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Dňa: .01.2021                                                                                                  

Číslo: 01- /2021-07 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

VÝBORU PRE ÚRADNÉ POUŽÍVANIE JAZYKA A PÍSMA  

ZA ROK 2021 

 

 

Výbor pre úradné pouţívanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej 

národnostnej menšiny v uvedenom období pracoval podľa stanoveného plánu a 

programu na rok 2021. Výbor pôsobil v nasledujúcom zloţení: Vladimír Francisty, 

predseda, Ján Pálik, podpredseda a členovia: Igor Feldy, Jaroslav Javorník, SlaĎan 

Srdić, Ján Šuľan, Branislav Slivka, Ján Šimák, Daniela Lazorová, Miroslav Oravec 

a Daniela Chalupková. 

Člen Výkonnej rady NRSNM poverený úradným poţívaním jazykom a 

písma bol Janko Havran. 

          VÚPJP aj v roku 2021 pokračoval s pozitívne osvedčenou praxou 

z uplynulého obdobia a teda výbor aj naďalej realizoval beţné aktivity týkajúce sa 

podpory úradného pouţívania jazyka a písma národnostnej menšiny, pokračovaním 

projektu digitalizácie cirkevných matrík, rozvojom medzietnickej spolupráce, 

spolupráce so slovenskými predstaviteľmi Rád pre medzinacionálne vzťahy, 

podpory zápisu ţiakov do slovenských stredných škôl a so začatou praxou finančne 

podporovať rekonštrukciu a sanáciu slovenských spolkov, resp. stánkov kultúry za 

účelom vytvorenia optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť. Plánom bolo 

zabezpečiť dobré podmienky pre prácu ochotníkov vo všetkých našich 

prostrediach a preto prioritou Výboru pre úradné pouţívanie jazyka a písma 

Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v roku 2021 bolo finančne 

podporovať aktivity, rekonštrukcie a sanácie slovenských spolkov, resp. stánkov 

kultúry v lokálnych prostrediach. Uvedené akcie spolufinacovali Vláda 

Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, Úrad pre Slovákov ţijúcich v zahraničí, 

Republika Srbsko a príslušné obce. Výbor pôsobil v rámci dvoch komisií, a to 

Komisie pre štandardy slovenčiny pri VÚPJP a Komisie pre rodovú rovnosť. 

VÚPJP behom roka 2021 zrealizoval nasledujúce projety financované Úradom 

pre Slovákov ţijúcich v zahraničí: Súťaţ o najoriginálnejší komiks slovenských detí 

a mládeţe vo Vojvodine, Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti – 

medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a 

Rusínmi a Technické vybavenie slovenských stredných škôl s vyučovacou rečou 

slovenskou v Srbsku. 
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Projekt pod názvom Tlač srbsko-slovenského slovníka administratívno-

právnickej terminologie Úrad pre Slovákov ţijúcich v zahraničí schválil mimoriadne 

na sklonku decembra 2021. 

 

           VÚPJP ku koncu roka 2021 poslal na Úrad pre Slovákov ţijúcich v zahraničí 

projekty pod názvom: Súťaţ o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeţe 

vo Vojvodine, Odstráňme jazykové bariéry, Harmónia národnej a kultúrnej 

rozmanitosti – medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými 

Slovákmi a Rusínmi, Som Slovák a som na to hrdý, Pestovanie slovenského 

kultúrneho dedičstva a identity Slovákov v Srbsku, Prispievanie k posilňovaniu 

národnej identity a kultúry Slovákov v Srbsku a Tlač srbsko-slovenského slovníka 

administratívno-právnickej terminológie.  

 

VÚPJP sa v tomto roku, poznačenom pandémiou COVID-19, podieľal na 

výrobe a distribúcii letákov a plagátov s názvom Ţivot a zdravie sú ľudské práva. 

Dávaj na seba pozor. Chráňte ostatných. Zaočkuj sa, určené na podporu očkovania 

proti COVID-19 Ministerstvom pre ľudské práva a práva menšín a sociálny dialóg. 

 

Výbor pre úradné pouţívanie jazyka a písma v roku 2021 vyčlenil zo svojich 

prostriedkov sumu v hodnote 204.000,00 ako podporu ţiakom zapísaným do 

slovenských stredných škôl. 

  

Členovia VÚPJP aj v roku 2021 pravidelne poskytovali mienky o určení 

názvov ulíc v prostrediach, v ktorých je slovenský jazyk v úradnom pouţívaní na 

základe ţiadostí obcí a miest a v súlade s článkom 93 odsek 2 Zákona o lokálnej 

samospráve: 

 

- Stanovisko k návrhu na kandidátov pre členov a ich zástupcov do Rady 

pre medzietnické vzťahy Obce Báčska Palanka. 

- Stanovisko k návrhu na kandidátov pre členov a ich zástupcov do Rady 

pre medzietnické vzťahy Obce Beočin. 

- Stanovisko k návrhu na kandidátov pre členov a ich zástupcov do Rady 

pre medzietnické vzťahy Obce Plandište. 

- Stanovisko k návrhu na kandidátov pre členov a ich zástupcov do Rady 

pre medzietnické vzťahy Obce Báč. 

- Stanovisko k návrhom na názvy ulíc na území mesta Nový Sad, Veternik. 

- Stanovisko k návrhom na názvy ulíc na území obce Stará Pazova 
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- Stanovisko k návrhom na názvy ulíc na území obce Šíd a obce Báčska 

Palanka. 

  

 VPÚPJP sa celoročne zasadzoval o zamestnávanie matrikárov so znalosťou 

slovenského jazyka v obciach, kde sa úradne pouţíva slovenský jazyk. Uvádzame 

konkrétny príklad obce Alibunar. 

V rámci komisie pre rodovú rovnosť finančne sú podporené aktivity 

Zdruţenia kulpínskych ţien v hodnote 50.000,00 rsd a aktivity  lalitského MOMS 

v hodnote 30.000,00 rsd. Taktieţ v rámci slovenských spolkov ţien bola 

organizovaná edukácia verejného vystupovania.  

V prospech rozvoja medzietnickej spolupráce VPÚPJP v roku 2021 finančne 

podporil Komorný zbor Zvony v hodnote 55.000,00, MOMS Janošík v hodnote 

30.000,00 rsd a tlač broţúrky Odstráňme jazykové  bariéry – hrajme sa spolu. 

 

 

7. zasadnutiе Výboru pre úradné používanie jazyka a písma 

  

Schôdza Výboru pre úradné pouţívanie jazyka a písma sa konala 

v podvečerných hodinách dňa 21. januára v zasadačke Národnostnej rady 

slovenskej národnostnej menšiny. Do rokovacieho programu bolo zahrnutých 6 

bodov. Zasadnutie viedol predseda Vladimír Francisty, spolu s koordinátorkou 

výboru a právničkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Máriou 

Poptešinovou. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 

Libuška Lakatošová tieţ bola prítomná na zasadnutí, pozdravila členov výboru 

a zapojila sa do práce schôdze. Schválenie zápisnice, rokovacieho programu, návrh 

výročnej správy VPÚPJP za rok 2020, návrh orientačného plánu činnosti 

a finančného plánu na rok 2021 členovia výboru schválili jednohlasne.   

Rozprava sa s právom rozprúdila okolo bodu Informácie o potrebe 

prekladania do slovenčiny názvov osídlených miest a dedín v obciach, v ktorých je 

slovenský jazyk v úradnom pouţívaní s cieľom vyniesť rozhodnutia o názvoch 

miest a dedín. Totiţ z Pokrajinského sekretariátu pre predpisy, správu a 

národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá do NRSNM zaslali list 

o moţnosti na tabuliach vedľa ciest s názvami miest a dedín uviesť názvy aj 

v slovenskom jazyku. Tu odzneli návrhy, ţe treba zaloţiť komisiu, ktorá by sa 
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venovala iba tejto problematike, keďţe nám je umoţnené uviesť tieto názvy aj 

v materinskom jazyku a dohodnúť sa spolu s jazykovými odborníkmi 

z Filozofickej fakulty. Teda spoločne určiť slovenské názvy pre jednotlivé locality 

v tých lokálnych samosprávach, v ktorých je slovenský jazyk a písmo v úradnom 

pouţití. 

V pláne na beţný rok sú uvedené: finančná podpora na vytvorenie 

podmienok pre ochotnícku činnosť, podpora na činnosť a aktivity mládeţníckym 

a iným zdruţeniam, spolupráca so slovenskými predstaviteľmi rád pre 

medzinacionálne vzťahy, podpora Stretnutiu mládeţe SEAVC, tieţ Ústrednému 

archívu SEAVC, digitalizácie cirkevných matrík, koordinácia pri súpise 

obyvateľstva v Republike Srbsko, podpora komisiám pre rodovú rovnosť 

a štandardy slovenčiny pri výbore, aktivity na podporu úradného pouţívania jazyka 

a písma slovenskej národnostnej menšiny, rozvoj medzietnickej spolupráce 

a podpora zápisu ţiakov do slovenských stredných škôl. 

 8. eletronická schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma 

NRSNM 
 

 

 V  súlade s čl. 21 Rokovacieho poriadku VÙPJP Národnostnej rady slovenskej 

národnostnej menšiny,  sa uskutočnila 8. elektronická schôdza VÙPJP NRSNM v obdobý od 

11.03.2021 do 13.03.2021. 

 Elektronické zasadnutie sa konalo písomným spôsobom v elektronickej podobe 

prostredníctvom e-mailu. Na elektronickom  zasadnutí uznesenia formulovala predsedníčka rady 

a členovia sa vyjadrovali slovami  „za“, „proti“ alebo „zdrţal sa“, ktoré spísali pod bod o ktorom 

sa rozhodovalo. Svoju odpoveď vnesli x-om (x) do štvorčeka ponúknutej odpovede za ktorú sa 

rozhodli. 

 Člen Výkonnej rady Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ktorý prijal 

materiály elektronickej schôdze na rozhodovanie, bol záväzný vyjadriť sa v 48 hodinovej lehote 

odo dňa prijatia materiálov. Pokiaľ sa nevyjadril v danej lehote povaţuje sa ţe nehlasoval. 

Elektronickej schôdze sa zúčastnili: Vladimír Francisty, Jaroslav Javorník, Slaďan Srdić, Ján 

Šuľan, Igor Feldy, Daniela Chalupková, Daniela Lazorová,  Branislav Slivka a Ján Pálik . 

Elektronickej schôdze sa nezúčastnili : (nevyjadrili sa v 48 hodinovej lehote odo dňa prijatia 

materiálov - nehlasovali):  Miroslav Oravec a Ján Šimák.  

Technická realizácia schôdze: Mária Poptešinová, koordinátorka VUPJP a tajomníčka NRSNM 

Rokovací program: 

1. Schválenie Pravidiel  o podmienkach a kritériách na udeľovanie finančných prostriedkov 

na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, 

spolkov a zdruţení v Srbsku a  na udeľovanie finančných prostriedkov slovenským 

mimovládnym organizáciám a mládeţníckym zduţeniam pre činnosť a aktivity. 
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2. Vymenovanie Komisie na hodnotenie projektov slovenských inštitúcií, spolkov, 

mimovládnych organizácií a mládeţníckych zdruţení slovenského národného 

spoločenstva v Srbsku na rok 2021. 

Hlasovanie:  

BOD 1. 

1. Schválenie Pravidiel  o podmienkach a kritériách na udeľovanie finančných prostriedkov 

na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, 

spolkov a zdruţení v Srbsku a  na udeľovanie finančných prostriedkov slovenským 

mimovládnym organizáciám a mládeţníckym zduţeniam pre činnosť a aktivity. 

Hlasovalo 9 členov VR NRSNM 

Nehlasovalo 0 člen  VR NRSNM  
 

                 ZA  - 9                       PROTI – 0                                ZDRŢAL SA – 0 
 

     Návrh bol schválený väčšinou hlasov.      
 

BOD 2. 

2. Vymenovanie Komisie na hodnotenie projektov slovenských inštitúcií, spolkov, 

mimovládnych organizácií a mládeţníckych zdruţení slovenského národného 

spoločenstva v Srbsku na rok 2021. 
 

Hlasovalo 9 členov VR NRSNM 

Nehlasovalo 0 člen  VR NRSNM  
 

                 ZA  - 9                       PROTI – 0                                ZDRŢAL SA – 0 
 

     Návrh bol schválený väčšinou hlasov.      
 

Hlasovanie (tabuľka): 
 Meno a priezvisko  

- člen VÙPJP 

NRSNM 

Bod 1 Bod 2 

1 Vladimír Francisty ZA ZA 

2 Ján Pálik ZA ZA 

3 Jaroslav Javorník ZA ZA 

4 Slaďan Srdić ZA ZA 

5  Ján Šuľan ZA ZA 

6 Igor Feldy ZA ZA 

7  Daniela 

Chalupková 

ZA ZA 

8 Daniela Lazorová ZA ZA 

9 Branislav Slivka ZA ZA 

10 Miroslav Oravec   

11 Ján Šimák   
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Výsledky Súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym 

organizáciám, mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva 

v Srbsku 

 

Komisia na hodnotenie projektov slovenských inštitúcií, spolkov, 

mimovládnych organizácií a mládeţníckych zduţení slovenského národného 

spoločenstva v Srbsku Výboru pre úradné pouţívanie jazyka a písma NRSNM v 

zloţení Vladimír Francisty, Branislav Kulík, Ján Šuľan a Janko Havran, ktorá 

zasadala dňa 8. apríla 2021 v Novom Sade, hodnotila 40 projektov, resp. 16 

projektov na udeľovanie finančných prostriedkov pre činnosť a aktivity 

mimovládnych organizácií a mládeţníckych zdruţení slovenského národného 

spoločenstva v Srbsku a 24 ţiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku 

činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a zdruţení v Srbsku a navrhla rozdelenie 

prostriedkov určených plánom a programom Výboru pre úradné pouţívanie jazyka 

a písma na rok 2021 v hodnote 2.100.000,00 rsd. 

Výsledky hodnotenia a návrh na rozdelenie prostriedkov komisie 

jednohlasne schválil Výbor pre úradné pouţívanie jazyka a písma NRSNM na 

svojej 9. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 12.05.2021 v priestoroch národnostnej 

rady v Novom Sade. 

Udelená bola finančná podpora na vytvorenie optimálnych podmienok pre 

ochotnícku činnosť slovenskýcm inštitúciám, spolkom a zdruţeniam v Srbsku. 

Finančné prostriedky v hodnote 1.595.000,00 rsd sú rozdelené nasledovne:  

1. DHS spolok Selenča           50.000,00 

2. SKUS Pivnica      150.000,00 

3. Matica slovenská v Srbsku    200.000,00 

4. MOMS Selenča          20.000,00 

5. SEAVEC Aradáč      200.000,00 

6. MOMS Kovačica          20.000,00 

7. MOMS Šíd           20.000,00 

8. MOMS Stará Pazova         20.000,00 

9. MOMS Slankamenské Vinohrady       20.000,00 

10. SEAVEC Selenča      100.000,00 

11. MOMS Kysáč          20.000,00 

12. KZ  Zvony           20.000,00 

13. CKST Padina          35.000,00 

14. MOMS Pivnice          20.000,00 
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15. SEAVEC Stará Pazova     350.000,00 

16. PS Baţant, Kysáč      100.000,00 

17. ZŠR Jezero špor – B.Petrovec        50.000,00 

18. SEAVEC Janošík      200.000,00 

 

Udelená bola finančná podpora mimovládnym organizáciám a mládeţníckym 

zdruţeniam slovenského národného spoločenstva v Srbsku – činnosť a aktivity na 

rok 2021. Finančné prostriedky v hodnote 505.000,00 rsd sú rozdelené nasledovne:  

 

1. MOMS Báčska Palanka         20.000,00 

2. MOMS Belehrad          20.000,00 

3. MOMS Ľuba          20.000,00 

4. MOMS Vojlovica          75.000,00 

5. MOMS Padina          20.000,00 

6. Zdruţenie Oáza Zdravia         50.000,00 

7. MOMS Silbaš          20.000,00 

8. Zdruţenie Kreatívna slnečnica        60.000,00 

9. Zdruţenie Centrum pre slovenčinu Stará Pazova 100.000,00 

10. MOMS Bele Blato        20.000,00 

11. Matica slovenská v Srbsku    100.000,00 

 

Hudobný workshop v Padine  

Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti 

 

Dňa 9. októbra 2021 v Dome Kultúry v Padine sa v organizácii Výboru pre 

úradné pouţívanie jazyka a písma Národnostnej rady slovanskej národnostnej 

menšiny a Úradu pre Slovákov ţijúcich v zahraničí uskutočnil hudobný workshop 

v rámci projektu Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti – medzikultúrne 

porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi. 

Hudobný workshop bol zameraný na to, aby sa príslušníci slovenského a 

rusínskeho etnickeho pôvodu zoznámili so slovenským národným hudobným 

nástrojom – fujarou a aby sa na nej aspoň pokúsili hrať. 

Lektormi workshopu boli Juraj Ľavroš, insitný maliar, fujarista a výrobca 

fujár z Padiny a Saša Pálenkáš, fujarista z Ruského Kerestúru. 

Prítomých na workshope privítali a ujali sa slova podpredseda Národnostnej 

rady slovenskej národnostnej menšiny Zlatko Šimák, predseda Výkonnej rady 

Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny Ţeljko Kovač a projektom 

koordinovala Mária Poptešinová, tajomníčka a koordinátorka VPÚPJP NRSNM. 
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Workshop mal tri časti: teoretickú, pracovnú časť a ukáţkovú časť – 

zameranú na výrobu fujary. 

V projekte nešlo iba o fujaru, ale i o to, aby sme sa lepšie spoznali, zblíţili, 

aby sme rozvíjali ducha tolerancie a úcty medzi ľuďmi týchto dvoch etnických 

spoločenstiev z celého územia Vojvodiny. Keďţe je hudba jedným z 

najvhodnejších aspektov ţivota, v ktorom sa duch spoločnosti môţe pestovať, 

slovenský hudobný nástroj fujara je vhodná na to, aby nás uviedla do harmónie 

ľudských vzťahov a pokoja v duši kaţdého jednotlivca. 

Organizovaním takýchto spoločných aktivít vytvárame podmienky pre 

vzájomnú komunikáciu, spoznávanie a spájanie ľudí rôznej etnickej a národnej 

príslušnosti a tak zároveň aj prekonávame predsudky. 

Práve vďaka tomuto projektu dve národnostné rady – slovenská a rusínska – 

podpísali i memorandum o spolupráci a uvedený hudobný workshop bol ich prvou 

spoločnou aktivitou. 

V mene NRSNM podpredseda Zlatko Šimák jednu fujaru udelil NRRNM s 

cieľom rozvíjať ducha tolerancie a rešpektu medzi týmito dvoma národmi a 

vytvorenie základov pre dalšiu spoluprácu. 

 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE VÚPJP NRSNM NA PREKLAD NÁZVOV 

OSÍDLENÝCH MIEST A OSÁD 

 

Dňa 21. októbra 2021 zasadala Komisia na preklad názvov osídlených miest 

a osád do slovenčiny v obciach, v ktorých je slovenský jazyk v úradnom pouţívaní 

za účelom vynášania rozhodnutia o názvoch osád a obcí Výboru pre úradné 

pouţívanie jazyka a písma. Na zasadnutí sa pokračovalo v práci prekladu do 

slovečiny názvov osídlených miest a osád v obciach, v ktorých je slovenský jazyk 

v úradnom pouţívaní. Odborníci v tejto namáhavej práci do úvahy brali 

teritoriálno-historické aspekty názvov osídlených miest a tam, kde to bolo moţné, 

urobená je transkripcia do slovenského jazyka. Komisia, ktorá sa zaoberala touto 

problematikou pozostáva z eminentných odborníkov a to prof. Dr. Anna Makišová 

– profesorka na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, doc. Dr. 

Jasna Uhláriková – profesorka na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v 

Novom Sade, Jaroslav Miklovic – profesor dejepisu a Milina Kriţanová – 

prekladaťeľka slovenčiny na dôchodku. Výsledok rokovania komisie má byť 

vynášanie rozhodnutia NRSNM o názvoch osád а miest v obciach, kde je slovečina 

v úradnom pouţívaní, v súlade zo Zákonom o Úradnom pouţívaní jazyka a písma. 

https://rada.org.rs/zasadala-komisia-vupjp-nrsnm-na-preklad-nazvou-osidlenych-miest-a-osad/
https://rada.org.rs/zasadala-komisia-vupjp-nrsnm-na-preklad-nazvou-osidlenych-miest-a-osad/
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Na zasadnutí komisie sa zúčastili i Vladimír Francisty, predseda Výboru pre 

úradné pouţívanie jazyka a písma NRSNM a Mária Poptešinová, koordinátorka 

Výboru pre úradné pouţívanie jazyka a písma NRSNM. 

Členovia komisie doniesli záver, aby sa tabuľka s názvami osád a miest, 

ktorú navrhujú odborníci, zverenila na webovej stránke NRSNM s cieľom, aby sa 

uskutočnila verejná rozprava a prípadne aby externí odborníci a záujemcovia o túto 

problematiku mohli odreagovať a podať písomné pripomienky, o ktorých komisia 

dôkladne pouvaţuje. 

 

Slávnostné udeľovanie cien víťazom súbehu v kreslení komisku na tému 

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY V KOMIKSOCH 

Výbor pre úradné pouţívanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej 

národnostnej menšiny usporiadal slávnostné udeľovanie cien víťazom súbehu v 

kreslení komisku – na tému SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY V KOMIKSOCH, ktoré 

sa uskutočnilo v stredu 24.11.2021 so začiatkom o 16.00 hodine v priestoroch 

Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina 1/IV v 

Novom Sade. Na slávnosnom udeľovaní cien sa zúčastnili vítazi súbehu v dvoch 

kategóriách od prveho po tretie miesto a predstavitelia ôsmich škôl, ktoré sa 

zúčastnili sútaţe: Báčsky Petrovec, Stará Pazova, Selenča, Laliť, Kulpín, Padina, 

Hloţany a Aradáč. Prítomných privítali predsedníčka NRSNM Libuška 

Lakatošová, predseda VPÚPJP Vladimír Francisty a koordinátorka VPÚPJP Mária 

Poptešinová. 

Odmeny boli udelené nasledujúcim účastníkom: 

Prvú cenu v prvej kategórii – bicykel – získal ţiak II.b triedy ZŠ Jána 

Kollára zo Selenče Jakub Petráš za komiks na tému slovenskej rozprávky O 

veternom kráľovi. 

Druhú cenu v prvej kategórii – kolieskové korčule – získal ţiak ZŠ V. 

ročníka ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy Damian Agarský za komiks na 

tému slovenskej rozprávky Janko Hraško. 

Tretia cena v prvej kategórii – futbalová lopta – sa dostala do rúk Ivany 

Nosálovej, ţiačky III. triedy ZŠ Jána Kollára zo Selenče za komiks na 

tému slovenskej rozprávky Kráľ drozdia brada. 
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Prvú cenu v druhej kategórii – bicykel – získala Eleonóra Abelovská, ţiačka 

VIII.1 triedy ZŠ Bratstvo z Aradáča za komiks na tému slovenskej rozprávky 

Lоktibrada. 

Druhú cenu v druhej kategórii – kolieskové korčule – získala Maša Lončar, 

ţiačka V.a triedy ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca za komiks na 

tému slovenskej rozprávky O veternom kráľovi. 

Tretia cena v druhej kategórii – basketbalová lopta – odcestovala do 

rúk Marianovi Papovi, ţiakovi V.2 triedy ZŠ maršala Tita z Padiny za komiks na 

tému slovenskej rozprávky Janko Hraško. 

Odmenení však boli i tí účastníci, ktorí nezískali ceny a udelené im boli tzv. 

ceny útechy, čiţe gumené lopty. Predstaviteľom škôl boli udelené Ďakovné listy za 

účasť. VPÚPJP NRSNM si túto súťaţ zaplánoval urobiť tradičnou a zorganizovať 

ju i v budúcom roku. 

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma 

Vladimír Francisty 


