
 
 

 

 

1) V článku 20. navrhujeme pridať: 

 

5) Má právo kontrolovať ako sa nakladalo s prostriedkamy daňových poplatníkov v NRSNM  

(právo prístupu k účtovným dokumentom a zmluvám), vyžiadať si a kontrolovať zmluvy, 

autorské zmluvy a honoráre a ásledne kontrolovať ich nplnenie a realizáciu, kontrolovať 

realizáciu plánov odborov a komisií a ich finačné a projektové plnenie. 

 

6) Má právo na prístup k informáciám a dokumentom v NRSNM, má právo vedieť o 

korešpodencii NRSNM s inštitúciami a následne poznať aj odpovede inštitúcii. 

 

7) Má právo inciovať návrhy a navrhovoať projekty, predkladať a navrhovať zmeny v plánov, 

ako aj inicovať pripomienky v odborách a komisiách   

 

2)  V článku 26. navrhujeme pridať nasledovný bod: 

 

Predsedom NRSNM môže byť ta istá osoba maximálne dvakrát po sebe. 

 

3) V článku 28. navrhujeme namiesto textu:  

 

“Национални савет бира потпредседнике из реда чланова Националног савета, на предлог 

председника Националног савета или најмање једне трећине чланова Националног 

савета.  

Потпредседник националног савета се бира већином од укупног броја чланова 

Националног савета.” 

 

Nasledovné znenie: 

“Podpredsedov NRSNM navrhujú a delegujú si zo svojih radov predstavitelia 3 voľebných 

listín, ktoré získali najväčší počet hlasov na voľbách do NRSNM. 

Ak na voľbách sa zučastnili iba 2 listiny, každá volebná listina si deleguje svojho predstaviteľa 

za podpredsedu a tretí sa navrhuje a volí na návrh najmenej jednej tretiny členov 

Národnostnej rady. “ 

  

 

 

 



 
 

4) V článku 30 navrhujeme  

 

pridať odsek: 

Výkonná rada raz mesačne podáva súhrnú správu o svojej práci a činnosti, zámeroch, 

návrhoch, rozhodnutiach a iných aktivitách a načas  informuje (písomnou formou alebo 

emailom) členov NRSNM.   

 

 

5) V článku 31. navrhujeme pridať: 

„Национални савет бира председника и чланове Извршног одбора из реда чланова 

Националног савета, на предлог председника Националног савета.“ 

 
dodatok na konci vety: 
“alebo na návrh najmenej jednej tretiny členov Národnostnej rady.” 
 
taktiež ďalšiu zmenu: 

Výkonná rada má spolu 9 členov. Má predsedu a 4 podpredsedov (každá listina má 

mať svojho predstaviteľa), ako aj 4 členov predsedov výborov, ktoré majú na 

starosti jednotlivé oblasti v NRSNM. 

 

6) V článku 34. navrhujeme pridať nasledovný bod: 

 
Výkonná rada podáva a informuje pravidelne o svojich zasadnutiach členov 

Národnostnej rady, aby členovia NRNSM boli pravdivo a objektívne oboznámení s 

prácou Výkonnej rady, plánmy, zámermy, zmenamy, schvaľovaním, finančným 

plánom a hociakými inými rozhodnutiami,ktoré členovia NRSNM majú právo vedieť a 

dostať na vyjadrenie a následne o nich hlasovať. 

 

7) V článku 41. navrhujeme nasledovnú zmenu: 

Členov do výborov predkladajú volebné listiny proporčne podľa počtu získaných hlasov na 

voľbách do NRSNM. 

 

Predsedu a podpredsu výborov si volia navrhnutí členovia výborov.  

Členov do komisii predkladajú volebné listiny proporčne podľa počtu získaných hlasov na 

voľbách do NRSNM.  

 

 

8)    V článku 47. navrhujeme pridať za 

 

“Јавност у раду се обезбеђује:” 

 

4. Všetky zasadnutia NRNSM a najmä zvukový záznam zo zasadnutí NRSNM zverejniť na 



 
internete a webstránke NRSNM. Taktiež sa zverejňuje zápisnica s presnými citátmi členov 

NRSNM podľa zvukového záznamu, ako aj všetky dokumenty a návrhy, o ktorých sa 

rozhodovalo. Pri bodoch, o ktorých členovia NRSNM hlasujú je potrebné presne uviesť mená 

a priezviská členov NRSNM aby verejnosť vedela ako členovia alebo volebné listiny hlasovali 

a  uviesť aj odôvodnenie  ak pred hlasovaním o danom bode členovia alebo volebné listiny 

NRSNM predniesli a odôvodnili svoje rozhodnutie. 

 

5. Všetky zmluvy, servisné zmluvy, autorské zmluvy v pôvodnom stave (bez osobných 

údajov) zverejňovať na webstránke NRSNM. 

 

6. Všetky finančné prijmy z APV, Republike Srbsko a cez USŽZ alebo iných zdrojov 

zverejňovať na internete a webstránke NRSNM ako aj presné polôžky na čo sa minuli 

tieto prostriedy. 

 

7. Zasadnutia výborov NRSNM a zadnutia komisií majú byť verejné a 

zdokumentované zapisnicou a s pripomienkamy jednotlivých členov výborov 

alebo komisí. Výbory a komisie podávajú suhrnú správu o svojej činnosti po 

každom zasadnutí v písomnej forme členom NRSNM. 

 

8. Členovia NRSNM majú právo sa zúčasňovať na zasadnutiach výborov a 

komisií a sledovať ich prácu a donášanie návrhov. 

 

9. Odborná služba Rady mesačne zasiela suhrnnú správu prehľad o finačných 

transakciach za daný mesiac členom NRSNM aby boli oboznámení v čas a 

pravdivo kde sa míňali prostriedky daňových poplatníkov. 

 
9)   V článku 39. navrhujeme pridať  

 

„1. припрема годишњи план и програм рада из своје надлежности, финансијски план и 

финансијски извештај одбора и доставља Извршном одбору“ 

 pridať text: 

 „,aj členom NRSNM.“ 

„2. предлаже одлуке Националном савету и Извршном одбору из делокруга свог рада;” 

   

pridať text za Narodnostnú radu: 

 „,aj členom NRSNM“ 

 

nasledovné body: 

8. Výbory informujú o všetkých svojich aktivitách, plánoch, prípravách, zasadnutiach 

členov NRSNM písomne alebo formou emailov.  

9. Všetky rozhodnutia výborov, plány a finačné plány maju byť verejné a zverejnené 

na internete. 



 
 

10)  V článku 40. navrhujeme zmenu: 

 

Predseda a podpredseda výborov by mali byť členami NRSNM. Členovia výborov nemusia 

byť členmy NRSNM.  

 

 

11) V článku 45. navrhujeme pridať bod 

 

Tajomník NRSNM musí byť právník. (musí mať praxu min 3 roky a ukončenú štátnu skúšku) 

 

12)  V článku 46. Navrhujeme pridať ešte ďalší bod: 

 

Tajomník pracuje na dobu určitú 1 roka (prechádza každoročným hodnotením a môže byť 

odvolaný a vymenúva sa nový tajomník), alebo maximálne pokym trvá volebne obdobie 

NRSNM.  

 

 

13) Pridať nový článok 46a.  

 

Samostatná odborná pracovníčka pre organizáciu práce Rady a koordinátori NRSNM 

podliehaju kontrolé NRSNM a predsedovi NRSNM. 

 

Koordinátori NRSNM a odborná pracovníčka pracujú na dobu určitú 1 roka, alebo maximálne 

pokym trvá volebne obdobie NRSNM.  

 

Koordinátori NRSNM a odborná pracovníčka prechádzajú ročným hodnotením členmi 

NRSNM aby sa zhodnotila ich práca a výkon a môžu byť odvolaní a vymenúvajú sa noví 

pracovníci. 

 

 

 

Za volebnú listinu SLOVÁCI VPRED! – PAVEL SUROVÝ podáva návrh na zmenu štatúta 

nositeľ listiny Pavel Surový. 

 

V Kysáči 8.12.2014 o 9:50 

 

 

 

 


