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Namjet prezidija         28.08.2019 
 

 

 
Dnjowy porjad 
za 13. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 06.09.2019 w 
Budyšinje 
 
městnosć:    Klubownja Delnjoserbskeho internata w Choćebuzu 
   

 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. Rozprawa předsydy Domowiny a čłonow zwjazkoweho předsydstwa 
wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj zwjazkoweho 
předsydstwa  
17.40 - 17.50 hodź. 
 

 Dawid Statnik a 
čłonojo ZP 
 

2. 
 

Naprašowanja čłonow Domowiny a hosći k serbskim naležnosćam 
17.50 - 18.00 hodź. 
 

 Marko Hančik 
 
 

3. Schwalenje protokolow 11. (rjadneho) posedźenja z dnja 15.03.2019 
w Chrósćicach a 12. (rjadneho) posedźenja z dnja 17.05.2019 we 
Wochozach z kontrolu zwoprawdźenja tam zapisanych nadawkow 
18.00 - 18.10 hodź. 
 

 Judit Šołćina 

4. Wuhódnoćenje lětušeho FUEN-kongresa a konkluzije za dalše  
zhromadne dźěło Domowiny z FUEN-gremijemi 
18.10 - 18.25 hodź. 
 

 Bjarnat Cyž 

5. Staw zwoprawdźenja wobzamknjenja ZP čo. 102 z dnja 17.05.2019 
(hlej protokol) k wuslědkam ewaluacije WITAJ-wučby a dalše 
postupowanje 
18.25 - 18.40 hodź. 

 Marcel Brauman 
dr. Beata 
Brězanowa 
 
 

 Přestawka 

18.40 – 19.00 hodź. 

 

  

6. Nominowanje štyrjoch kandidatow za nowowólby Rady za serbske 
naležnosće Swobodneho stata Sakska na dobu 2019-2024 
 
6.1. rezimej dźěławosće Rady za serbske naležnosće Swobodneho  
       stata Sakska we wólbnej dobje 2014-2019 a konkluzije za dobu     
       2019-2024 
       19.00 - 19.15 hodź. 
 
6.2. wólbny porjad k nominowanju štyrjoch kandidatow za wólby  
       čłonow Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska 

  
 
 
Marja 
Michałkowa a  
dotalni čłonojo 
rady 
 
Katrin Suchec- 
Dźisławkowa 

TOP 0. 
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       za wólbnu dobu 2019-2024 a powołanje wólbneje komisije 
       předłoha ZP 80/2019 
       19.15 - 19.40 hodź. 
 
6.3. prašenja na kandidatow 
       19.40 - 19.55 hodź. 
 
6.4. wólby Rady za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem krajnem     
       sejmje - doněntešne a dalšne kšace 
       19.55 - 20.10 hodź. 
 

 
 
 
 
Marja 
Michałkowa 
 
Marcus Końcaŕ 
 
 

7. Rozsudy 

 

  

7.1. pomjenowanje wěcywustojnych wobydlerjow za sobuskutkowanje w  
dźěłowym kruhu za serbske naležnosće Wokrjesa Budyšin na dobu 
2019-2024 
předłoha ZP 81/2019 
20.10 - 20.20 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

7.2. wustawkowa diskusija Domowiny   
předłoha ZP 82/2019 
20.20 - 20.35 hodź. 
 

 Katrin Suchec- 
Dźisławkowa 

7.3.  serbscy zastupjerjo w poradźowacym wuběrku za prašenja serbskeho 
ludu poboku ZMN (BMI) 
předłoha ZP 53/2019 
20.35 - 20.45 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

7.4. konkluzije z naprašowanja čłonow wšěch serbskich towarstwow a 
zwjazkow z lěta 2018 / zesylnjenje nutřkoserbskeje a 
nutřkodomowinskeje komunikacije 
předłoha ZP 84/2019 
20.45 - 20.55 hodź. 
 

 Marka Cyžowa 

7.5. rjadowanje prašenja čestneho čłonstwa Domowiny  
předłoha ZP 85/2019 
20.55 - 21.05 hodź. 
 

 Marko Hančik 

8. Dalše informacije 
 

  

8.1. strukturna debata k směrodajnemu wobrazej za Łužicu a wobdźělenje 
Serbow na tutym procesu 
21.05 - 21.20 hodź. 
 

 Marko Kowar 

9. Aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa k namjetowanej 
tematice po jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 2 
21.20 - 21.40 hodź. 
 

 Marko Hančik 
 
 

10. Wšelčizny     
 
10.1. aktualna zestawa wuběrkow zwjazkoweho předsydstwa 
         informaciska předłoha ZP 83/2019 
 
21.40 - 21.55 hodź. 
- aktualne informacije po potrjebje     

  
 
Dawid Statnik 
 
 
Dawid Statnik 
čłonojo a  
poradźowarjo 
ZP 

 


