
Национални савет словачке националне мањине у Србији 
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku 

National Council of the Slovak National Minority in Serbia 
 

__________________________________________________________________________ 
Bulevar Mihajla Pupina 1, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija,  

Tel. +381 21 422 989, E-mail: office@rada.org.rs 
 

V súlade s článkom 32 ods. 3 Štatútu Národnostnej rady slovenskej 
národnostnej menšiny číslo: 01-117 / 2018-01 z 28.12.2018 Národnostná rada 
slovenskej národnostnej menšiny (ďalej len: rada) na svojom zasadnutí, ktoré sa 
konalo 23. júla 2021, vyniesla nasledujúci 

 
 

Z Á V E R  
O POTVRDENÍ STANOVISKA / ROZHODNUTIA VÝKONNEJ RADY  

na preklad učebnice Biologia  8 – dvojdielna učebnica pre ôsmy ročník ZŠ 
Vydavateľstva Logos doo 

 
Článok 1. 

 
Rada potvrdzuje Stanovisko výkonnej na preklad učebnice Biologia 8- dvojdielna 
učebnica pre ôsmy ročník ZŠ Vydavateľstva Logos doo  (číslo: 01 – 226/ 2021-04 
prijaté dňa 15. november 2021). 

 
Článok 2. 

 
Tento záver nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Tento záver je zverejnený 

na oficiálnej webovej stránke rady. 
 

Zdôvodnenie 
Dňa 04.11.2021 Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny bola 
doručená žiadosť na preklad učebnice Biologia 8- dvojdielna učebnica pre ôsmy 
ročník ZŠ Vydavateľstva Logos doo  , v súlade s článkom 32 ods. 3 Štatútu 
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny výkonná rada národnostnej 
rady prijala rozhodnutie / stanovisko ako v dispozitíve. Rada v súlade so Zákonom 
o národnostných radách národnostných menšín, ako aj v súlade so svojím 
štatútom, zaradila do programu rokovania, prerokovala a potvrdila rozhodnutie 
výkonnej rady. 

 
 
 
 

Libuška Lakatošová, v.r. 
Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 
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Z Á V E R  
O POTVRDENÍ STANOVISKA / ROZHODNUTIA VÝKONNEJ RADY  

k návrhu na kandidáta pre člena do Rady pre medzietnické vzťahy Obce 
Plandište  

 
Článok 1. 

 
Rada potvrdzuje Stanovisko výkonnej rady k návrhu na kandidáta pre člena do 
Rady pre medzietnické vzťahy Obce Plandište  (číslo: 01 – 91/ 2021-07 prijaté 
dňa 29. oktober 2021). 

 
Článok 2. 

 
Tento záver nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Tento záver je zverejnený 

na oficiálnej webovej stránke rady. 
 

Zdôvodnenie 
Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny bola doručená žiadosť k 
návrhu na kandidáta pre člena do Rady pre medzietnické vzťahy Obce Plandište, v 
súvislosti s ktorou v súlade s článkom 32 ods. 3 Štatútu Národnostnej rady 
slovenskej národnostnej menšiny výkonná rada národnostnej rady prijala 
rozhodnutie / stanovisko ako v dispozitíve. Rada v súlade so Zákonom o 
národnostných radách národnostných menšín, ako aj v súlade so svojím štatútom, 
zaradila do programu rokovania, prerokovala a potvrdila rozhodnutie výkonnej 
rady. 

 
 
 
 

Libuška Lakatošová, v.r. 
Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 
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Z Á V E R  
O POTVRDENÍ STANOVISKA / ROZHODNUTIA VÝKONNEJ RADY  
na odvolavanie a vymenovanie člena Školskeho výboru Medicínskej školy 7. 

April v Novom Sade z radu lokálnej samosprávy 
Článok 1. 

 
Rada potvrdzuje Stanovisko výkonnej rady na odvolavanie a vymenovanie člena 
Školskeho výboru Medicínskej školy 7. April v Novom Sade z radu lokálnej 
samosprávy (číslo: 01 – 231/ 2021-04 prijaté dňa 15. novembra 2021). 

 
Článok 2. 

 
Tento záver nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Tento záver je zverejnený 

na oficiálnej webovej stránke rady. 
 

Zdôvodnenie 
Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny bola doručená na odvolavanie 
a vymenovanie člena Školskeho výboru Medicínskej školy 7. April v Novom Sade 
z radu lokálnej samosprávy, v súvislosti s ktorou v súlade s článkom 32 ods. 3 
Štatútu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny výkonná rada 
národnostnej rady prijala rozhodnutie / stanovisko ako v dispozitíve. Rada v 
súlade so Zákonom o národnostných radách národnostných menšín, ako aj v 
súlade so svojím štatútom, zaradila do programu rokovania, prerokovala a 
potvrdila rozhodnutie výkonnej rady. 

 
 
 
 

Libuška Lakatošová, v.r. 
Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 

 



Национални савет словачке националне мањине у Србији 
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku 

National Council of the Slovak National Minority in Serbia 
 

__________________________________________________________________________ 
Bulevar Mihajla Pupina 1, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija,  

Tel. +381 21 422 989, E-mail: office@rada.org.rs 
 

V súlade s článkom 32 ods. 3 Štatútu Národnostnej rady slovenskej 
národnostnej menšiny číslo: 01-117 / 2018-01 z 28.12.2018 Národnostná rada 
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Z Á V E R  
O POTVRDENÍ STANOVISKA / ROZHODNUTIA VÝKONNEJ RADY  

na voľbu riaditeľa ZŠ Kosta Trifković v Novom Sade 
 

Článok 1. 
 

Rada potvrdzuje Stanovisko výkonnej rady k návrhu na voľbu riaditeľa ZŠ Kosta 
Trifković v Novom Sade (číslo: 01 –225/ 2021-04 prijaté dňa 15. november 2021). 

 
Článok 2. 

 
Tento záver nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Tento záver je zverejnený 

na oficiálnej webovej stránke rady. 
 

Zdôvodnenie 
Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny bola doručená žiadosť na 
voľbu riaditeľa ZŠ Kosta Trifković v Novom Sade, v súvislosti s ktorou v súlade s 
článkom 32 ods. 3 Štatútu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 
výkonná rada národnostnej rady prijala rozhodnutie / stanovisko ako v dispozitíve. 
Rada v súlade so Zákonom o národnostných radách národnostných menšín, ako aj 
v súlade so svojím štatútom, zaradila do programu rokovania, prerokovala a 
potvrdila rozhodnutie výkonnej rady. 

 
 
 
 

Libuška Lakatošová, v.r. 
Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 
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