
Správa komisie pre udeľovanie ďakovných listín pri príležitosti 95. výročia
činnosti SKC P.J. Šafárika

Trojčlená komisia v zložení Juliana Brtková – podpredsedníčka Centra, Pavel Kríž -
bývalý predseda a Anna Crveniová - umelecká vedúca miešaného zboru, sa rozhodla, že udelí
dve ceny jednotlivcom a dve ceny inštitúciám.

Pri príležitosti 95. výročia spolkovej činnosti novosadských Slovákov komisia sa
rozhodla udeliť ceny za dlhoročnú nezištnú prácu v centre a za aktívny prínos a zveľaďovanie
činnosti centra Jánovi Brtkovi a Jaroslavovi Boldockému.

Odôvodnenie:

Ján Brtka

Narodil sa 2. februára 1952 v Laliti. Do Šafárika prišiel ako študent právnickej fakulty
roku 1973. Bol jeden z obnovovateľov stagnujúcej kultúrno-umeleckej činnosti Šafárika.
Pôsobil tu ako tanečník, organizátor kultúrnych aktivít a zájazdov, tajomník a moderátor na
rôznych koncertoch. V roku 1976 bol jeden zo zakladateľov pobočky pre kultúrno-zábavný
život a zachovávanie tradícií, v ktorej pôsobí dodnes. Od roku 1995 do 2013 bol členom
vedenia spolku a od roku 2002 do 2013 bol predsedom umeleckej rady. Bolo to v období
najväčších úspechov spolku, kedy Šafárik získal najviac uznaní za 95 rokov činnosti. V roku
2000 sa stal nositeľom diplomu a plakety za aktívny prínos a činnosť v spolku. Ján Brtka má
veľký podiel pri pestovaní vzťahov medzi SEAVC v Novom Sade a Šafárikom. Dnes, po viac
než 40. rokoch sa aj naďalej zapája do práce Šafárika. Podieľa sa na rekonštrukcii miestností
starej fary a teda aj samotného spolku Šafárik. V súčasnosti je člen Dozorého výboru pri SKC
P.J. Šafárika.

Jaroslav Boldocký

Narodil sa v roku 1977 v Novom Sade. Do detskej folklórnej skupiny sa zapojil ked´mal
7 rokov. Postupne sa dostal aj do mládežníckej folklórnej skupiny, takže v tanečnej
pobočke pôsobí už 30 rokov. Okrem toho vyskúšal sa aj ako herec v divadelnej pobočke,
spevák v chlapčenskej a mužskej speváckej skupine, spevák v staršom Miešanom cirkevnom
zbore a Miešanom komornom zbore Agapé. Okrem toho, vo vedení SKC P.J. Šafárika bol
pokladníkom a v súčasnosti je členom Dozornej rady. Podľa potrieb vykonáva nácvik detskej
folklórnej skupiny a zapája sa organizačných prác spolku.

Keď ide o udeľovanie cien významným inštitúciám pre Šafárik, komisia sa rozhodla, že udelí
cenu Slovenskému evanjelickému cirkevnému zboru v Novom Sade za neustálu finančnú
podporu a poskytovanie svojich priestorov pre činnosť centra, Národnostnej rade slovenskej
národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za dlhoročnú finančnú a
logistickú podporu.

Vedenie Šafárika úprimne ďakuje umeleckým vedúcim, ktorí v Šafáriku pôsobili za
posledných 5 rokov: Jánovi a Ivanovi Slávikovcom, Anne Crveniovej, Jankovi Zorjanovi,



Olivere Gabríniovej, Samuelovi Medveďovi, Rastislavovi Zorňanovi, Anne Kovárovej,
Dušanovi Jankovićovi, Leonóre Súdiovej, Tatiane Jaškovej, Miline Sklabinskej, Anne a Ivanovi
Valentovcom, Kataríne Mosnákovej - Bagľašovej a dlhoročnému korepetítorovi Šafárika
Jaroslavovi Lačokovi.

Vďaka patrí aj ochotníkom vo všetkých pobočkách, koordinátorom pobočiek, členom,
ktorí sa zúčastnili v pracovných akciách, čestnému predsedovi Michalovi Hyžovi, vedeniu
spolku v období 2010 až 2013 v čele s predsedom Pavlom Krížom, ako aj súčasnému vedeniu
v čele s predsedníčkou Katarínou Mosnákovou - Bagľašovou.

V Novom Sade, dňa 27.08.2015
Členovia komisie:

Juliana Brtková, Pavel Kríž a Anna Crveniová


