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 SPRÁVA O ČINNOSTI 

VÝBORU PRE ÚRADNÉ POUŽÍVANIE JAZYKA A PÍSMA NA OBDOBIE 

 01.01.2022 – 20.06.2022 

 

 

 

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej 

menšiny v uvedenom období pracoval podľa stanoveného plánu a programu na rok 2022. Výbor 

pôsobil v nasledujúcom zložení: Vladimír Francisty predseda, Ján Pálik podpredseda a členovia: 

Igor Feldy, Jaroslav Javorník, Slađan Srdić, Ján Šuľan, Branislav Slivka, Ján Šimák, Daniela 

Lazorová, Miroslav Oravec a Daniela Chalupková. Výbor pôsobil prostredníctvom dvoch 

komisií Komisia pre štandardy slovenčiny pri VÚPJP a Komisia pre rodovú rovnosť. 

Člen Výkonnej rady NRSNM poverený úradným požívaním jazyka a písma bol Janko 

Havran. V roku 2022 VÚPJP je poverený  koordináciou súpisu obyvaľstva v R.Srbsko a 

rozvojom medzietnickej spolupráce. VÚPJP aj v roku 2022 pokračoval s pozitívne osvedčenou 

praxou z uplynulého obdobia a finančne pomáhal 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 používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej 

národnostnej menšiny v roku 2022 bolo finančne podporovať rekonštrukcie a sanácie 

slovenských spolkov, resp. stánkov kultúry v lokálnych prostrediach. Uvedené akcie 

spolufinacovali vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 

Republika Srbsko a príslušné obce.  

 

 

Zasadnutia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM 

10. zasadnutiе Výboru pre úradné používanie jazyka a písma 

 

10. zasadnutiе Výboru pre úradné používanie jazyka a písma sa uskutočnilo vo štvrtok  20. 

januára 2022 o 16.30 h. v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, 

Bulvár Mihajla Pupina 1/IV. 

Zasadnutie sa začalo o 16.30 hodine s nasledovným rokovacím programom: 

1. Schválenie zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Návrh Výročnej správy VÚPJP  NRSNM za rok 2021 

4. Návrh orientačného Plánu činnosti a finančného plánu Výboru pre úradné používanie jazyka 

a písma na rok 2022 

5. Rôzne 

Prítomní boli: predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, člen Výkonnej rady NRSNM Janko 

Havran, predseda výboru Vladimír Francisty a členovia výboru: Jaroslav Javorník, Ján Šuľan, 

https://www.rada.org.rs/sk/aktivity/aktivity-vyboru-pre-uradne-pouzivanie-jazyka-a-pisma/item/2050-7-zasadnuti-vyboru-pre-uradne-pouzivanie-jazyka-a-pisma
https://www.rada.org.rs/sk/aktivity/aktivity-vyboru-pre-uradne-pouzivanie-jazyka-a-pisma/item/2050-7-zasadnuti-vyboru-pre-uradne-pouzivanie-jazyka-a-pisma


Igor Feldy, Miroslav Oravec a Branislav Slivka. Svoju neprítomnosť ospavedlnili  podpredseda 

Ján Pálik, Slađan Srdić, Daniela Chalupková, Daniela Lazorová a Ján Šimák.  

Zasadnutie otvoril a viedol predseda VÚPJP NRSNM Vladimír Francisty. 

1. Schválenie zápisnice 

Členovia Výboru pre úradné používanie jazyka jednohlasne schválili zápisnicu z  IX 

zasadnutiaVýboru pre úradné používanie jazyka. 

2. Schválenie programu rokovania 

Členovia Výboru pre úradné používanie jazyka jednohlasne schválili program rokovania. 

3. Návrh Výročnej správy VÚPJP  NRSNM za rok 2021 

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Vladimír Francisty ohľadom tohto bodu 

rokovacieho programu opodstatnil prácu VÚPJP počas roku 2021 a návrh Výročnej správy 

VÚPJP  NRSNM za rok 2021. 

Po úvodnom slove predseda VÚPJP  otvoril diskusiu. Keď sa nikto neujal slova, návrh bol 

jednoznačne schválený. 

4.Návrh orientačného Plánu činnosti a finančného plánu Výboru pre úradné používanie 

jazyka a písma na rok 2022 

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Vladimír Francisty ohľadom tohto bodu 

rokovacieho programu opodstatnil návrh orientačného Plánu činnosti a finančného plánu Výboru 

pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2022 . Po úvodnom slove predseda VÚPJP otvoril 

diskusiu. Keď sa nikto neujal slova, návrh bol jednoznačne schválený. 

5.Rôzne  

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Vladimír Francisty ohľadom tohto 

bodu rokovacieho programu otvoril rozpravu.  

Rozprava sa rozprúdila okolo práce komisie na  prekladanie do slovenčiny názvov 

osídlených miest a dedín v obciach, v ktorých je slovenský jazyk v úradnom používaní, s cieľom 

vyniesť rozhodnutia o názvoch miest a dedín a o urýchlení procesu práce. 

V diskúsii sa zúčastnili: Libuška Lakatošová, Mária Poptešinová, Vladimír Francisty, Igor 

Feldy, Jaroslav Javorník, Branislav Slivka a Ján Šuľan. 

Na konci diskusie členovia VÚPJP doniesli spoločný Záver, aby sa ohľadom návrhu rozhodnutia 

o názvoch osád a obcí komisie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na prekladanie do 

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

používaní elektronicky vyjadrili všetci členovia VÚPJP  a členovia komisie, prípadne aby poslali 

svoje pripomienky. Ak pripomienok nebude, tak sa hore uvedený návrh rozhodnutia predkladá 

pred členov VÚPJP a následne pred členov NRSNM na nasledujúcom  zasadnutí na 

schvaľovanie. 

Zasadnutie bolo ukončené o 17.51 hod. 

11. elektronické zasadnutie VUPJP NRSNM 

V súlade s čl. 21 Rokovacieho poriadku VÚPJP Národnostnej rady slovenskej národnostnej 

menšiny, sa uskutočnila 11.elektronická schôdza VÚPJP NRSNM v obdobý od 11.03.2021 do 

13.03.2021 s nasledovným rokovacím programom:  

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

na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, 

spolkov a združení v Srbsku a  na udeľovanie finančných prostriedkov slovenským 

mimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam pre činnosť a aktivity. 



 

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

mimovládnych organizácií a mládežníckych združení slovenského národného 

spoločenstva v Srbsku na rok 2022. 

 

Do Komisie na hodnotenie projektov slovenských inštitúcií, spolkov, mimovládnych organizácií 

a mládežníckych združení slovenského národného spoločenstva v Srbsku na rok 2021 boli 

zvolený nasledovní členovia: Vladimír Francisty, Branislav Kulík, Ján Šuľan a Janko Havran. 

12. zasadnutiе Výboru pre úradné používanie jazyka a písma 

12. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM sa uskutočnila  v pondelok  

09. mája 2022 o 16.00 h. v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, 

Bulvár Mihajla Pupina 1/IV s nasledovným rokovacím poriadkom: 

1. Schválenie programu rokovania 

2. Schválenie zápisníc 

3. Návrh rozhodnutia o  udeľovaní finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  

podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v 

Srbsku na rok 2022. 

4. Návrh rozhodnutia o názvoch osád a obcí komisie Výboru pre úradné používanie 

jazyka a písma na prekladanie do slovečiny názvov osídlených miest a osád 

v obciach  v ktorých je slovenský jazyk v úradnom používaní. 

5. Rôzne 

Všetky body  boli schválené väčšinou hlasov.    

Súbeh na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám, mládežníckym 

zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku 

 

Komisia na hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie 

optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v 

Srbsku na rok 2022 Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v zložení Vladimír 

Francisty, Branislav Kulík, Ján Šuľan a Janko Havran, ktorá zasadala dňa 05. mája 2022 v 

Novom Sade, hodnotila 57 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov 

a združení v Srbsku a navrhla rozdelenie prostriedkov určených plánom a programom Výboru 

pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2022. 

Výsledky hodnotenia a návrh na rozdelenie prostriedkov komisie jednohlasne schválil Výbor pre 

úradné používanie jazyka a písma NRSNM na svojej 12. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 

09.05.2022 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. 

Plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2022 na tieto účeli 

bolo vyčlenené 2.180.000,00 rsd. 

https://www.rada.org.rs/sk/aktivity/aktivity-vyboru-pre-uradne-pouzivanie-jazyka-a-pisma/item/2050-7-zasadnuti-vyboru-pre-uradne-pouzivanie-jazyka-a-pisma
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V priestoroch NRSNM dňa 12. mája 2022  o 18.00 hod.  sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie 

zmlúv zo súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov slovenským združeniam a 

organizáciám Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na slávnostnom podpisovaní sa 

zúčastnili združenia z nasledujúcich prostredí: Kysáč, Selenča, Hajdušica, Stará Pazova, Nový 

Sad, Kovačica, Biele Blato, Jánošík, Kulpín, Ľuba, Padina, Laliť, Aradáč, Pivnica, Báčsky 

Petrovec, Báčska Palanka, Belehrad, Dobanovce, Čelarevo a Silbaš. 

Bola to vhodná príležitosť, aby sa predstavitelia slovenských združení stretli a vymenili si názory 

i skúsenosti. Mnohí z nich prvýkrát získali prostriedky, ktoré už tradične a každoročne udeľuje 

národnostná rada a po prvýkrát navštivili jej priestory. Podpisovanie zmlúv odsledovali aj 

slovenské media.Výsledky hodnotenia projektov sú zverejnené na webovej stránke NRSNM. 

 

Činnosť komisie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na prekladanie do 

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

úradnom používaní za účelom vynášania rozhodnutia o názvoch osád a obcí. 

 

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 

vychádzajuc z článku 7 rozhodnutia o podrobnej úprave niektorých otázok úradného používania jazyka a písma 

národnostných menšín v Autonomnej pokrajiny Vojvodiny („Úradný vestník APV“, č. 8 z 22. mája 2003, 9/03, 

"Úradný vestník RS", č. 69 z 24. septembra 2010) a z článku 25 Štatútu Národnostnej rady slovenskej národnostnej 

menšiny (prijatý 28. decembra 2018), dňa 12.05.2021.vytvoril komisiu pre preklad názvov osád a osád v 

obciach, kde sa úradne používa slovenský jazyk v nasledovnom zložení:  

1. prof. Dr. Anna Makišová – profesorka na Oddelení slovakistiky Filozofickej 

fakulty v Novom Sade 

2. doc. Dr. Jasna Uhláriková – profesorka na Oddelení slovakistiky Filozofickej 

fakulty v Novom Sade 

3. Jaroslav Miklovic – profesor dejepisu, Stará Pazova 

4. Milina Križanová – prekladateľka zo slovenského jazyka v APV (na dôchodku) 

 
 Komisia pripravila do slovenčiny preklady názvov sídiel a osád v obciach, kde sa úradne používa slovenský jazyk, a na 

základe uvedeného NRSNM prijala Rozhodnutie o určení tradičných názvov miest, obcí a osád v slovenskom jazyku na 27. 

elektronickom zasadnutí NRSNM. 

Tlač Srbsko-slovenského slovníka právnicej terminológie 

 

 Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej 

menšiny sa koncom roka 2021.podarilo zabezpečiť prostriedky na tlač Srbsko-slovenského  slovníka 

právnicej terminológie z Úradu pre slovákov žijucich v zahraničí. Slovník bol rokami 

inštalovaný na internetovej stránke Národnostnej rady slovenskej narodnostnej menšiny iba v 

elektronickej podobe. Teda, aby sa projekt mohol zrealizovať do konca, nevyhnutná bola tlač 

slovníka v papierovej podobe. Tlačená podoba slovníka zanecháva trvalé stopy z uvedenej 

oblasti pre budúce generácie Slovákov v Srbsku. 



 Projektom vypracovania Srbsko-slovenského slovníka administratívno-právnickej 

terminológie sa vypracúva a vydáva jedinečné dielo odbornej právnickej terminólogie, ktorým sa 

zabezpečí vyššia úroveň jazykovej kultúry. Obsahuje asi 3000 hesiel a už je dostupný on-line 

elektonicky . 

Jediný takýto vypracovaný a uverejnený slovník v minulosti je z roku 1979 a už dávno ho 

nedostať v kníkupectvách v Srbsku. V dôsledku toho, že sa táto oblasť neustále rozvíja, 

obsiahnutý fond starého slovníka nepostačuje ako odborná pomôcka v práci prekladateľom 

a úradníkom. V dnešnej dobe je nevyhnutné, aby sa vypracovaný terminologický slovník 

poskytol verejnosti na používanie nielen v elektronickej forme, ale predovšetkým v tlačenej. 

Ktorý potom podelíme odborníkom vo verených ustanovizniach, prekladateľom, súdnym 

tlmočníkom, školám…  

Jedným zo základných poslaní Národnostnej rady slovenskej národnostnéj menšiny v 

Srbsku je starostlivosť o úradné používanie nášho materinského jazyka a prax ukázala, že je 

vypracovanie Slovníka právnickej terminológie srbsko - slovenského nevyhnutné na 

zachovávanie a zveľadenie úrovne spisovnej slovenčiny v úradnom používaní v Srbsku. Okrem v 

pokrajinskej administratíve v Srbskej republike sa slovenský jazyk úradne používa vo viacerých 

obciach, mestách a dedinách a s dynamickým rozvojom hospodárstva v Srbsku, prichádza 

k otváraniu slovenských firiem resp. prestaviteľstiev, ktoré pracujú podľa srbskej legislatívy. 

Oba tieto jazyky vo svojej každodennej práci používajú aj odborníci zamestnaní nielen v 

štátnych orgánoch správy, ale aj na školách, kultúrnych ustanovizniach a iných inštitúciách. 

Taktiež každodenne profesionálne právnickú terminológiu potrebujú aj súdni prekladatelia pre 

slovenský jazyk, vymenovaní ministerstvom a pokrajinským sekretariátom. Stáva sa, že orgány a 

úradníci používajú rôznu terminológiu a následkom toho je pokles úrovne spisovnej slovenčiny v 

Srbsku. 

Tento slovník zahŕňa odbornú terminológiu právnej oblasti a umožňuje riešiť mnohé 

dilemy, keď ide o odborné termíny, ale aj slová z každodenného použitia, kde sa naša slovenská 

komunita pre nedostatočnú znalosť slovenských slov spravidla opiera o srbský jazyk. Takýto 

slovník je cenným príspevkom k zachovaniu rýdzosti slovenčiny v Srbsku. Jeho vypracovanie si 

vyžadovalo vysokú znalosť oboch jazykov, ako aj jemné niansovanie významu slov. Autori 

vynaložili nemalé úsilie a obrovské vedomosti, aby podali čo najpresnejší opis často 

komplikovaných vzťahov administratívy. Takýto slovník nájde svoje široké uplatnenie aj na 

školách, nielen medzi učiteľmi, ale aj medzi žiakmi, hlavne vo vyšších ročníkoch, kde sa v rámci 

slovenčiny i srbčiny učí o štylistike a okrem iného, aj o administratívnom štýle.  

Na realizáciu projektu bolo nevyhnutné zabezpečiť odborné služby ktoré mali za úlohu 

pripraviť Srbsko-slovenský slovník právnej terminológie pre tlač, keďže NRSNM mala 

v korešpondencii iba elektronickú verziu slovníka.  

V časovom období, december 2021-marec 2022, je urobená príprava tlačových 

podkladov, počítačové spracovanie slovníka, grafická úprava, dizajn obálky, korektúra 

a lektorovanie slovenského a srbského textu. Celkovú organizáciu práce sledovali odborníci. 

Pripravený slovník je daný do tlače. 

 

Keď ide o žiadosti o dotácie na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v riadnom kole 

bol schválený projekt  pod názvom Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže 

vo Vojvodine. 

 



Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine 

 

VÚPJP NRSNM aj v tomto roku už tradične vypísal Súbeh o najoriginálnejší komiks 

slovenských detí a mládeže vo Vojvodine, v rámci schváleného projektu z Úradu pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí. 

Cieľ súťaže o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine je 

prebudiť u detí príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny tvorivosť, motivovať mladých 

tvorcov k čítaniu a podnietiť ich k tvorivému prístupu k literatúre primeranej ich veku, 

povzbudiť rodovú rovnosť,  nasmerovať ich k tomu, aby začali myslieť mimo rámca, čiže aby si 

rozvíjali fantáziu, posilniť povedomie o príslušnosti k slovenskému ľudu netradičným spôsobom, 

čiže prostredníctvom sveta komiksu a nasmerovať deti a mladých k športu a zdravému životu. 

Dňa 15. júna 2022 zasadala Komisia pre hodnotenie prác zaslaných na súbeh. Komisia 

pracovala v zložení Ďula Šanta, akademický maliar a ilustrátor, Ján Žolnaj, slovenský spisovateľ 

pre deti a herec a Mária Poptešinová, koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a 

písma NRSNM. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke NRSNM. 

 

Mienky a stanoviská 

Členovia VÚPJP aj v prvej polovici roka 2022 pravidelne poskytovali mienky k názvom 

ulíc v prostrediach, v ktorých je slovenský jazyk v úradnom používaní na základe žiadostí obcí 

a miest a v súlade s článkom 93 odsek 2 Zákona o lokálnej samospráve: 

 

Návrh na kandidáta pre člena do Rady pre medzietnické vzťahy Obce Báčska Topola. 

Stanovisko k návrhom na názvy ulíc na území mesta Nový Sad. 

Spolu s ostatnými Výbormi NRSNM, VÚPJP vypĺňal dotazníky a tlačivá pre potreby 

Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné 

spoločenstvá ohľadom údajov o počte nadácií, hospodárskych subjektov a iných organizácií, 

ktorých zakladateľské práva sa čiastočne alebo v úplnosti prsunuli na národnostnú radu. 

 

O aktivitách VÚPJP NRSNM a činnosti NRSNM verejnosť bola informovaná na portáli 

NRSNM www.rada.org.rs prostredníctvom webových správ. 

 

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma 

Vladimír Francisty 

 

http://www.rada.org.rs/
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