
Správa o činnosti VPV za rok 2022 

Činnosť Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej už 

iba VPV) vyplýva z početných aktivít, ktoré sa v oblasti vzdelávania uskutočňujú v súlade 

s Akčným plánom ku kapitole 23 predprístupných konaní Srbska do EÚ.  Výbor sa dlhodobo 

zaoberá rozvojom, zveľaďovaním a zachovaním vzdelávania v slovenskej reči na všetkých 

úrovniach vzdelávania od predškolského cez základné a stredné školy po vysokoškolské 

vzdelávanie, vydávaním a prekladom učebníc, zostavovaním učebných osnov, organizovaním 

súťaží, ako aj prekladom testov pre všetky súťaže na všetkých úrovniach od školských po 

republikovú úroveň, zabezpečením maturitných, iniciálnych a iných skúšok, ako aj vzdelávacích 

štandardov pre základné a stredné školy, vypracovaním výkonov zo slovenského jazyka a jazyka 

s prvkami národnej kultúry a prekladu učebníc pre 4. a 8. ročník základných škôl, pre 1. a 2. 

ročník stredných škôl, vypracovania autorských učebníc, dodatkov a multimediálnych 

interaktívnych CD pre slovenský jazyk a hudobnú kultúru, ako aj odborným zdokonaľovaním 

a osobným rastom učiteľov slovenskej národnostnej menšiny. Výbor spolupracuje 

s Ministerstvom osvety, vedy a technologického rozvoja v Srbsku, Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, predpisy, správu 

a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Vojvodinským pedagogickým ústavom, 

Ústavom pre zveľadenie výchovy a vzdelávania, Ústavom pre zabezpečenie kvality výchovy a 

vzdelávania, Národnou osvetovou radou, Ústavom pre učebnice a s inými vydavateľmi učebníc a 

súkromnými vydavateľstvami Klett, Nový logos a Eduka, Krug a Kreativni centar pre materské 

školy, Maticou slovenskou v Srbsku s VPV inými národnostnými radami v Srbsku, s ďalšími 

výbormi našej národnostnej rady, Asociáciou slovenských pedagógov, Združením slovenských 

vojvodinských vychovávateľov, Aktívom slovenských učiteľov, Úradom pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí, Slovenskou celoštátnou samosprávou v Maďarsku, Maticou slovenskou 

v Chorvátsku, Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku, základnými 

a strednými školami, kde sa vyučovanie organizuje aj v slovenskej reči a ďalšími inštitúciami, 

ktoré vo svojom pláne a programe práce majú vzdelávanie v menšinovej reči ako i s Oddelením 

slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade.  

 Výbor pre vzdelávanie v štvorročnom období (od 4. decembra 2018) pracoval v 

nasledujúcom zložení: predseda Janko Kolárik a od marca 2022 Tatiana Naďová, 

podpredsedníčka Katarína Vrabčeniaková, členovia Mariena Korošová, Mária Andrášiková, 

Božena Levárska, Dr. Juraj Súdi, Tatiana Brtková, Miluška Kolárová, Zuzana Halabríniová, 

Tatiana Németová, Rasťo Dudok a od marca 2022 Mária Galasová. Koordinátorka a členka VR 

pre vzdelávanie – PaedDr. Svetlana Zolňanová. 

Uplatňovanie zákonov 

 

V zmysle Zákona o učebniciach článok 22., bola poskytnutá mienka na autorské učebnice 

vydavateľa Ústav pre vydávanie učebníc: 

- učebnicový komplet s multimediálnym dodatkom zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ 

- učebnicový komplet s multimediálnym dodatkom zo slovenského jazyka pre 7. ročník ZŠ 

- učebnicový komplet s multimediálnym dodatkom z hudobnej kultúry pre 4. ročník ZŠ 



- učebnicový komplet s multimediálnym dodatkom z hudobnej kultúry pre 6. ročník ZŠ 

V zmysle Zákona o učebniciach článok 22, bola poskytnutá mienka na prekladové učebnice 

vydavateľstva Klett, Novi logos, Freska a Eduka: 

- biológia 8 pre ZŠ 

- matematika 8 pre ZŠ 

- geografia 2 pre SŠ 

- informatika 2 pre SŠ 

- technika a technológia 7 pre ZŠ 

- geografia 1 pre SŠ 

- technika a technológia 8 pre ZŠ 

- digitálny svet 2 pre ZŠ 

 V zmysle Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy článok 116, odsek 7 a 8 

NRSNM poskytla:  

 - návrhy na členov školských výborov v mene lokálnej samosprávy: 

 ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 

 Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 

 ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne 

 ZŠ 15. októbra v Pivnici 

 ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch 

 ZŠ maldých pokolení v Kovačici 

 ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove 

 ZŠ Jána Kollára v Selenči 

- mienky na členov školských výborov v mene lokálnej samosprávy: 

 ZŠ Nestora Žučného v Laliti 

 ZŠ bratstvo v Aradáči 

 ZŠ bratstva a jednoty v Bielom Blate 

 ZŠ bratov Novakovcov v Silbaši 

 ZŠ Vuka Karadžića v Báči 



V zmysle Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy článok 123, odseky 8 a 9 

NRSNM poskytla mienku na voľbu riaditeľa pre vzdelávacie ustanovizne v:  

 PU Kolibri v Báči 

 ZŠ bratstva v Aradáči 

 ZŠ Jožefa Atilu v Novom Sade 

 PU Poletarac v Odžakoch 

 ZŠ Zdravka Čelara v Čelareve 

 ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove 

 ZŠ 22. júla v Krčedíne 

 ZŠ Dositeja Obradovića v Novom Sade 

V zmysle Zákona o žiackom a študentskom štandarde č. 54, odsek 3 NRSNM poskytla mienku 

na voľbu riaditeľa v:  

 

 Stredoškolskom domove v Novom Sade 

 Žiackom domove Brankovo kolo v Novom Sade 

V súlade so Zákonom o národnostných radách článok 15 odsek 1 bod 8 a Zákonom o určovaní 

kompetencií na APV článok 33 odsek 1 bod 15 Výbor pre vzdelávanie podporil otvorenie 

slovenskej triedy s menším počtom ako 15 žiakov na:  

 ZŠ bratstva v Aradáči, 

 ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch 

 ZŠ Tomáša Garika Masáryka v Jánošíku 

Podaná je mienka na návrh počtu žiakov a tried pri zápise do 1. ročníka stredných škôl: 

1. Gymnázium so žiackym domovom Jána Kollára v Báčskom Petrovci:  

1. pre 1 triedu (30 žiakov) – gymnázium všeobecného typu 

2. pre 1 triedu (30 žiakov) – trojročného odboru kuchárov 

3. pre 1 triedu (30 žiakov) – informatického odboru  

2. Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici  – pre 1 triedu (30 žiakov) – gymnázium všeobecného 

typu 

3. Stredná zdravotnícka škola 7. apríla v Novom Sade – pre 1 triedu (30 žiakov) – odbor  

zdravotná sestra.  

Tiež bolo dané kladné stanovisko na listiny vzdelávacích profilov, vysokoškolských ustanovizní 

Univerzity v Novom Sade, ktorým je zakladateľ APV a ktoré sa financujú z rozpočtu.   

 



Štatistické údaje škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku v školskom 2021/2022 

Základné školy 

Škola Počet 

žiakov v 

sl. 

triedach 

Počet sl. 

tried 

Počet 

prvákov 

Počet 

ôsmakov 

Počet 

profesorov 

ZŠ bratstvo Aradáč 53 7 (1 

kombinovaná) 

1+4=5 11 14 

ZŠ bratstvo jednota Biele Blato 13 2 kom. 6 / 4 

ZŠ Jozefa Marčoka-Dragutina 

Hložany 

117 8 13 18 21 

ZŠ Jana Amosa Komenského 

Kulpín 

121 8 19 20 21 

Základná škola Ľudovíta Štúra 

Kysáč 

211 11 26 32 24 

ZŠ Nestora Žučného Laliť 13+12 2 kom. 4 3 3 

ZŠ marsala Tita Padina 407 19 52 56 37 

ZŠ 15. októbra Pivnice 151 8 15 19 21 

Základná škola hrdinu Janka 

Čmelíka 

Stará Pazova 

201 10 22 30 25 

Základná škola Jána Kollára 

Selenča 

165 11 21 21 28 

ZŠ Jána Čajaka Báčsky 

Petrovec 

366 17 53 39 39 

ZŠ bratov Novakovcov Silbaš 15 2 kom. 4 7 4 

ZŠ Jovana Popovića 

Susek/Lug 

21+20 2 kom. 3 8 3 

ZŠ Savu Šumanovića Erdevík 3 1 3 3 2 

ZŠ Tomáša Garika Masáryka 

Jánošík 

38 6 (2 kom.) 5 8 12 

ZŠ 22. júla Krčedín /S. 

Vinohrady 

5 1 kom. 3 / 2 

ZŠ mladých pokolení Kovačica 284 16 37  32 34 

    

    SPOLU                           2 196  žiakov 131 tried 

 

 

 



Stredné školy 

Škola Počet 

žiakov v 

sl. 

triedach 

Poče

t sl. 

tried 

I II III IV Poč

et 

prof

e-

soro

v 

Zdravotnícka škola 7. apríla Nový Sad 92- 

zdravotná 

sestra 

4 26 22 17 27 21 

Gymnázium Jána Kollára so žiackym 

domovom Báčsky Petrovec 

193 10 gymnáziu

m 25 

kuchári 

11 

informati

ka 17 

g. 

31 

k. 

15 

 

g. 

23 

k. 

27 

g. 

44 

36 

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 73 - 

gymnáziu

m 

4 16 17 16 24 14 

         SPOLU                 358 žiakov                18 tried 

Realizácia programov a programových aktivít 

Vzdelávacie odbory na GJK 

12. januára bežného roka navštívili NRSNM riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym 

domovom v Báčskom Petrovci Jarmila Vrbovská a predsedníčka Školského výboru Tatiana 

Topoľská. V mene NRSNM ich prijala predsedníčka Libuška Lakatošová a Svetlana Zolňanová. 

Na stretnutí sa vykonali analýzy záujmov žiakov o niekoľko ponúknutých vzdelávacích odborov 

na gymnáziu na nasledovný školský rok a záverom pohovoru je, že sa aj v školskom roku 

2022/2023 na zápis do prvého ročníka gymnázia budú ponúkať 3 slovenské triedy: gymnázium 

všeobecného smeru, informatický a kuchársky odbor. 

Zasadal Výbor pre vzdelávanie 

V piatok, 14. januára bežného roku zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Členov výboru 

pozdravila predsedníčka, ktorá pochválila minuloročnú prácu z oblasti menšinového 

vzdelávania.  

V pokračovaní zasadnutia členovia Výboru pre vzdelávanie schváli Správu o činnosti výboru za 

rok 2021. Ako najzávažnejšie aktivity sa považujú otvorenie slovenskej triedy v Erdevíku, 

nového informatického odboru na Gymnáziu v Báčskom Petrovci, pokračovanie na projekte 

Dištančného vzdelávania a na projekte vypracovania a prekladu učebníc pre základné a stredné 

školy. Plán práce a finančný plán výboru na rok 2022 by mal obsahovať okrem už bežných 

aktivít aj v oblasti vzdelávania mali zapojiť do pozdvihovania národného povedomia Slovákov 

pri sčítaní obyvateľstva koncom tohto roku. Navrhuje sa podporovať motiváciu žiakov pri zápise 



do slovenských tried, podporovať slovenskú triedu v Erdevíku, hudobné a divadelné zájazdy 

žiakov do slovenských prostredí s možnosťou zapojenia domácich žiakov. Pokračovať s 

prekladom učebníc pre ZŠ a SŠ a začať s vypracovaním učebníc pre stredné školy zo 

slovenského jazyka a hudobnej kultúry ako i pracovné listy pre predškolské ustanovizne. V 

pokračovaní zasadnutia sa člen VPV Rasťo Dudok  poďakoval Národnostnej rade za pomoc pri 

otvorení slovenskej triede v Erdevíku.  

Vypracovanie AP pre menšiny 

23. – 25. 02. Ministrerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg v Šabci 

organizovalo zasadnutie pracovnej skupiny na vypracovanie Akčného plánu na uskutočnenie 

práv a slobôd národnostných menšín v Srbsku. Členkami pracovnej skupiny sú aj Svetlana 

Zolňanová a Mária Poptešinová.  

 

Podpora Selenčským slávikom 

25. a 27. februára v selenčskom Dome kultúry odzneli dva koncerty Selenčských slávikov v 

organizácii ZŠ Jána Kollára a KZ Zvony zo Selenče. Šesťdesiatim účastník upraveným v 

bohatom selenčskom kroji hral detský Orchestrík zo Selenče pod vedením Dr. Juraja Súdiho st. 

Podujatie podporil aj Výbor pre vzdelávanie NRSNM a na nedeľnom koncerte účastníkov 

pozdravila aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.  

Prezentácia proketu diaľkového vyučovania v médiách 

V rámci Veľtrhu vzdelávania predstavila 9. marca 2022 RTV Vojvodina v priestoroch 

Novosadského veľtrhu Projekt on-line výučby. Hovorcami tohto priameho zapojenia sa do 

vysielania RTV z veľtrhu boli Anamarija Viček, štátna tajomníčka Ministerstva osvety, vedy a 

technického rozvoja, Mirko Kanjuh, šéfredaktor RTV 2 a Svetlana Zolňanová v mene 

Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Počas rozhovoru sa predstavil prehľad 

dôležitosti takéhoto projektu v súčasnosti, výzvy, s ktorými sa stretli počas realizácie, a naznačil 

sa potenciál projektu do budúcnosti. 

 

Okrúhly stôl o menšinových jazykoch 

Na ZŠ Skadarlija v Belehrade sa 15.03. konal okrúhly stôl na tému Grécky jazyk vo vzdelávacom 

systéme v Srbsku s dôrazom na analýzu jeho postavenia na základných školách. Na úvod sa 

k tejto téme vyjadril predseda Národnostnej rady gréckej národnostnej menšiny Petar Rodifcis-

Nađ a Violeta Vlajković Bojić z Ústavu pre rozvoj vzdelávania a výchovy.  O postavení 

slovenčiny vo vzdelávacom systéme v Srbsku hovorila koordinátorka pre vzdelávanie a členka 

Národnej osvetovej rady Svetlana Zolňanová, ktorá prezentovala činnosť škôl s vyučovacím 

jazykom slovenským v Srbsku aj pre vysielanie Građanin v televízii RTV Belehrad 2.  



Oblastná súťaž zo slovenčiny 

8. apríla 2022 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov 

piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom 

slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ mladých pokolení v Kovačici a žiaci z Báčke a 

Sriemu na ZŠ Jána Kollára v Selenči. Všetci žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí získali 12 a 

viac bodov postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať 28. mája v Aradáči. V rámci 

súťaže prebiehal aj Aktív učiteľov slovenského jazyka, na ktorom mala odbornú prednášku 

Jarmila Pantelićová, Tatiana Naďová a prihovorila sa aj Svetlana Zolňanová, ako členka 

Národnej osvetovej rady Srbska. Súťaž finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre 

vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, školy-  

organizátori a NRSNM.  

Akčný plán pre menšiny 

Behom marca a apríla sa konali početné rokovania v rámci Koordinácie Národnostných rád 

národnostných menšín a pracovnej skupiny pre vzdelávanie na vypracovanie Akčného plánu pre 

menšiny. Oblasť vzdelávanie v mene národnostných rád národnostných menšín zastupuje 

Svetlana Zolňanová, členka Národnej osvetovej rady Srbska.  

Zo zasadnutia Výboru pre vzdelávanie  

 

Vo štvrtok, 5. mája 2022 o 15.00 hodine, sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej 

národnostnej menšiny v Novom Sade konalo 8. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Zasadnutie 

viedla Tatiana Naďová, predsedníčka. Členov výboru pozdravila predsedníčka NRSNM Libuška 

Lakatošová, ktorá odovzdala rozhodnutie o menovaní predsedníčky VPV a členky výboru 

a popriala výboru zdarnú prácu. Prítomní členovia Výboru pre vzdelávanie (ďalej VPV) chválili 

jednohlasne Rokovací poriadok a zápisnicu u minulého zasadnutia. 

O schválených projektoch za rok 2022 z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí hovorila 

koordinátorka pre vzdelávanie. Je ich z oblasti vzdelávania úhrnne 17. Projekty sa budú 

realizovať v súlade s aktivitami plánovanými vo VPV. Plánuje sa podať žiadosť aj do 

ministerstva SR, aby sa aktivity pre Slovákov v zahraničí nerealizovali on line, ale naživo, a tak 

by sa vyučili aj účelovo schválené granty.  

Členovia VPV podrobne analyzovali zmeny v Zákone o základnom vzdelávaní a výchove 

a o možnosti otvárania kombinovaných tried na 2. stupni vzdelávania. Tejto téme sa bude 

venovať osobitná pozornosť aj na Aktíve riaditeľov. Koordinátorka informovala aj o potrebe 

zakladania spolku pre srbský jazyk ako nematerinský, lebo nemá kto prebrať organizáciu súťaží 

z tohto predmetu a prezentovala nové postavenie slovenčiny v rámci nadpredmetového statusu. 

V pokračovaní zasadnutia bol schválený text výzvy na pridelenie finančnej podpory z oblasti 

vzdelávania pre materské školy, základné a stredné školy a združenia, ktoré sa zaoberajú 

zveľadením vzdelávacieho procesu. Výzva bude otvorená do 31. 05. a zverejnená bude na 

portály NRSNM. Do komisie na posudzovanie prihlášok v mene VPV zvolili Tatianu Naďovú, 

Máriu Galasovú, Milušku Kolárovú. 



Do konca školského roka sa bude organizovať odborné zdokonaľovanie pre učiteľov nasledovne: 

 - 31. 05. na ZŠ v Pivnici Uplatnenie IKT vo vzdelávaní za spolupráci s Vojvodinským 

pedagogickým ústavom.  

- 1. – 3. 06. v Banskej Bystrici školenie pre 10 učiteľov 1. stupňa, slovenčiny a hudobnej kultúry 

v spoluprácu s Univerzitou v Novom Sade, o čom NRSNM podpíše aj dohodu o spolupráci. 

- 17. - 18. 06. v Kysáči školenie pre vychovávateľov, učiteľov 1. a 2. stupňa za spolupráci 

s Pedagogickou fakultou z Banskej Bystrici. 

Záverom zasadnutia sa členovi VPV zhodli, že sa Aktív riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom 

slovenským pre MŠ, ZŠ a SŠ uskutoční v Kovačici na gymnáziu 16.05. o 10,30.  

 

Koordinácia spoločných projektov 

6. mája 2022 sa v Hložanoch uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Demokratického zväzu 

Slovákov a Čechov v Rumunsku, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Matice 

slovenskej v Srbsku z oblasti vzdelávania, na ktorom sa spresnili termíny realizácie spoločných 

projektov Srbska, Maďarska a Rumunska podporených z Úradu pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí.  

 

Aktív vychovávateliek 

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade bol 

usporiadaný 12. mája bežného roku Aktív vychovávateliek, ktoré vyučujú po slovensky v 

materských školách v Srbsku. Členky aktívu pozdravila aj predsedníčka NRSNM. Predstaviteľky 

z Kovačice, Padiny, Nového Sadu, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy a Báčskeho Petrovca, spolu s 

predsedníčkou združenia vychovávateliek, Boženou Levárskou, predsedníčkou VPV a 

koordinátorkou pre vzdelávanie hovorili o aktuálnej problematike z oblasti vzdelávania na 

úrovni predškolskej výchovy a vzdelávania. Veľký dôraz sa venoval prekladu a použitiu 

dvojjazyčnej evidencie v predškolských ustanovizniach a prekladom pracovných listov  a 

metodických materiálov pre deti, rodičov a vychovávateľky po slovensky. Takéto materiály si 

vychovávateľky budú robiť samé a sprostredkujú na nové Okienko pre deti a rodičov na stránku 

pre vzdelávanie NRSNM a prekladať sa budú za spolupráci s vydavateľstvo Krativni centar v 

Belehrade. Osobitná pozornosť sa venovala odbornému zdokonaľovaniu pre vychovávateľky a 

učebným pomôckam, ktoré zabezpečí NRSNM v spolupráci so Slovenskou republikou.  

Aktív riaditeľov 

 

16. mája 2022 sa na Gymnáziu v Kovačici konal Aktív riaditeľov materských, základných a 

stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na zasadnutí sa zúčastnili predstavitelia 

predškolských ustanovizní z obce Kovačica, Stará Pazova a Báčsky Petrovec, ako i riaditelia 

základných škôl v Jánošíku, Starej Pazove, Kovačici, Padiny, Aradáča, Pivnice, Selenče, 

Báčskeho Petrovca Kulpínu, Hložian a riaditeľky gymnázií v Báčskom Petrovci a Kovačici. 

Aktívom predsedala Tatiana Brtková. Na tému zmien v rezortných zákonoch a otváranie tried 

s vyučovacím jazykom slovenským o možnosti otvárania kombinovaných tried na 2. stupni 

vzdelávania a podávaní žiadosti škôl do NRSNM, o nadperdmetnom statuse srbského jazyka a 



postavení slovenčiny hovorila členka Národnej osvetovej rady a členka VR pre vzdelávanie 

Svetlana Zolňanová a predsedníčka VPV a externá osvetová poradkyňa, Tatiana Naďová. 

O kádrovom zabezpečení na slovenských školách hovoril každý z prítomných riaditeľov. 

Ako deficitné kádre na školách sa javia matematikovia, fyzikovia, nemčinári a prednášatelia 

techniky a technológie. Prítomní riaditelia uzavreli, že je, aj napriek tomu nevyhnutné 

angažovanie po slovensky hovoriacich učiteľov 

Na aktíve sa podrobne analyzovali otázky zabezpečenia učebníc a dvojjazyčná evidencia na MŠ, 

ZŠ a SŠ, preklady pre PU, ZŠ a SŠ. Podčiarknuté bolo, že sa majú používať len platné učebnice 

a zdôraznená bola zodpovednosť riaditeľa za  vodenie dvojjazyčnej evidencie. 

Do konca školského roka sa bude organizovať odborné zdokonaľovanie pre učiteľov 

nasledovne: 

 - 31. 05. na ZŠ v Pivnici Uplatnenie IKT vo vzdelávaní za spolupráci s Vojvodinským 

pedagogickým ústavom.  

- 1. – 3. 06. v Banskej Bystrici školenie pre 10 učiteľov 1. stupňa, slovenčiny a hudobnej kultúry 

v spoluprácu s Univerzitou v Novom Sade, o čom NRSNM podpíše aj dohodu o spolupráci. 

- 17. - 18. 06. v Kysáči školenie pre vychovávateľov, učiteľov 1. a 2. stupňa za spolupráci 

s Pedagogickou fakultou z Banskej Bystrici. 

Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl bude 21.05. na Gymnáziu 

v Kovačici a 27. 05. pre žiakov základných škôl v Aradáči.  

Na rozpísanú výzvu na finančnú podporu v oblasti vzdelávania školy môžu podať žiadosť do 

NRSNM do 31.05.  

Ako aktuality sa zvýraznili nasledovné témy:  

- Testovanie žiakov 4. ročníka bude aj po slovensky. 

- On-line platforma s úlohami na záverečnú skúšku pre žiakov ZŠ bude aj po slovensky.  

Víťazi recitačnej súťaže, súťaže zo slovenského jazyka a žiaci generáciu sa delegujú na tábor do 

Slovenskej republiky.  

 

Plánovanie aktivít v spolupráci s Vojvodinským pedagogickým ústavom 

Koordinátroka pre vzdelávanie sa 17. mája stretla s riaditeľom Jánošom Puškašom a Siliou Ilić 

vo Vojvodinskom pedagogickom ústave. Ústrednou témou boli tri spoločné školenia pre 

učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ, ktoré sa budú konať do konca kalendárneho roka.  

Spolupráca s Oddelením slovakistiky FF v Novom Sade 

18. mája bola v priestoroch NRSNM podpísaná dohoda o spoločnej realizácii projektu z oblasti 

vzdelávania Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie 

medzi NRSNM a Univerzitou v Novom Sade. 

Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy 

Dňa 21. mája 2022 sa na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici uskutočnila republiková 

súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Na súťaži sa zúčastnilo 36 žiakov z 

gymnázií v Báčskom Petrovci, v Kovačici a v Starej Pazove, zo Strednej zdravotníckej školy v 

Novom Sade a z Ekonomickej školy v Starej Pazove. Organizátori súťaže boli Ministerstvo 



osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a 

Vojvodinská slovakistická spoločnosť. Pre žiakov, ktorí obsadili 1., 2. a 3. miesta Národnostná 

rada slovenskej národnostnej menšiny, NVO Hlas ľudu a Matica slovenská zabezpečila 

priliehavé odmeny, ktoré žiakom odovzdala koordinátorka Výboru pre vzdelávanie a členka 

Výkonnej rady pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.   

Súťaž zo slovenčiny pre žiakov ZŠ 

 

Ďakujúc Ministerstvu osvety, vedy a technologického rozvoju, Národnostnej rade slovenskej 

národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa dňa 27. mája 2022. roku na 

Základnej škole bratstvo na čele s pani riaditeľkou Marienou Križanovou Zakićovou v Aradáči 

uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka a literatúry. V rámci súťaži zasadal aj 

aktív učiteľov slovenského jazyka. 

Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka z 9 prostredí - Báčskeho 

Petrovca, Hložian, Pivnice, Selenče, Kysáča, Aradáča, Padiny, Kovačice a Starej Pazovy. Okrem 

súťažiacich žiakov a ich učiteliek, túto udalosť svojou prítomnosťou poctili: členka Výkonnej 

rady pre vzdelávanie a koordinátorka výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, podpredseda 

Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Zlatko Šimák, profesorka na Filozofickej 

fakulte v Novom Sade Dr. Anna Makišová, externá spolupracovníčka Ministerstva školstva a 

školskej správy v Novom Sade Tatiana Naďová, poradkyne pre slovenský jazyk Anna Hrková a 

Jarmila Pantelićová a predsedníčku Asociácie slovenských pedagógov Máriu Andrášikovú. 

Najúspešnejšími z najúspešnejších sa stali: 

VII. ročník 

Lucia Beličková I. cena (Báčsky Petrovec, mentorka Mária Andrášiková) 

Matej Hrk II. cena (Kovačica, mentorka Anna Hrková) 

Milan Hrk III. cena (Kovačica, mentorka Anna Hrková) 

VIII. ročník 

Tatiana Filipovićová I. cena (Báčsky Petrovec, mentorka Mária Andrášiková) 

Lucia Macáková II. cena (Kysáč, mentorka Ľudmila Berediová Stupavská) 

Abigail Marta Eliášová III. cena (Báčsky Petrovec, mentorka Mária Andrášiková). 

 

Odmenení žiaci budú delegovaní na tábor do Slovenskej republiky.  

 

Odborné stretnutie pre učiteľov 

NRSNM v spolupráci s Vojvodinským pedagogickým ústavom usporiadala odborné stretnutie 

pre učiteľov s vyučovacím jazykom slovenským 31. mája 2022 na ZŠ 15. októbra v Pivnici. 

Prítomných učiteľov pozdravili riaditeľ školy, riaditeľ Vojvodinského pedagogického ústavu a 

predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. 

Úvodnú prednášku na tému Použitie IKT nástrojov na základných školách vo Vojvodine – 

výsledky výskumu prezentovala Silvija Ilićová. Príklady z praxe prezentoval Miloš Krstvovski, 

riaditeľ ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch a zamestnanci Základnej školy mladých 

pokolení v Kovačici Anna Hrková, Miroslav Jurica a Vladimír Šimek.  

 



Realizácia projektu Erazmus + 

V dňoch od 1. – 3. 06. 2022 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici skupina učiteľov 

slovenčiny, hudobnej kultúry a triedneho vyučovania absolvovala školenie, ktoré sa uskutočnilo 

v rámci podpísanej dohody medzi Oddelením slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v 

Novom Sade a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. Ústrednou témou školenia 

v rámci projektu Ja som  bola Testovanie pracovnej verzie didaktických materiálov, ktoré vznikli 

ako následok výskumu v rámci projektu Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako 

prostriedok etnickej tolerancie, ktorého nositeľom je Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v 

zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Výsledky výzvy VPV NRSNM 

7.06. v priestoroch NRSNM zasadala Komisia pre rozdelenie finančných prostriedkov na 

základe Plánu a programu práce Výboru pre vzdelávanie na rok 2022 v hodnote 300.000,00. 

Zoznam predložených žiadostí na Výzvu VPV NRSNM na rok 2022 

Žiadateľ Názov projektu Žiadaná 

suma 

Schválená 

suma 

1. STŠ „9. maj“ B. Palanka Skladanie skúšok 45.000,00 35.000,00 

2. KZ Zvony Zabezpečenie technického vybavenia 

pre kvalitný video zápis činnosti 

75.000,00 - 

3. MOMS Selenča Slovenské tradície pre našich 

najmenších 

32.000,00 14.000,00 

4.  Gymnázium M. Pupina 

v Kovačici 

Zaznamenávanie jubilea -55 rokov 

gymnázia a 60 rokov strednej školy 

60.000,00 16.000,00 

5. ZŠ bratstva a jednoty v 

Bielom Blate 

Tanec a spev slovenských ľudových 

piesní... 

65.000,00 20.000,00 

6. ZŠ maršala Tita v Padine Festival Pieseň je naša radosť 130.760,00 30.000,00 

7. SKUS Slnečnica Padina FF Tancuj, tancuj - preprava 35.000,00 - 

8. Asociácia slovenských 

pedagógov 

Prenos internetového periodika Čaroslov 

do talčenej podoby 

40.000,00 20.000,00 

9. ZŠ hrdinu Janka Čmelíka 

v Starej Pazove 

Vyučovacie prostriedky 70.000,00 35.000,00 

10. ZŠ 15. októbra v 

Pivnici  

Nákup kníh pre školskú knižnicu 30.000,00 15.000,00 

11. ZŠ mladých pokelení v 

Kovačici 

Učíme sa navzájom 60.000,00 50.000,00 

12. ZŠ Jána Čajaka v 

Báčskom Petrovci 

Úprava školského ihriska 90.000,00 - 

13. ZŠ Jána Čajaka v 

Báčskom Petrovci 

Harmonikár 80.000,00 - 

14. MSS  Nákup školských potrieb pre 

slovenských prvákov 

500.000,00 - 



15. SECZ Hložany Vidím, počúvam, učím sa... 100.000,00 iné zdroje 

16. ZŠ Jána Kollára v 

Selenči 

Kvíz Poznám jazykové omyly? 145.000,00 25.000,00 

17. Združenie slovenských 

vojvodinských 

vychovávateľov 

Potulky slovenskými vojvodinskými 

osadami 

90.000,00 40.000,00 

18. ZŠ Jána Čajaka v 

Báčskom Petrovci 

Ozvučenie školy 90.000,00 - 

19. ZŠ Jána Čajaka v 

Báčskom Petrovci 

Modernizácia vzdelávaco-výchovnej 

práce v slovenskom jazyku 

110.000,00 iné zdroje 

 

Výsledky Komisie pre štipendiá 

3. júna v Starej Pazove zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM a doniesla rozhodnutie o 

pridelení odporúčania na štipendium Vlády SR na akademický rok 2022/2023. Na zasadnutí, 

okrem členov Komisie bol prítomný aj predseda MSS a konzulka Veľvyslanectva SR v 

Belehrade. 

Odporúčanie na štipendium Vlády SR zo Srbska získali nasledovní kandidáti: 

Zamietnutí kandidáti: 

  Priezvisko Meno stupeň 

1 Ribar Katarina 1 

2 Zornjanova Ivana 1 

3 Babinjec Maja 1 

4 Čeman Nataša  1 

5 Galat Ivana 1 

6 Gaža Ema 2 

7 Gubečka Viktor 1 

8 Hrćan Martin  2 

9 Hric Miroslava  1 

10 Macko Ema 1 

11 Pinćir Ines  2 

12 Tot Martina  2 

13 Vesteg Marija 1 

 

Náhradní kandidáti: 

  Priezvisko Meno stupeň 

1 Litavski Pavel  2 

2 Polić Nemanja 1 



3 Kalko Damjan  1 

4 Čiep Martin  1 

5 Vareca Jana  1-2 

6 Garaj Tereza 1 

7 Čanji Anamaria  1 

8 Stanjo Darko  1-2 

9 Vereski Jana  1 

10 Kovačova Iveta  1 

11 Šćevak Ela   1-2 

12 Bađonski Saša  2 

13 Šafarik Marek  2 

14 Kovač Karmena   1-2 

15 Kolár Štefan Robert  1 

16 Dudaš Sandra 1 

17 Dudaš Maja 1 

18 Srnka Beata 1 

19 Maho Alena  1 

20 Majera Melani 1 

21 Kanja Marina 1 

22 Haška Barbara-Hana 2 

23 Agarski Martina  1 

24 Đurčik Viktoria  1 

25 Ďuriš Sabina 2 

26 Liptak Jana Boženka  2 

27 Dir Ema 2 

28 Ujfaluši Filip  1 

29 Kolar Peter Simon  1 

30 Babjakova Lucia 1 

31 Trkulja Jovana 1 

32 Čapelja Pavel  1 

33 Šimak Daniela 1 

34 Miksad Mihael 2 

35 Holubek Andrej 1 

 

Odporúčaní kandidáti - základné štúdium: 

  Priezvisko Meno stupeň 

1 Brna Dajana-Jana  1 

2 Medovarski Nina 1 

3 Njemoga Jana   1-2 

4 Marčok Ivona 1 



5 Gedeljovski Maja 1 

6 Lomenová Ivana 1 

7 Kmečko Patricia 1 

8 Čipkar Andrea   1-2 

9 Lekárová Ivana 1 

10 Ljavo Martin 1 

11 Švec Jana  1 

12 Tordaji Maja  1-2 

13 Kanja Iveta 1 

14 Vozar Adriana  1 

15 Maho Miroslava  1 

16 Fábri Daniel  1 

17 Nvota Irena-Miriam  1 

18 
Klaćik 

Manuela-
Martina 

1 

19 Očoveji Mihaela  1 

20 Siroma Peter  1 

 

Odporúčaní kandidáti - doktorandské štúdium: 

 Priezvisko Meno stupeň 

1 Havran Ivana  3 

 

Podpísané zmluvy z oblasti vzdelávania 

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v súlade 

s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2022 dňa 6. mája vypísal 

súbeh na  financovanie a spolufinancovanie programov v oblasti predškolského, základného 

a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po 

slovensky, v predškolských ustanovizniach a v  školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako 

materinský jazyk a v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina 

ako materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, ako aj Oddelenie slovakistiky Filozofickej 

fakulty v Novom Sade. 

Súbeh bol uzavretý 31. mája. Komisia v zložení Tatiana Naďová predsedníčka Výboru 

pre vzdelávanie, Miluška Kolárová členka Výboru pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová členka 

Výkonnej rady pre vzdelávanie a Libuška Lakatošová predsedníčka NRSNM hodnotila 19 

žiadostí, z ktorých sa finančne rozhodla podporiť 11.  

Vo štvrtok 16. júna 2022 o 18. hodine v priestoroch NRSNM bolo slávnostné 

podpisovanie zmlúv, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia škôl a združení  ako aj Libuška 

Lakatošová, predsedníčka NRSNM a Svetlana Zolňanová členka Výkonnej rady pre vzdelávanie. 



 Festival Spievaj, že si spievaj 

19. júna sa v Slovenskom dome kultúry v Šíde konal festival slovenských ľudových piesní 

Spievaj, že si spievaj. Výbor pre vzdelávanie pre 45 účastníkov festivalu zabezpečil knižné 

darčeky, ktoré účastníkom odovzdala predsedníčka Libuška Lakatošová. 

 


	V rámci Veľtrhu vzdelávania predstavila 9. marca 2022 RTV Vojvodina v priestoroch Novosadského veľtrhu Projekt on-line výučby. Hovorcami tohto priameho zapojenia sa do vysielania RTV z veľtrhu boli Anamarija Viček, štátna tajomníčka Ministerstva osvet...

