Správa o činnosti Výboru pre informovanie NRSNM
v roku 2021

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny v roku 2021 na začiatku roka vypracoval plán a program práce, ale
činnosť aj v minulom roku bola poznačená pandémiou. Z toho dôvodu došlo k
zmenám pri samej realizácii a prostriedky sú z jednotlivých poloţiek úplne
alebo čiastočne presunuté na iné. Pre neprajnú zdravotnú situáciu výbor
nezrealizoval Seminár o verejnom vystupovaní a neorganizoval ani Press
stredisko počas SNS a počas osláv 250. výročia príchodu Slovákov do Starej
Pazovy.
V uvedenom období sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny výbor stretol na svojom 5. zasadnutí dňa 19. januára
2021. Rokovací poriadok 5. zasadnutia VPI bol nasledujúci:
1. Schválenie rokovacieho programu
2. Schválenie zápisnice z minulého zasadnutia
3. Súvaha činnosti VPI
4. Návrh plánu práce VPI na rok 2021
5. Demisia Aničky Chalupovej
6. Voľba nového člena VPI
7. Rôzne
Vzhľadom na to, ţe členka VPI A. Chalupová podala demisiu z
osobných dôvodov, ktorú výbor schválil, navrhnuté je, aby sa novou členkou
výboru stala Anna Lešťanová zo Starej Pazovy, ktorá pracuje tieţ v Hlase ľudu.
Návrh bol jednohlasne schválený.
Vlani sme sa rozlúčili s našim členom a podpredsedom VPI Miloslavom
Chrťanom, ktorý odišiel z radov ţivých. Na 24. elektronickom zasadnutí
NRSNM uskutočnenom 17. januára 2022, za členku VPI zvolená je Zdenka
Koţíková zo Starej Pazovy.
Keďţe epidemiologická situácia obmedzovala početnejšie zoskupovania,
zasadnutia VPI viac neboli organizované, ale sa členovia podľa
potreby o niektorých otázkach vyjadrovali elektronicky.
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Členovia VPI aj v tomto roku, tak ako aj v rokoch minulých, pravidelne
vyjadrovali svoju mienku o mediálnych projektoch zaslaných na súbehy na
lokálnej, pokrajinskej a republikovej úrovni, a podporili realizáciu projektov,
dôleţitých pre slovenskú národnostnú menšinu.

Súbehy Výboru pre informovanie
S cieľom zveľadiť kvalitu verejného informovania, Výbor pre
informovanie sa aj tohto roku snaţil podporiť výrobu televíznych, rozhlasových,
printových, hraných, hudobných a iných obsahov, ako aj webovú produkciu ale
aj iniciatívy našich mladých novinárov. O prostriedky vyčlenené na tento účel
bolo moţné uchádzať sa prostredníctvom troch súbehov zverejnených na
webovej stránke NRSNM.
Projekty VPI podporené Úradom pre Slovákov ţijúcich v zahraničí
Začiatkom roka Úrad pre Slovákov ţijúcich v zahraničí schválil štyri
projekty z ôsmych, s ktorými VPI konkuroval koncom roka 2020. Schválené
a potom aj realizované projekty sú: Dopisovateľská sieť slovenských
vojvodinských médií, Víkendový workshop pre mladých slovenských
recitátorov, Škola online ţurnalistiky pre mladých, Technické a estetické
vynovenie webovej stránky NRSNM. I keď Úrad nepodporil projekt Propagačný
film o NRSNM a slovenskej menšine v Srbsku, výbor vyčlenil finančné
prostriedky na nahrávanie 5-minútového video materiálu o národnostnej rade,
ktorý sa bude premietať na našej webovej a FB stránke.
V rámci poloţky Podpora lokálnym médiám výbor podporil Kultúrnoinformačnú reláciu Slovenský magazín, ktorá sa vysiela na RTV Kopernikus,
vysielanie kolaţového obsahu, ktoré informuje o Slovákoch v Erdevíku, Binguli,
Ľube a Šíde, občas aj o Slovákoch vo Višnjićeve a Bijeljine.
V rámci štátnej informačnej kampane na podporu očkovania Ministerstvo
pre ľudské a menšinové práva poţiadalo NRSNM o preklad textu, ktorý je
zverejnený vo forme letáku a posteru, ako aj o zvukovú nahrávku textu, ktorý sa
bude vysielať v rámci propagačného TV spotu vo všetkých jazykoch
národnostných menšín.
Pomoc sme poskytli pri vydaní knihy o prof. Dr. Anne Marićovej autora
Martina Prebudilu – Ľudové zvyky, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove.
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Stretnutie novinárov 2021
Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny v rámci 59. Slovenských národných slávností aj tohto roku organizoval
tradičné Stretnutie novinárov. Toto podujatie sa konalo v sobotu 14. 8. 2021 vo
veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Tohto roku stretnutie bolo venované trom jubilujúcim médiám:
spoločensko-zábavnému časopisu pre mládeţ Vzlet za prínos v oblasti
informovania mladých ľudí – príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny
v Srbsku pri príleţitosti 50. výročia zaloţenia, 50-ročnému kovačickému
rozhlasu za prínos v oblasti informovania slovenskej národnostnej menšiny
v Srbsku a Televízii Obce Kovačica za prínos v oblasti informovania slovenskej
národnostnej menšiny v Srbsku k 20. výročiu pôsobenia.
V ústrednej časti programu Miroslava Oţvátová a Andrea Miháľová
prečítali texty o našich jubilujúcich médiách: text Jasminy Pánikovej,
zodpovednej redaktorky Vzletu, pod názvom 50-ročný, a stále mladý a text
Olinky Glózikovej-Jonášovej o RTV Kovačica.
Na záver, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová udelila plakety
národnostnej rady predstaviteľkám troch jubilujúcich médií – Milane
Arňašovej, riaditeľke Novinovo–vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, Anne
Suchánekovej, zodpovednej redaktorke Rádia Kovačica a Tatiane Bovdišovej,
redaktorke RTV Obce Kovačica.
Podpora dopisovateľskej činnosti
Minulý rok výbor sa predovšetkým sústredil na dopisovateľov
novosadského rozhlasu, keďţe sa po výbor dostala informácia, ţe úhradu od
verejného servisu za tú svoju prácu nedostávajú. Výbor nakladal prostriedkami z
rozpočtu NRSNM, ale väčšou mierou aj prostriedkami z Úradu pre Slovákov
ţijúcich v zahraničí
Novinári svojimi príspevkami, ktoré sa vysielali v ústredných
informatívnych vysielaniach, pravidelne informovali verejnosť o udalostiach vo
svojom prostredí. Aktuality z lokálnych slovenských prostredí
obohatili rozhlasový program v slovenskej reči verejného servisu a tak prispeli
ku kvalitnejšiemu informovaniu divákov a poslucháčov o aktuálnych
spoločenských témach a udalostiach v oblasti kultúry a športu. Na základe
vopred vypracovaného cenníka pre všetky druhy príspevkov novinárom sú
vyplatené finančné prostriedky za ich odborné sluţby.
Samotný projekt úspešne a motivačne pôsobil na novinárov v menších
slovenských osadách preto, ţe ich dopisovateľská práca v našich médiách nie je
dostatočne zastúpená.
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Škola online ţurnalistiky pre mladých
Vo štvrtok 9. decembra 2021 Výbor pre informovanie Národnostnej rady
slovenskej národnostnej menšiny zorganizoval seminár pod názvom Škola
online ţurnalistiky pre mladých. Seminár, na ktorom sa zúčastnili ţiaci vyšších
ročníkov základných a ţiaci stredných škôl z Padiny, Kovačice, Starej Pazovy,
Hloţian, Kulpína a Báčskeho Petrovca, sa konal na Gymnáziu Mihajla Pupina v
Kovačici.
Účastníkov seminára privítali kovačickí gymnazisti svojím hudobnoliterárnym pásmom a riaditeľka gymnázia Tatiana Brtková. Prítomných
pozdravili predseda Výboru pre vzdelávanie Janko Kolárik a predsedníčka
Výboru pre informovanie Anna Horvátová, ktorá seminár aj otvorila.
Prednášku pripravila a predniesla Jasmina Pániková, zodpovedná
redaktorka mládeţníckeho časopisu Vzlet, ktorá Vzletovu online stránku aj
upravuje. Hovorila o tom, čo webová správa má obsahovať, o autorských
právach a vôbec o základných princípoch online novinárstva. Po prednáške
nasledovalo cvičenie pravopisu, ktoré pripravila a viedla Anna Horvátová,
lektorka týţdenníka Hlas ľudu.
Pokračovala praktická časť seminára, v rámci ktorej účastníci navštívili
Galériu insitného umenia a Pamätný dom Martina Jonáša, o čom potom
v skupinách písali správu, ktorú všetci spolu pripravili pre webovú stránku
Vzletu a tam ju potom aj zverejnili. Na ilustráciu urobili aj výber fotografií,
ktoré toho dňa vznikli.
Realizáciu tohto seminára vo značnej časti finančne podporil Úrad pre
Slovákov ţijúcich v zahraničí.

Workshop pre mladých slovenských recitátorov
Na Základnej škole Jána Kollára v Selenči v piatok 19. novembra 2021
výbor zorganizoval Workshop pre mladých slovenských recitátorov. Dielňa je
zrealizovaná za finančnej podpory Úradu pre Slovákov ţijúcich v zahraničí. Je
to v poradí druhé takéto podujatie. Prvé bolo organizované v Padine predvlani.
Vlani pre pandemickú situáciu dielňa vystala.
Na seminári sa zúčastnili ţiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka v sprievode
svojich pedagógov zo šiestich prostredí: z Báčskeho Petrovca, Hloţian, Kulpína,
Padiny, zo Starej Pazovy a Selenče. Záujem o tento druh získania nových
poznatkov prostredníctvom prednášok bol veľký. Prednáškové aktivity mali na
starosti prednášateľky divadelníčky, recitátorky Miruška Kočišová a Lýdia
Gedeľovská zo Starej Pazovy, pod čijim vedením prebiehala praktická dielňa.
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Účastníci si mohli vypočuť praktické rady týkajúce sa recitačného prednesu,
výslovnosti slov pri prednese, správnom dýchaní, správnom postoji pred
obecenstvom a ako ľahšie zdolať trému pri prednese.
Cieľom podujatia bolo vzbudiť u detí a mládeţe lásku ku krásnemu slovu,
k hlbšiemu spoznávaniu umeleckej literatúry, prostredníctvom prednesu
sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti a vštepovať lásku k
spisovnej slovenčine a materinskému jazyku, čo je aj jednou z priorít
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Podpora školákom a stredoškolákom
Výbor tohto roku finančne podporil troch najaktívnejších mladých
novinárov, ktorí externe spolupracujú so Vzletom. Cieľom je motivovať
mladých ľudí, aby sa angaţovali v tejto oblasti, vychovať novú generáciu
novinárov, ale aj nové generácie čitateľskej publiky.
Uţ dlhé roky podporujeme vydávanie slovenského magazínu Rovina,
Národného kalendára, Pazovského kalendára. Urobili sme to aj vlani. Predvlani
po dlhom čase začal vychádzať aj Kovačický kalendár, k jeho vydaniu sme
vlani tieţ prispeli.

Projekty v oblasti informovania, s ktorými VPI konkuroval na súbehu Úradu pre
Slovákov ţijúcivh v zahraničí na rok 2022
Výbor pre informovanie sa aj tohto roku zúčastnuje na súbehu Úradu pre
Slovákov ţijúcich v zahraničí s niekoľkými projektmi. Projekty VPI, s ktorými
sa v roku 2022 uchádzame o prostriedky ÚSŢZ, sú:
Číslo
1. 0524/RS/2022

Názov projektu
Dopisovateľská sieť slovenských vojvodinských
médií

Suma
4500.00 €

2. 0899/RS/2021 Press stredisko počas SNS 2022

1600.00 €

3. 0898/RS/2022 Škola online ţurnalistiky pre mladých

2600,00 €

4. 0893/RS/2022 Workshop pre mladých slovenských recitátorov

2600.00 €
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5. 0941/RS/2022

Reklamný film o NRSNM a slovenskej menšine
v Srbsku

6. 1118/RS/2022 Podpora mladým začínajúcim novinárom

5000,00
1.000,00

Predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM
Anna Horvátová
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