ZÁPI S NI CA
zo 6. pracovnej schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutočnila v utorok, 31.
marca 2015 v Novom Sade, Zasadacia sieň Zhromaždenia AP Vojvodiny na 3. poschodí so začiatkom o 16.
hodine.
Zasadnutiu predsedala Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM.
Schôdza sa konala za prítomnosti 27 členov NRSNM.
Svoju neprítomnosť ospravedlnili: Ján Brna, Ján Slávik.
Prítomní zamestnanci NRSNM – Ladislav Čáni, Svetlana Zolňanová, Svetluša Hlaváčová, Vladimír Lenhart
a Lídia Damijanová.
Prítomní zástupcovia médií: Anna Lačoková – Novosadská TV, Mária Lovreová – TV Petrovec, Jasmina
Pániková – Hlas ľudu, Martin Prebudila RNS, Anna Jašková RTV.
Predsedníčka NRSNM A. Tomanová-Makanová prečítala návrh programu schôdze:

Návrh rokovacieho programu:
1. Schválenie správy o činnosti NVU Hlas ľudu v roku 2014
2. Schválenie správy o realizácii plánu práce týţdenníka Hlas ľudu, jeho online vydania a činnosti
redakcie Hlasu ľudu v roku 2014
3. Schválenie Plánu práce NVU Hlas ľudu na rok 2015
4. Schválenie Plánu redakcie týţdenníka a online Hlas ľudu na rok 2015
5. Mienka NRSNM k Návrhu uznesenia o počte ţiakov na zápis do prvého ročníka stredných škôl
na území AP Vojvodiny v školskom roku 2015/2016
6. Informácia po aktuálnej situácii na z- š. Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove
7. Mienka NRSNM k vymenovaniu hlavných a zodpovedných redaktorov médií v jazykoch
národnostných menšín Rádio-televízie Vojvodiny
8. Iniciatíva na zamestnanie matrikára s aktívnou znalosťou spisovného slovenského jazyka a
písma, príslušníka slovenskej národnostnej menšiny v Kysáči.
9. Rozhodnutie o stanovení výšky cestovných náhrad na tuzemské a zahraničné sluţobné cesty
10. Otázky a návrhy
Anna Tomanová-Makanová: Dala na hlasovanie navrhnutý program rokovania.
Navrhnutý program rokovania bol schválený jednohlasne.

1.

Schválenie správy o činnosti NVU Hlas ľudu v roku 2014

Anna Tomanová Makanová: Otvorila rokovanie k bodu 1 a pozvala riaditeľa NVU Hlas ľudu Samuela Ţiaka,
aby podal správu o činnosti NVU Hlas ľudu v roku 2014.
Samuel Žiak: Zdôvodnil správu NVU Hlas ľudu za rok 2014.

2.
Schválenie správy o realizácii plánu práce týždenníka Hlas ľudu, jeho online
vydania a činnosti redakcie Hlasu ľudu v roku 2014
Anna Tomanová Makanová: Otvorila rokovanie k bodu 2 a pozvala zodpovednú redaktorku týţdenníka Hlas

ľudu Vladimíru Dorčovú Valtnerovú aby podala správu o realizácii plánu práce týţdenníka Hlas ľudu, jeho
online vydania a činnosti redakcie Hlasu ľudu v roku 2014.
Vladimíra Dorčová Valtnerová podala správu o realizácii plánu práce týţdenníka Hlas ľudu, jeho online
vydania a činnosti redakcie Hlasu ľudu v roku 2014.
Anna Tomanová Makanová: Otvorila rozpravu k bodu 1 a 2.
Rozpravy sa zúčastnili: Libuška Lakatošová, Anna Boldocká-Ilićová, Zlatko Šimák, Zlatko Lenhart, Pavel

Surový, Anna Huďanová, Pavel Marčok, Juraj Červenák, Ján Paul, Igor Feldy.
Anna Tomanová Makanová: Ukončila rozpravu a dala na hlasovanie Správu o činnosti NVU Hlas ľudu
v roku 2014 .
Hlasovanie:
Za: 16

Zdržaní 10

Proti: 0

Správa o činnosti NVU Hlas ľudu v roku 2014 bola schválená väčšinou hlasov.

Anna Tomanová Makanová: Dala na hlasovanie Správu o realizácii plánu práce týţdenníka Hlas ľudu,
jeho online vydania a činnosti redakcie Hlasu ľudu v roku 2014.
Hlasovanie:
Za: 17
Zdržaní 9
Proti: 0
Správa o o realizácii plánu práce týždenníka Hlas ľudu, jeho online vydania a činnosti redakcie Hlasu
ľudu v roku 2014 bola schválená väčšinou hlasov.

3. Schválenie Plánu práce NVU Hlas ľudu na rok 2015
Anna Tomanová Makanová: Otvorila rokovanie k bodu 3 a vyzvala riaditeľa NVU Hlas ľudu Samuela Ţiaka
aby zdôvodnil Plán práce NVU Hlas ľudu na rok 2015.
Samuel Žiak: Zdôvodnil Plán práce NVU Hlas ľudu na rok 2015.
Anna Tomanová Makanová: Otvorila rozpravu k bodu 3.
Rozpravy sa zúčastnili: Pavel Surový, Ján Paul.

Anna Tomanová Makanová: Ukončila rozpravu a dala na schválenie Plán práce NVU Hlas ľudu na rok
2015.
Hlasovanie:
Za: 16
Zdržaní 9
Proti: 0
Plán práce NVU Hlas ľudu na rok 2015 bol schválení väčšinou hlasov.

4.

Schválenie Plánu redakcie týždenníka a online Hlas ľudu na rok 2015

Anna Tomanová Makanová: Otvorila rokovanie k bodu 4 a vyzvala zodpovednú redaktorku týţdenníka Hlas
ľudu Vladimíru Dorčovú Valtnerovú, aby zdôvodnila Plán redakcie týţdenníka Hlas ľudu na rok 2015.
Vladimíra Dorčová Valtnerová zdôvodnila Plán redakcie týţdenníka Hlas ľudu na rok 2015

Anna Tomanová Makanová: Ukončila rozpravu a dala na schválenie Plán redakcie týţdenníka Hlas ľudu

na rok 2015
Hlasovanie:
Za: 16
Zdržaní 9
Proti: 0
Plán redakcie týždenníka a online Hlas ľudu na rok 2015 bol schválený väčšinou hlasov.

5.
Mienka NRSNM k Návrhu uznesenia o počte žiakov na zápis do prvého
ročníka stredných škôl na území AP Vojvodiny v školskom roku 2015/2016
Anna Tomanová Makanová: Otvorila rokovanie k bodu 5 a pozvala koordinátorku Výboru Svetlanu Zolňanovú
aby zdôvodnila návrh uznesenia.
Svetlana Zolňanová zdôvodnila Návrhu uznesenia.
Rozpravy sa zúčastnil: Pavel Marčok
Uznesenie: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny dáva pozitívnu mienku k navrhnutému počtu
ţiakov pre zápis do prvého ročníka stredných škôl do tried so slovenským vyučovacím jazykom v školskom
rokuj 2015/2016 pre nasledujúce stredné školy:
obec

škola

Nový Sad

Stredná zdravotnícka škola "7. apríla"
Nový Sad - zdravotná sestrička - technik
Gymnázium „Jána Kollára Bačsky
Petrovec
Gymnázium „Mihajla Pupina“ Kovačica

Báčsky Petrovec
Kovačica

Počet
tried
so
slovenským vyučovacím
jazykom – štvorročné
vzdelávanie
1

Počet miest

2

60

1

30

30

Hlasovanie:
Za: 25
Zdržaní 1
Proti: 0
Uznesenia o počte žiakov na zápis do prvého ročníka stredných škôl na území AP Vojvodiny v školskom
roku 2015/2016 bolo schválené väčšinou hlasov.

6.
Informácia po aktuálnej situácii na z- š. Hrdinu Janka Čmelíka v Starej
Pazove
Anna Tomanová Makanová: Otvorila rokovanie k bodu 6. a pozvala riaditeľa školy Hrdinu Janka Čmelíka
Janka Havrana, aby podal informáciu o aktuálnej situácii na škole a o počte detí, ktoré sa zapíšu do budúceho
školského roku.
Rozpravy sa zúčastnili: Janko Havran, Libuška Lakatošová, Juraj Červwenák, Katarína Melegová Melichová,
Igor Feldy, Pavel Surový, Samuel Čelovský, Pavel Marčok, Miroslav Koţík, Anna Tomanová Makanová, Ján
Paul, Ladislav Petrovič, Anna Boldocká-Ilićová.
Anna Tomanová Makanová: Ukončila rozpravu a dala na hlasovanie návrh uznesenia.
Uznesenie:
Vzhľadom na skutočnosť, ţe sa do prvého ročníka z. š. Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pravdepodobne
zapíše nepostačujúci počet ţiakov na otvorenie dvoch slovenských tried NRSNM podnikne nasledujúce
opatrenie:

Delegácia NRSNM, spolu so zástupcami Matice slovenskej v Srbsku, Slovenskej evanjelickej a. v.
cirkvi v Srbsku navštívi Starú Pazovu a rodičov potenciálnych ţiakov prvého ročníka bude informovať o
výhodách štúdia na slovenskej škole.
NRSNM budúcim ţiakom zabezpečí bezplatné slovenské učebnice pre 1. ročník základnej školy,
školskú tašku a školský príbor,
NRSNM zabezpečí pobyt na Slovensku v škole v prírode počas školenia a odporúčanie na získavanie
štipendia pri ďalšom školení v Slovenskej republike

Hlasovanie:
Za: 25

Zdržaní 1

Proti: 0

7. Mienka NRSNM k vymenovaniu hlavných a zodpovedných redaktorov médií v
jazykoch národnostných menšín Rádio-televízie Vojvodiny
Anna Tomanová Makanová: Otvorila rokovanie k bodu 7 a pozvala predsedníčku Výboru pre informovanie
Annu Jaškovú, aby zdôvodnila mienku NRSNM k vymenovaniu hlavných a zodpovedných redaktorov médií v
jazykoch národnostných menšín Rádio-televízie Vojvodiny.
Anna Jašková: Zdôvodnila mienku NRSNM
Uznesenie: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vyjadruje svoju podporu nasledujúcim
kandidátom:
1. Atila Marton – kandidát na post hlavného a zodpovedného redaktora RTV druhého programu
televízie
2. Mihajlo Ramač - kandidát na post hlavného a zodpovedného redaktora RTV tretieho prográmu
rozhlasu
3. Dejan Marjanović - kandidát na post hlavného a zodpovedného redaktora RTV Multimediálny
program
– web.
Hlasovanie:
Za: 21

Zdržaní 3

Proti: 0

8. Iniciatíva na zamestnanie matrikára s aktívnou znalosťou spisovného
slovenského jazyka a písma, príslušníka slovenskej národnostnej menšiny v Kysáči.
Anna Tomanová Makanová: Otvorila rokovanie k bodu 8 rokovacieho poriadku.
Rozpravy sa zúčastnili: Jarmila Agárska, Pavel Surový.
Uznesenie: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom 6. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 31.
04. 2015 iniciovala aby sa v súlade so ustanoveniami Zákona o národnostných radách národnostných menšín a
Zákona o úradnom pouţívaní jazykov a písem v Kysáči na pracovnú pozíciu matrikára zamestnala osoba, ktorá
aktívne ovláda slovenský spisovný jazyk a je príslušník slovenskej národnostnej menšiny.
Anna Tomanová Makanová: Ukončila rozpravu a dala na hlasovanie uznesenie NRSNM
Hlasovanie:

Za 16 Zdržaní 10

Proti: 0

9. Rozhodnutie o stanovení výšky cestovných náhrad na tuzemské a zahraničné
služobné cesty

Anna Tomanová Makanová: Otvorila rokovanie k bodu 9.
Návrh Rozhodnutia:
V súlade s čl. 10 bod 2 Zákona o národnostných radách národnostných menšín(Úradný vestník RS, č.
72/2009, 20/2014 - rozhodnutie i 55/2014) , čl. 8 bod 2 Štatútu Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny a Návrhom Finančného plánu NRSNM za rok 2015 Národnostná rada slovenskej
národnostnej menšiny na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 31. marca 2015 v Novom Sade prijala
ROZHODNUTIE
1.
Členovi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a členovi Výkonnej rady NRSNM za tuzemskú
sluţobnú cestu patrí cestovná náhrada (diéta) vo výške 2.132,00 din. ak je vysielateľom NRSNM.
2.
Členovi výboru a komisie NRSNM, zamestnancom NRSNM a iným osobám angaţovaným NRSNM za
tuzemskú sluţobnú cestu patrí cestovná náhrada (diéta) vo výške 1.400,00 din. ak je vysielateľom NRSNM.
3.
Pri pouţití vlastného vozidla vyslaný pracovník cenu pohonnej látky preukazuje dokladom o kúpe
pohonnej látky.
4.
Sadzba cestovnej náhrady (diéty) pri zahraničnej sluţobnej ceste sa určuje v súlade so Zákonníkom práce a
Nariadením o náhradách nákladov a odstupnom štátnych zamestnancov a zamestnancov (Уредбa о накнади
трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника).
5.
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom jeho prijatia.
Rozhodnutie o stanovení výšky cestovných náhrad na tuzemské a zahraničné služobné cesty bolo
schválené väčšinou hlasov.
Anna Tomanová Makanová: Otvorila rokovanie k bodu 10 Otázky a návrha a nakoľko nikto nepoţiadal o
slovo ukončila 6. zasadnutie NRSNM o 19.05 h.
Zápisnicu zostavil
L. Čáni

Predsedníčka
Národnostnej rady
slovenskej národnostnej menšiny
Anna Tomanová-Makanová

