Správa o činnosti Výboru pre informovanie
za rok 2016
Výbor pre informovanie Národnostnej rady NRSNM v uvedenom období
pracoval podľa Plánov a programov stanovených v pravidlách. Poctive a
transparentne sme si spĺňali svoje plány a povinnosti pokiaľ ide o všetky úrovne
informovania v slovenskom jazyku (štátna, regionálna, lokálna).
Na sklonku minulého a začiatkom beţného roku sme sledovali
privatizáciu naších lokálnych médií, doţadovali sa od patričného ministerstva
tak osobne (NR SNM) ako aj v rámci Koordinácie národnostných rád prípadnej
novelizácie platných mediálnych Zákonov, ktorá by, podľa princípu pozitívnej
diskriminácie,

vymanila

menšinové

lokálne

média

spred

obligujúcej

privatizácie. Koordinácia Národnostných rád, na ktorej sa zúčastnili aj
predstavitelia VPI NR SNM (zasadala 23. januára a 20. júna v Novom Sade) sa
na svojích schôdzách zmienila aj o platnom Zákone o verejnom servise. Vo
svojom liste adresovanom Ministerstvu kultúry a verejného informovania RS
poukázala na nedostatky aktuálnej privatizácie lokálnych menšinových médií,
rovnako tak sa doţadovala lepších podmienok pokiaľ ide o informovanie v
menšinových jazykoch v rámci Verejno-právnych mediálnych podnikoch.
Upozorňovala na nedostatok odborného kádra, zlé produkčné a postprodukčné
podmienky pri výrobe programa a rovnako tak upozornili, ţe platný zákaz
zamestnávania vo verejnom úseku devastujúce pôsobí na naše menšinové
redakcie, kde je veková štruktúra neprajná a platným Zákonom sa znemoţňuje
prijatie mladého, odborného kádru.
V uvedenom období VPI uskutočnil jednu schôdzu na pôde NR SNM 18.
februára na ktorom schválili Plán a program VPI na beţný rok, tieţ Návrh
finančného plánu ako aj Demisiu člena Komisie pre produkciu Stevana
Lenharta. Na návrh členov Komisie pre produkciu na jeho miesto členovia VPI
zvolili Michala Ďurovku, redaktora Rádia Kysáč.

V rámci Návrhu finančného plánu VPI členovia Výboru stanovili
podmienky súbehov v rámci Komisií pre produkciu, web, školenie a odbornú
prax. Minuloročný text súbehov bol doplnený textom, ktorý sa vzťahuje
predovšetkým na lehotu podávania prihlášok

a údaje o

prípadnom

spolufinancovaní projektu. Členovia navrhli, aby sa pokiaľ ide o projekty, čia
hodnota prevyšuje 100.000 din. uviedla aj účelovosť prostriedkov a to v určitých
si poloţkách, čo umoţní väčšiu transparentnosť pri vyučtovaní projektu.
Pod bodom rôzne členovia sa zmienili o realizovaných projektoch v
minulom roku a pozitívne ohodnotili snahy Komisií pokiaľ ide o podporu
projektov, ako je výrobu programu pre deti, pre TV divákov, web aplikácii a
programov, podporu naším študentom v odbornej štáţe, tieţ podporu keď ide o
zdokonaľovania sa na seminároch v zahraničí. Výbor pre informovaie tieţ
svojími prostriedkami podporil jubilujúci lokálny rozhlas Rádio Kysáč a to v
hodnote 41,800 din. na tlač 300 exemplárov knihy venovanej jubileu tohoto
rozhlasu.
VPI tieţ vykonal bilanciu privatizovaných médií, ktoré vysielali a
vysielajú po slovensky:
Názov

1. “Apolo”,

Začiatočná cena
EUR

Status

Predajná
cena EUR

Kupec

Jazyk v Druh
ktorom
vysiela
okrem
srbského

174,912.40

predané

174,950.00

Srbija danas

slovenský,
maďarský

TV

47,219.36

predané

31,165.00

Udruţenje
za
regionalnu
komunikaciju

rusinský,

Rádio

Agroplod
doo, Gloţan

slovenský

Rádio

slovenský,
rómsky,
maďarský
slovenský,
maďarský

Rádio

Novi Sad

2.
3.
4
5.

“Bačka Topola”,
Bačka Topola

“Informativni
centar Bački
Petrovac”,
Bački Petrovac
“Informativni
centar”,
Odţaci

8,672.00

predané

37,567.00

Rozdelené
akcií
zamestnaným

“Nedelјne
novine”,
Bačka
Palanka

21,000.00

predané

4,336.00

34,000.00

Milojko
Pavlović

slovenský

Tlač

6.

“Radio
Bačka”, Bač

7.

“Radio
televizija
Bačka
Palanka”,
Bačka
Palanka

9,945.50

rodelenie
akcií
zamestnaným
v postupe

slovenský,
rómsky,
chorvátsky,
maďarský,
rumúnsky

Rádio

9,818.41

rodelenie
akcií
zamestnaným
v postupe

maďarský,
slovenský,
nemecký

RTV

8. “Radio

6,928.00

predané

9.

47,206.00

10.

11.

i

Šid”, Šid
“Radio
televizija
Stara
Pazova”,
Stara
Pazova
“Radiotelevizija
Pančevo”,
Pančevo
“RTV
Kovačica”,
Kovačica

87,142.00

predané

531,000.00

Kopernikus
cable network
doo, Niš

slovenský,
rusínsky

Rádio

47,300.00

MR & Co

slovenský

RTV

87,200.00

Radoica
Milosavljević

macedonský,

RTV

slovenský,
rumúnsky,
maďarský

rodelenie
akcií
zamestnaným
v postupe

slovenský,
rumúnsky,
maďarský,
rómsky

RTV

Členovi VPI pravidelne poskytovali mienky k mediálnym projektom
podávaným na súbehy na lokálnej, pokrajinskej a republikovej úrovni. Rovnako
tak sme boli v stálej komunikácii s republikovým a pokrajinským
ombudsmanom pokiaľ ide o situáciu v privatizovaných médiách. VPI a NRSNM
tieţ poskytla kladnú mienku k voľbe hlavného a zodpovedného redaktora
tretieho programu Rádia Nový Sad Vojina Popovića.
Komisie VPI "zasadali" elektronicky podľa potreby. Schválené boli
ţiadosti, ktoré podali naší študenti a ktoré sa vzťahovali na odbornú stáţ v
našich celomenšinových médiach RTV Vojvodiny, Rádia Nový Sad a
Týţdenníka Hlas ľudu. Pravidelne sme sa zúčastňovali v poradách, ktoré
usporadúvali novinárske zdruţenia (UNS, NDNV, Adociácia slovenských
novinárov) a ktoré sa zaoberali informovaním v jazykoch národnostných
spoločenstiev.

V druhom polroku Výbor pre informovanie realizoval niekoľko podujatí a
najvýznamnejšie z ních sú Press stredisko a Stretnutie slovenských
vojvodinských novinárov v rámci SNS 2016. V práci Press strediska, ktorého
činnosť koordinovali Milina Florianová predsedníčka Komisie pre edukáciu a
Anna Jašková predsedníčka VPI sa zúčastnili novinári zo slovenských
vojvodinských regionálnych a pokrajinských tlačených a elektronických médii
(Kovačica, Stará Pazova, Nový Sad, Šíd) taktieţ aj dva výrobné štáby zo
zahraničia (rozhlas a televízia STV). Výbor pre informovanie podľa schváleného
rozpočtového plánu pre zúčastnených obstaral ubytovanie a stravovanie, tieţ
pracovné priestori a technologické vybavenie na prípravu príspevkov (Rozhlas
Báčsky Petrovec).
Pokiaľ ide o tradičné podujatie Stretnutie slovenských novinárov, ktoré sme
usporiadali v spolupráci s Asociáciou slovenských novinárov, ústrednou témou
bola privatizácia Lokálnych médií v Srbsku. O priebehu privatizácie a jej
následkoch na snemovaní hovoril Duško Medić spred Nezávislého zdruţenia
novinárov Vojvodiny. Tieţ sme sa zmienili aj o aktuálnom výskume
Novosadskej novinárskej školy, ktorý sa vzťahoval na sledovanosť a kvalitu
programov verejno právného podniku JMU RTV Vojvodiny s dôrazom na
programi v slovenskej reči o čom prítomných informoval Stefan Janjić. Kolega
redaktor v NVU Hlas ľudu Juraj Bartoš predniesol príspevok o cenzúre a
autocenzúre v slovenských vojvodinských médiach. Na stretnuti bola udelená aj
cena Anny Nemogovej Kolárovej. Ide o 6. ročník novinárskej súťaţe o najlepší
inorečový príspevok o vojvodinských Slovákoch. Tohto roku sa laureátkou stala
mladá nadejná novinárka denníka Politika Višnja Arandjelovićová (Ulicom
maršala Tita odlaze u Evropu).

V druhom polroku členovia VPI a jednotlivých komisií hodnotili projekty
prihlásené na súbehy komisií pre Produkciu, Web, Jednorázové granty, školenie
a prax. Súbehy boli podľa stanovených pravidel otvorené do 15. augusta roku
2016. Po prijatí ţiadostí členovia jednotlivých komisii sa vyjadrili o projektoch.

Svoje uzávery poskytli členom VPI, ktorí o projektoch v hodnote nad 50.000
tieţ poskytli svoju mienku. V pokračovaní uvedieme v tabuľkách podporené
projekty a sumu:

1. Komisia pre produkciu VPI
POLOZKA
1310

NAZOV PODUJATIA, AKTIVITY
SUBEH PRE VYROBU
TELEVIZNYCH,ROZHLASOVYCH,PRINTOVYCH
, HRANYCH, HUDOBNYCH A INYCH
OBSAHOCH
Zmluva o autorskom dele Nikola Petkov
Zmluvar o technickej spolupraci- centrum slovaka
kulturna koordinacija-Pavel Canji
Zmluvar o technickej spolupraci - Doo Slovacki
izdavacki centar-Vladimir Valentik
Zmluvar o technickej spolupraci - McBox
Zmluvar o technickej spolupraci - Antifriz-film

bruto 60.000.00
160.000.00
200.000.00
150.000.00
300.000.00

2. Jednorázové granty pre školenie a prax VPI
POLOZKA
1330

NAZOV PODUJATIA,AKTIVITY
SUBEH PRE NOVINAROV, STUDENTOV A
PRACOVNIKOV V MEDIACH
Anna Asodiova-novinar i montazer na radio Voj.
Miroslav Pap-novinar i montazer na rtv Vojvod.
Vlasta Bolehradska-novinar i montazer na rtv
Voj
Svetlana Surova- odborná stáţ SK
Anna Asodiova-novinar montazer na radio Voj.
Miroslav Gaspar – odborná stáţ SK

neto 40.000.00
neto 40.000.00
neto 40.000.00
neto 30.800,00
neto 40.000,00
netto 9.000,00

3. Komisia pre web
POLOZKA
1350

NAZOV PODUJATIA,AKTIVITY
SUBEH NA ZVELADENIE INTERNET
PRODUKCIE A WEB OBSAHY
IVAN FABRY

4. Komisia pre edukaciu

brutto 50.000,00

POLOZKA
1320

1321

1322

NAZOV PODUJATIA,AKTIVITY
PRESS STREDISKO POCAS SNS
MIKROMARKET(OBCERSTVENIE)
PIZZERIA ALEXANDRIA(OBEDI,VECERE)
RADIO PETROVEC DOO
STRETNUTIE SLOVENSKYCH
NOVINAROCH
AROMA-KOKTEL
JURAJ BARTOS
VZDELAVACI SEMINAR PRE NOVINAROV
A HLASATELOV

faktura 2.394,00
faktura 19.105,00
faktura 30.000,00

faktura 40.140,00
neto 3.000,00
-

4. Realizované schôdze VPI a jednotlivých komisii v roku 2016
POLOZKA

NAZOV PODUJATIA,AKTIVITY
II SCHODZA KOMISIE PRE PRODUKCIU
28.01
III ZASADNUTIE VPI 18.02
Ana Lenhart 3 diety pocas SNS
Anna Jaskova 4 diety pocas SNS
SHODZA KOMISIE PRE WEB
Anna Jaskova, -ceska narod.rada
III SCHODZA KOMISIE PRE PRODUKCIU
IV SCHODZA VYBORU PRE
INFORMOVANIE 21.10
V SCHODZA VPI 16.12

SUMA
8.980,00
9.250,00
4.200,00
5.600,00
5.600,00
1.400,00
7.600.00
11.020,00
10.645,00

Členovia VPI pravidelne poskytovali svoju mienku a odporučenia ku
mediálnym projektom, ktoré konkurujú o granty na lokálnej, pokrajinskej a
republikovej úrovni a ktoré pravidelne vypisujú jednotlivé lokálne spoločenstvá,
Pokrajinský sekretariát pre kultúru, informovanie ako aj Ministerstvo pre kultúru
a verejné informovanie. Odporúčanie ku projektom bolo poskytnuté na základe
plánu a programu práce VPI na rok 2016 ale predovšetkým na základe Stratégie
mediálného rozvoja v období 2011 aţ 2016 ako aj verejného záujmu v oblasti
médii pokiaľ ide o slovenské národnostné spoločenstvo.
Spred VPI sa koordinátorka Anna Stojanovićová zúčastnila v školení pre členov
Národnostných rád vo veci rodového rozpočtovania a to 20. augusta a tieţ 02.

decembra. Svoje poznatky implementovala do vypracovania návrhu na rozpočet
VPI na rok 2017.
Výbor pre informovanie sa aj tohoto roku niekoľkými projektmi zúčastnil na
súbehu Úradu pre Slovákov ţijúcichc zahraniči. Navrhy odsúhlasili prítomní
členovi VPI na schôdzi, ktorá sa uskutočnila 16. decembra v Novom Sade. Pri
tejto príleţitosti prítomní členovia jednohlásne odsúhlasili plán a program VPI
na rok 2017. Tieţ sa otvorila téma aktuálnej Stratégie v oblasti informovania na
obdobie 2016 aţ 2020.
- Projekti VPI, ktorými sa uchádzame o prostriedky USŢZ
1. 0740/RS/2017

Dokumentárny film: PROTESTUJEM (pracovný názov)

107.000,00
€

2. 0605/RS/2017

Press stredisko počas SNS 2017

3. 0597/RS/2017

Seminár pre novinárov a moderátorov slovenských

1.500,00€

vojvodinských médii
3.000,00€
4. 0743/RS/2017

Zábavno-vzdelávací televízny seriál pre deti „Mäkké f“

Anna Jašková
predsedníčka VPI NRSNM

22.400,00€

