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Plán a program práce 

Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2022 

 

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v roku 2022 bude 

pôsobiť v súlade s naplánovaným programom aktivít a podujatí, zameraných predovšetkým na 

literárne, divadelné, hudobné, výtvarnícke, etnologicko-etnografické a pod. Budú to snahy o 

zviditeľňovanie tradičnej kultúry a na druhej strane i snaha o rozvoj súčasných foriem kultúry 

vojvodinských Slovákov. Obidve tieto kategórie majú jednotný cieľ a to rozvoj, zveľaďovanie a 

zachovávanie kultúrneho dedičstva príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.  

Kultúra ako jeden z pilierov, na ktorých sa stavia slovenskosť vo Vojvodine, je vhodným 

mechanizmom na posilňovanie národného povedomia príslušníkov nášho spoločenstva. 

Podporovanie slovenských spolkov, združení, organizácií a inštitúcií, čiže angažovanie a zapájanie 

sa čím širšieho okruhu mladých generácií, je príležitosť na posilňovanie ich národného povedomia 

a pestovanie tradícií a zvykov. Hmotné a nehmotné artefakty tradície, ktoré udržiavajú najmä 

staršie generácie, sú vzácne zdroje spomenutej slovenskosti na našich priestoroch, ktoré treba 

pretavovať do uvedených foriem činnosti, ktoré výbor uvádza vo svojom programe. 

Podujatia, ktoré sú vo výbore naplánované na rok 2022, nesú sa akurát v znamení 

prenášania tých duchovných tradícií. Akcent je na podpore aktivít mladých generácií – od 

najútlejšieho veku až po vek dospievajúcej a študujúcej mládeže. V tom kontexte sú naplánované 

festivaly, semináre, debaty, súťaže a iné podujatia, ktorých konečným cieľom je zachovávanie a 

rozvoj príznačností a národnej identity nášho spoločenstva. Kreovaním aktivít blízkych mladým 

ľuďom sa pracuje na pestovaní dorastu slovenskej vojvodinskej kultúry, ale sa tým zveľaďuje i 

činnosť samotnej národnostnej rady. Výbor pokračuje v tradícii podpory odľahlých a menších 

prostredí, ktoré treba povzbudiť a podnietiť k činnosti, zvlášť mládež. Tým aspoň čiastočne 

vplývať na to, aby mládež zostala pôsobiť v našom prostredí a rovno v tom zmysle je naplánovaná 

i podpora zápisu detí do slovenských tried nielen z výboru pre kultúru, ale aj zo všetkých ďalších 

výborov. 

Výbor pre kultúru bude podporovať celomenšinové podujatia s osobitným významom pre 

slovenskú národnostnú menšinu, ktoré majú za sebou viac desaťročí fungovania a organizovania. 

To je ešte jeden z množstva dôkazov o udržateľnosti našej kultúry, čiže nášho spoločenstva. 

Podporené budú nasledujúce festivaly: Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč v Selenči, 

Festival detskej populárnej hudby Letí pieseň, letí v Kovačici, Detská divadelná prehliadka 3xĎ v 

Starej Pazove, Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín v Starej 

Pazove, Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici, Folklórny festival Tancuj, tancuj... v Hložanoch, 

Detský folklórny festival Zlatá brána v Kysáči, tiež podujatia V aradáčskom šírom poli, Divadelné 

inscenácie dolnozemských autorov – DIDA v Pivnici, Rozospievaný Sriem v Starej Pazove, 

Prehliadka krojov v Laliti, Festival slovenských ľudových krojov v Kysáči, Padina spieva, 

Petrovské dni divadelné a pod. 

Aktivity a podujatia výboru sú naplánované za predpokladu, že obdobie pandémie už začne 

poľavovať a že sa situácia so sociálnou komunikáciou dostane do normálu a tým sa aj uvedené 

podujatia budú môcť nehatene zrealizovať. 
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