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Polročná správa o činnosti Výboru pre informovanie NRSNM 2022 

 

 

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej 

menšiny v roku 2022 na začiatku roka vypracoval plán a program práce, na 

základe ktorého pracuje. 

 

V uvedenom období sa uskutočnilo jedno zasadnutie výboru. Z dôvodu 

zlých epidemiologických podmienok, zasadnutie sa uskutočnilo prostredníctvom 

mailu. 

 

6. elektronické zasadnutie  VPI  NRSNM 

 

V súlade s čl. 21  Rokovacieho poriadku Výboru pre informovanie, ktorý 

bol schválený na 1. zasadnutí VPI NRSNM dňa 30.01.2019, sa uskutočnila 6. 

elektronická schôdza NRSNM v období od 21.01.2022 do 24.01.2022. 

Zasadnutie sa konalo elektronicky pre nepriaznivú zdravotnú situáciu v štáte. 

Elektronické zasadnutie sa konalo písomným spôsobom v elektronickej 

podobe prostredníctvom e-mailu. Na elektronickom zasadnutí uznesenia 

formulovala predsedníčka VPI a členovia hlasovali za jednu z troch možností: 

„za“, „proti“ alebo „zdržal sa“. 

Elektronickej schôdze sa zúčastnili: Anna Horvátová, Hviezdoslav 

Čmelík, Zdenka Kožíková, Ján Špringeľ, Anna Lešťanová, Nataša Kolárová, 

Daniel Spevák, Mária Lovreová. 

Elektronickej schôdze sa nezúčastnili (nevyjadrili sa v určenej lehote odo 

dňa prijatia materiálov - nehlasovali): Jaroslav Stevanov, Milana Arňašová, 

Suzana Kokavská, Vladimír Hudec,  Pavel Gaža.  

Technická realizácia schôdze: L. Damijanová, koordinátorka VPI NRSNM 

Program schôdze: 

1. Schválenie Správy o činnosti Výboru pre informovanie v roku 2021 

2. Schválenie Finančného plánu Výboru pre informovanie na rok 2022 

Hlasovanie:  

BOD 1. 

Schválenie Správy o činnosti Výboru pre informovanie v roku 2021 

 

Hlasovali 8 členovia NRSNM. 

Nehlasovalo 5 členov NRSNM.  
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ZA – 8; PROTI – 0;  ZDRŽAL SA – 0 

Správa o činnosti Výboru pre informovanie v roku 2021 bola schválená 

väčšinou hlasov.  

BOD 2. 

Schválenie Finančného plánu Výboru pre informovanie  na rok 2022 

 

Hlasovali 8 členovia NRSNM. 

Nehlasovalo 5 členov NRSNM. 

ZA – 8; PROTI – 0;  ZDRŽAL SA – 0 

Finančný plán Výboru pre informovanie  na rok 2022 bol schválený 

väčšinou hlasov.  

 

 

Výbor v tomto roku podporuje činnosť Asociácie slovenských lokálnych 

médií sumou 100.000 dinárov, z ktorých sme nateraz vyčlenili polovicu sumy. 

 

 

Keď ide o lokálne médiá a vysielanie programu v slovenskej reči, Rádio 

Báč koncom minulého roku prestalo vysielať program po slovensky. 

Národnostná rada sa začiatkom roka angažovala, aby sa dodržala kontinuita 

programu po slovensky v Rádii Bač a aby dovtedajšie vysielania nezanikli. 

 

Výbor poskytol finančnú podporu Matici slovenskej v Srbsku pri vydaní 

publikácie – fotomonografie pod názvom Stará Pazova – dedičstvo, ktoré 

pretrváva autora Petra Dešića. Ide o kapitálne monografické vydanie vo veľkom 

formáte, v plnom kolore na kvalitnom papieri, ktoré širokej verejnosti 

predstavuje život staropazovských Slovákov od ich príchodu v roku 1770 do 

dnešných dní. 

 

Už dlhé roky podporujeme vydávanie slovenského magazínu Rovina, 

pokračujeme s tým aj tohto roku.  

 

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, 

dôležitých pre slovenskú národnostnú menšinu. Tohto roku si mienku 

o projektoch požiadali obce Alibunar, Bačskí Palanka, Báčsky Petrovec, 

Kovačica, Pančevo, Plandište, Stará Pazova, Vrbas, mesto Nový Sad, 

Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy 

s náboženskými spoločenstvami a  Ministerstvo kultúry a informovania. 
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Súbehy Výboru pre informovanie 

 

 S cieľom zveľadiť kvalitu verejného informovania, Výbor pre 

informovanie sa aj tohto roku, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, snaží 

podporiť výrobu televíznych, rozhlasových, printových, hraných, hudobných a 

iných obsahov, ako aj webovú produkciu, ale aj iniciatívy našich mladých 

novinárov. Na tieto účely vyčlenil 260.000,00 dinárov, o ktoré je možné 

uchádzať sa prostredníctvom troch súbehov zverejnených 16. júna tohto roku na 

webovej stránke NRSNM. 

 

 

 Projekty VPI podporené Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí schválil dva projekty zo šiestich, 

s ktorými VPI konkuroval koncom roka 2021. Schválené projekty, ktoré treba 

zrealizovať do konca roka, sú: 

 

Číslo   Názov projektu                      Schválená suma 

1. 0524/RS/2022 
Dopisovateľská sieť slovenských vojvodinských 

médií 
2000.00 € 

2. 0893/RS/2022 Workshop pre mladých slovenských recitátorov 1000.00 € 

 


