
Namjet           11.01.2023 
 

 

 
Dnjowy porjad 
za 9. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 27.01.2023 
 
městnosć: žurla Kulturneje fabriki we Wojerecach 

 
 Zjawny dźěl posedźenja 

 

  

0. Zahajenje posedźenja 
wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow 
/ zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho 
porjada / zwěsćenje zajatosće 
17:30 – 17:40 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

1. Předstajenje projekta Domowiny w ramiku strukturneje změny: 
syć za regionalnu identitu a serbsku rěč  
17:40 hodź. – 18:10 hodź. 
 

 Diana 
Pawlikowa, 
Cordula 
Ratajczakowa 
 

    
2. Wobjednanje protokola 8. (wurjadneho) posedźenja z dnja 

13.01.2023 w Budyšinje 
18:10 – 18:20 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

3. Wobzamknjenja   
    
3.1. Wutworjenje nachwilneho dźěłoweho wuběrka “Załožba” 

předłoha ZP 60/2023 

18:20 – 18:30 hodź. 

 Dawid Statnik 

    
4. Rozprawa předsydy Domowiny, prezidija Domowiny a čłonow 

zwjazkoweho předsydstwa wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez 
posedźenjomaj zwjazkoweho předsydstwa  
18:30 – 18:40 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

5. Naprašowanja čłonow Domowiny a hosći k serbskim naležnosćam  Marko Hančik 
 18:40 – 18:50 hodź. 

 
Přestawka 
18:50 – 19:10 hodź 
 

  

6. “World café” – diskusija wo dźěłowych směrnicach Domowiny za 
dobu 2023-2025 
19:10 – 20:10 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

7. Rozprawa na zakładźe plana dźěławosće zarjada za lěto 2022 
předłoha ZP 61/2023 
20:10 – 20:25 hodź. 
 
 
 

 Judit Šołćina 

TOP 0. 
 
 
 



8. Plan dźěławosće zarjada za lěto 2023  
předłoha ZP 62/2023 
20:25 – 20:40 hodź. 

 zarjad Domowiny 

    
9. Hospodarski plan za lěto 2023 

předłoha ZP 63/2023 
20:40 – 20:50 hodź. 

 Matej Wałda 

    
10. Informacija k aktualnym aspektam dźěławosće zarjada Domowiny 

a Rěčneho centruma WITAJ 
20:50 – 21:00 hodź. 

 Judit Šołćina, 
dr. Beata 
Brězanowa 

    
11. 
 

Přihot 22. hłowneje zhromadźizny Domowiny 2023 –  
aktualny staw přihotow  
21:00 – 21:10 hodź. 

 Dawid Statnik 

    
12. Wšelčizny a informacije 

- jednanski porjad zwjazkoweho předsydstwa 
 Dawid Statnik 

 - jednanski porjad prezidija zwjazkoweho předsydstwa 
21:10 – 21:20 hodź. 
 
 

  

 Přizamknje so njezjawny dźěl posedźenja. 
 

  

 
 
 
Po protokolu prezidija z dnja 08.02.2017 maja so informacije zasadnje pisomnje a dočasnje čłonam prezidija 
posrědkować. Po protokolu ZP z dnja 29.04.2017 ma so posedźenski čas gremijow na 4,5 hodźin wobmjezować 
a měło so posedźenje najpozdźišo 22:00 hodźin skónčić.  


