Gymnáziu Jána Kollára pre školský rok  2019/2020;
-  Schválenie  predbežnej  poradovej  listiny  na  prijatie  žiakov  do  Žiackeho  domova  Petra
Kuzmjaka v Ruskom Kerestúre; 
-  Schválenie  predbežnej  poradovej  listiny na prijatie  žiakov do Študentskeho domova Dr.
Simu Miloševića č. 4 v Novom Sade;
-  Schválenie  predbežnej  poradovej  listiny  na  prijatie  žiakov  do  študentskeho  domova  –
Študentské stredisko Nový Sad;
- Stanovisko k plánu zápisu žiakov na odborné vzdelávanie v školskom roku 2019/2020;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy 22. júla v Krčedíne;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy Jána Amosa Komenského  v Kulpíne;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy Nestora Žučného v Laliti;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov SŠ 7. aprila, V. Knićanina 3, Nový Sad;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy 15. októbra v Pivnici;
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- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch;
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy bratstva a jednoty v Bielom Blate; 
- Stanovisko k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15
žiakov Základnej školy Savu Šumanovića v Erdevíku; 
- Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie Obce Beočin; 
- Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské a základné vzdelávanie Obce Báč; 
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Logos d.o.o. 
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett DOO;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Eduka DOO, Belehrad;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett DOO;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Novi Logos DOO;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade 
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Novi Logos DOO.
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett DOO;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Vydavateľstva Klett DOO;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade;
- Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebníc Ústav pre učebnice – oddelenie v Novom
Sade;
-  Stanovisko  k  projektom  Ministerstva  osvety,  vedy  a  technologického  rozvoja  v  rámci
vzdelávania národnostných menšín;
-  Stanovisko  k  projektom  v  rámci  informovania  národnostných  menšín  Pokrajinskeho
sekretariátu za kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami;
-  Stanovisko  k  projektom  v  rámci  informovania  národnostných  menšín  Pokrajinskeho
sekretariátu za kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami;
- Stanovisko k projektom v rámci  výzvy na spolufinancovanie projektov z rozpočtu Obce
Báčsky Petrovec v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2019;
- Stanovisko k projektu Vaše pravo da znate – Biele Blato;
- Stanovisko k projektom v rámci výzvy na spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta
Nový Sad v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2019;
-  Stanovísko  k  projektu  v  rámci  výzvy na  spolufinancovanie  projektov  z  rozpočtu  Obce
Kovačica v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2019 – I;
-  Stanovísko  k  projektu  v  rámci  výzvy na  spolufinancovanie  projektov  z  rozpočtu  Obce
Kovačica v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2019 – II;
-  Stanovisko  k  projektom v  rámci  výzvy Ministerstva  kultúry  a  informovania  Republiky
Srbsko na spolufinancovanie projektov  v oblasti verejného informovania v médiách v roku
2019;
- Stanovisko k projektu Týždenné vysielanie – Rádio Bačka doo Báč – Obce Odžaci;
- Stanovisko k projektu Multijskyzový doplnok v týždenníku Pančevac – Pančevo;
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- Stanovisko k projektu Pančevački višejezičnik – Plandište;
-  Stanovsko  k  projektu  v  rámci  výzvy  na  spolufinancovanie  projektov  z  rozpočtu  Obce
Báčska Palanka v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2019;
- Stanovisko k projektu v rámci výzvy na spolufinancovanie projektov z rozpočtu Obce Stará
Pazova v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2019;
- Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o určení názvu ulice v meste Zreňanin;
- Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o určení názvu ulíc v meste Nový Sad;
- Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o určení názvu ulíc v Obci Stará Pazova; 
- Mienka NRSNM k voľbe členov Rady pre medzietnické vzťahy v Obci Kovačica;

Diskusia nebola.

Mienky a stanoviská NRSNM sú väčšinou hlasov schválené (za: 22, proti: 0, zdržaných: 1,
nehlasoval: 1).

12. Návrh na mimoriadne udelenie plakiet NRSNM

L. Lakatošová prečítala návrh Komisie pre udeľovanie cien a plakiet NRSNM: 
-  Dr.  Jánovi  Kišgecimu  za  výnimočný  prínos  v oblasti  vedeckej  činnosti  a za

zachovávanie, rozvoj  a prezentovanie národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej
menšiny v Srbsku a 

- Jej excelencii Dagmar Repčekovej, veľvyslankyni Slovenskej republiky v Srbsku, za
výnimočnú  spoluprácu  Veľvyslanectva  Slovenskej  republiky  v Belehrade  a NRSNM,  ako
aj za  prínos  k zachovávaniu,  rozvoju a prezentácii  národnej  a kultúrnej  identity  slovenskej
národnostnej menšiny v Srbsku. 

Ak sa NRSNM pozitívne  zmieni  o tomto návrhu,  udelenie  plakiet  sa uskutoční  na
slávnostnom  zasadnutí  NRSNM  28.  novembra  2019  v priestoroch  Ústavu  pre  kultúru
vojvodinských Slovákov.

Rozpravy sa zúčastnili P. Surový, J. Červenák, L. Lakatošová.

Návrh na mimoriadne udelenie plakiet NRSNM je jednohlasne schválený (za: 24,
proti: 0, zdržaných: 0).

13. Otázky a návrhy

Diskusie sa zúčastnili P. Surový, J.Červenák, L. Lakatošová, B. Slivka, A. Huďanová, M.
Sabolčká.

Zapísala
Lidija Damijanová

Libuška Lakatošová
predsedníčka NRSNM
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