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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP  

ZÁPIS ze 13. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 4. 9. 2017 v 16:00 hod. 

Slovenský dům v Praze, Soukenická 3, Praha 1 
     

Přítomni:  PhDr. Lukáš Kaucký – předseda výboru, MUDr. Andrej Pekar, PhDr. Petr Balla, Irena Nováková, Michal 
Chrzastowski, Ing. Igor Zolotarev, PhDr. Magdaléna Rychlíková, CSc., Mgr. Ing. Borislav Rudić, Mgr. Olga 
Mandová 

 přizvaní hosté - Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D., ředitel Domu národnostních menšin o.p.s. 

Omluveni:  Jaroslav Štěpánek, MBA, Mgr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Vladislava Hujová, Štefan Tišer, Mgr. Natalie 
Kalajdžievová, Ph.D., Bc. Štěpán Kavur, Ing. Alexandra Chochrunová, Michal Lašo, Ing. Nguyen Viet Cuong, 
Mgr. František Bányai, Mgr. Jana Hajná – tajemník výboru. 

Hosté:  viz prezenční listina  
Jednání řídil: PhDr. Lukáš Kaucký, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 

Úvod 

Předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen "výbor") přivítal všechny přítomné a poděkoval slovenské 
národnostní menšině za poskytnutí reprezentativních prostor pro toto zasedání. Konstatoval, že je přítomno pouze 7 členů 
z celkového počtu 19, tudíž výbor není schopný se usnášet. 
 

V rámci programu jednání tedy byly na základě výše uvedeného zařazeny následující body: 
 

Bod Věc 

1. Volba ověřovatele zápisu ze 13. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

2. Slovenská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace členky výboru za slovenskou národnostní menšinu 

3. Prezentace Slovenského domu v Praze 

4. Příprava 17. Setkání národnostních menšin 

5. Různé 

 
Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Hajné představil Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D. nového pracovníka oddělení národnostních 
menšin a cizinců MHMP, kterým je Mgr. Jan Janoušek, specialista integrace cizinců. 

 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Volba ověřovatele zápisu z 13. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru navrhl, aby ověřovatelem zápisu z 13. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP byla Mgr. Olga 
Mandová. Všichni přítomní členové s návrhem souhlasili. 
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2. Slovenská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace členky výboru za slovenskou národnostní menšinu 

Předkladatel: PhDr. Magdaléna Rychlíková, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
PhDr. Rychlíková přednesla prezentaci o historii, životě a kultuře slovenské národnostní menšiny na území 
ČR (spolková činnost, významné osobnosti). 
16:32 h příchod člena výboru pana P. Balla 
16:35 h příchod člena výboru pana M. Chrzastowski (přítomno 9 členů z celkového počtu 19) 

3. Prezentace Slovenského domu v Praze 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru předal slovo panu Mgr. Vladimíru Skalskému, který představil Slovenský dům v Praze. Uvedl, že se 
jedná o nejvýznamnější projekt slovenské národnostní menšiny na území hl. m. Prahy. Majitelem je Slovensko-český 
klub. Slovenský dům v Praze slouží i ostatním slovenským spolkům a dalším národnostním menšinám. Každý měsíc se 
zde pořádá mnoho akcí a společně s Domem národnostních menšin (dále jen "DNM") a Světovým sdružením Slováků 
v zahraničí (cca 20 spolků) se jedná o 3 nejdůležitější zastřešující organizace pro slovenskou národnostní menšinu na 
území ČR. 

4. Příprava 17. Setkání národnostních menšin 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Štědroň, Ph.D. sdělil předpokládaný termín konference v rámci 17. Setkání národnostních menšin, který je 
prozatím stanovený na 7.12.2017. Seznámil přítomné se stanoveným tématem letošní konference: Instituce 
národnostních menšin a role samospráv v její podpoře. V rámci tohoto tématu bude konference rozdělená do tří 
bloků: 
1) DNM (10. výročí činnosti DNM, reflexe, zhodnocení fungování, diskuze o směřování DNM, vzdělávací, osvětová 

role) 
2) kulturní zařízení národnostních menšin v ČR (např. Brno, Chorvatský dům v Jevišovce atd.) 
3) role samospráv 

5.  Různé 

Předseda výboru pozval přítomné na příští neformální setkání výboru s náměstkem primátorky, členem Rady hl. m. 
Prahy, Petrem Dolínkem, které se bude konat 2.10.2017, čas bude ještě upřesněn (cca 16, 17 h). 
Příští oficiální jednání Výboru pro národnostní menšiny se bude konat na radnici Židovské obce v Praze na začátku 
listopadu, kde proběhne prezentace o židovské komunitě v Praze. Pozvánka na toto jednání bude zaslána v předstihu.  
Ing. Zolotarev se dotázal na termíny vypsání grantů pro oblast národnostních menšin na rok 2018. Rada hl. m. Prahy 
by měla o grantovém řízení jednat v 2. polovině září t.r., poté budou granty vyhlášeny. 
Mgr. Štědroň, Ph.D. informoval o jednotlivých akcích, které jsou ze strany DNM plánovány. Pozval všechny přítomné 
na akci Zažít město jinak ve spolupráci se ZŠ Ohradní a ZŠ Mendíků, která se bude konat 16.9., dále 30.9. na velký 
koncert na náměstí Míru ve spolupráci s MČ P2 k oslavám 10. výročí činnosti DNM a na další nadcházející události. 
Mgr. Mandová se zeptala, zda je ustaven poradní orgán DNM. Mgr. Štědroň, Ph.D. odpověděl, že zatím není a že by 
mohl dále pokračovat přípravný orgán konference. 
PhDr. Sulitka zdůraznil, že by se měla zlepšit medializace činností národnostních menšin např. konference, sborníků, 
i např. na politickém grémiu či společná prezentace s akademickými institucemi. 
Předseda poděkoval za příspěvky do diskuze, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání výboru. 

 
 

 

 

 

 

 

Ověřil:  Mgr. Olga Mandová, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP  

Zapsal: Ing. Milena Kuchařová, sekretariát předsedy Výboru pro národnostní menšiny   

Čas jednání: od 16:17 do 17:42 hodin 

PhDr. Lukáš Kaucký 
předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 


