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Namjet prezidija         09.11.2021 
 

 

 
Dnjowy porjad 
za 2. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 19. nowembra 2021 w 
Budyšinje z digitalnym přistupom 
 
městnosć: žurla Serbskeho domu, Budyšin 
   

 Zjawny dźěl posedźenja 
 

  

0. Zahajenje posedźenja 
wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow / 
zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / 
zwěsćenje zajatosće 
17:30 – 17:35 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

1. předstajenje aktualneje situacije Župy “Michał Hórnik” 
17:35 – 17:50 hodź. 
 

 zastupjer/-ka 
Župy “Michał 
Hórnik”  
 

2. Rozprawa předsydy Domowiny, prezidija a čłonow zwjazkoweho 
předsydstwa wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj 
zwjazkoweho předsydstwa  
17:50 – 18:00 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

3. Informacija k aktualnym aspektam dźěławosće zarjada Domowiny a 
RCW 
18:00 – 18:10 hodź. 
 

 Marko Kowar 
dr. B. 
Brězanowa 

4. Naprašowanja čłonow Domowiny a hosći k serbskim naležnosćam 
18:10 – 18:20 hodź. 
 

 Marko Hančik 

5. Schwalenje protokola 1. (rjadneho) posedźenja z dnja 24.09.2021  
18:20 – 18:30 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

6. Informacija k spěchowanju serbskich projektow we wobłuku 
strukturneje změny  

 

  

6.1. Informacija wo projekće strukturneje změny “Forum wědy na Lawskim 
arealu” 
18:30 – 18:45 hodź. 
 

 zastupjer/-ka 
Załožby za 
serbski lud 

6.2. Informacija k spěchowanskim směrnicam załožby za serbski lud 
nastupajo serbske projekty we wobłuku strukturneje změny  
18:45 – 19:00 hodź. 
 

 zastupjer/-ka 
Załožby za 
serbski lud 

 Přestawka  
19:00 – 19:15 hodź. 
 

  

TOP 0.1. 
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7. Wobzamknjenja 
 

  
 

7.1. Stejišćo Domowiny k spěchowanskimaj směrnicomaj Załožby za 
serbski lud nastupajo strukturne srědki § 17 čo. 31 zakonja k 
zmócnjenju struktury 
předłoha ZP 26/2021 

19:15 – 19:30 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

7.2. Dźěłowe směrnicy Domowiny - přirjadowanje přisłušnosćow zarjada a 

přirjadowanje nadawkow dźěłowym wuběrkam Zwjazkoweho 

předsydstwa 

předłoha ZP 22/2021 

19:30 – 19:40 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

7.3. Wobsadźenje wuběrkow ZP a zahajenje jich dźěławosće  
předłoha ZP 23/2021 

19:40 – 19:50 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

7.4. Naćisk jednanskeho porjada zwjazkoweho předsydstwa za wólbnu 
dobu 2021-2025  
předłoha ZP 15/2021 
19:50 – 20:05 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

7.5. Naćisk jednanskeho porjada prezidija zwjazkoweho předsydstwa za 
wólbnu dobu 2021-2025  
předłoha ZP 16/2021 
20:05 – 20:20 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

7.6. Narunanje čłona wuběrka Horsta Krawcyka - dotalny trenar 
balokoparjow - přez Svena Ballacka – nowy trenar Balokoparjow 
předłoha ZP 21/2021 
20:20 – 20:25 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

8. Informacije 
 

  

8.1. Rozprawa dotalneho zastupjerja Serbow w Sakskej krajnej wustawje 
za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM) na dobu 2016-2022 
20:25 – 20:40 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

9.  Aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa k namjetowanej 
tematice po jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 2 
20:40 – 20:50 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

10. Wšelčizny a informacije 
(po potrjebje) 
20:50 – 20:55 hodź. 
 
 

 Dawid Statnik 
 

 Njezjawny dźěl posedźenja – druhi dźěl 
20:55 – 22:00 hodź.  
 

  

 
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.  


