
 

1 

 

Číslo: 01 – 5 / 2021 – 5  

Dňa: 13.01.2022 

 

Činnosť Výboru pre kultúru NRSNM v roku 2021 

 

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v 

roku 2021 pracoval v súlade so schváleným plánom a programom na beţný rok. V 

súlade s aktuálnou pandemickou situáciou zaoberal sa rozvojom, zveľaďovaním a 

zachovávaním kultúry a kultúrneho dedičstva i tradície príslušníkov slovenskej 

národnostnej menšiny. Chod výboru v pozorovanom období ovplyvnili objektívne 

okolnosti súvisiace s pandémiou Covid-19. Totiţ jednotlivé podujatia, ktoré si 

výbor plánom a programom predsavzal podporiť resp. participovať v ich 

organizácii, kvôli sprísneným mieram opatrenia nebolo moţné uskutočniť, avšak z 

druhej strany aktivity v rámci koordinácie výboru boli pomerne rozvetvené. Bez 

ohľadu na pandemickú situáciu je známe, ţe v oblasti kultúry dynamika realizácie 

veľkej väčšiny podujatí smeruje aţ od konca jarného obdobia a najnovšie s ich 

vyvrcholením v jesennom a zimnom období.  

 

- Realizované bolo 3. zasadnutie výboru, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 

januára 2021 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade, ktorým predsedala Anna 

Čapeľová, predsedníčka výboru. Zúčastnili sa ho i predsedníčka NRSNM Libuška 

Lakatošová, podpredseda NRSNM Pavel Surový ako i člen Výkonnej rady 

NRSNM poverený kultúrou Ján Makan. Z členov výboru boli prítomní: 

podpredsedníčka výboru Miruška Kočišová ako i ďalší členovia Katarína 

Kalmárová, Boris Babík, Danica Vŕbová, Jaroslav Múdry, Ján Tomáš, Anna 

Zolnajová, Tijana Farkašová a Miroslav Brna. V pokračovaní zasadnutia 

jednoznačne boli schválené zápisnice z druhého riadneho a prvého a druhého 

elektronického zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM, tieţ i Správa o činnosti 

Výboru pre kultúru za rok 2020. V rámci bodu Návrh plánu a programu VPK 

NRSNM na rok 2021 schválený bol plán a program práce výboru, ktorý sa 

následne schválil na 20. zasadnutí národnostnej rady 3. februára 2021 v Starej 

Pazove. 

 

- Dňa 23. februára 2021 v NRSNM v Novom Sade sa v ústrety 40. Festivalu 

slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč uskutočnila prvá predprípravná schôdza, 

ktorou predsedala Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM. 

Zúčastnili sa jej hudobní odborníci z radov našej menšiny, ktorí sa venovali 

festivalu z organizačného hľadiska a zvlášť nastolili formy samotného festivalu 

vzhľadom na situáciu s pandémiou. Dohodnuté bolo, ţe treba vypísať súbeh na 
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tvorbu skladieb, čo je v kompetencii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, 

ktorého termín na ich zasielanie bol od 1. marca do 1. júna 2021 so zverejnením 

súbehu na webovej stránke ústavu. Prítomní hovorili o variantoch realizácie 

festivalu a zdôraznená bola potreba nahrávania pesničiek. V prípade uskutočnenia 

festivalu v tradičnom termíne nastolené boli ďalšie technické otázky a koordinácia 

festivalu.  

 

- Dňa 28. apríla 2021 v divadelnej sieni SKUS hrdinu Janka Čmelíka 

v Starej Pazove v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Výboru 

pre kultúru NRSNM a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka 

Čmelíka v Starej Pazove prebiehala Panelová diskusia Divаdlo v čase Corony. 

Zúčastnili sa jej aj predstavitelia slovenských vojvodinských divadiel, spolkov, 

škôl a pod. Diskusie sa zúčastnili predstavitelia desiatich slovenských 

vojvodinských prostredí: Bingule, Boľoviec, Kovačice, Jánošíka, Kysáča, Nového 

Sadu, Starej Pazovy, Kulpína, Pivnice, Hloţian a Báčskeho Petrovca. Navrhntých 

bolo niekoľko modelov organizácie oboch celomenšinových divadelných 

prehliadok v beţnom roku. Z ponúknutých moţností sa vykryštalizoval klasický 

model, aby sa prehliadky uskutočnili naţivo a to v jesennom termíne 

s pravdepodobnosťou, ţe obe budú prebiehať v spoločnom termíne. Hovorilo sa 

o význame edukácie našich reţisérov a hercov, o pomoci odborníkov a návšteve 

menších prostredí, o zdruţovaní sa niekoľkých divadiel, o trvalom riešení 

finančnej podpory našich ochotníckych divadiel, o súťaţiach o pôvodnú slovenskú 

divadelnú predlohu pre deti a dospelých a podobne.  

 

– dňa 19.05.2021 – príprava návrhu vybraných titulov na publikácie pre 

kniţnice na rok 2021 na ţiadosť Ministerstva kultúry a informovania Srbskej 

republiky. Ide o 14 publikácií Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho 

Petrovca navrhnutých uvedeným ministerstvom: 100. výročie zaloţenia 

Československej besedy Šafárik v Novom Sade (zborník prác z vedeckej 

konferencie), Samuel Čeman V stopách moderny a postmoderny: výber z literárno-

kritickej tvorby Samuela Čemana, Zuzana Chmelárová Osobnosť učiteľa z 

psychologického aspektu, Andrej Čipkár Odnoţovanie daţďovej bublinky, Zoran 

Ðerić Vlaky a tábory: poéma – štúdia s prológom a epilógom, Dalimír Hajko Noc 

hľadania, dni radosti: nad dolnozemskou literatúrou, Michal Harpáň Súradnice 

literatúry, Dagmar Institorisová Iný dramatik Rudolf Sloboda, Nebojša 

Kuzmanović Romantizmus v srbsko-slovenských literárnych stykoch, Martin 

Listmajer Komu sa nelení, tomu sa zelení – remeslá a poľnohospodárske práce 

Jánošíčanov v minulosti, Miroslav Macháč Ešte len toto nech porozprávam – 

poviedky, Zoroslav Spevák Novučké básne, Spomienky Martina Jonáša na 
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stretnutia so svetovými celebritami, Radovan Vlahović 1934 – pokračovanie 

románu Bapa.  

 

- Dňa 17. júna 2021 v Novom Sade v organizácii pokrajinského ochrancu 

občanov – ombudsmana a v spolupráci s národnostnými radami národnostných 

menšín sa uskutočnilo podujatie s názvom Významné ţeny národnostných menšín, 

ktorého cieľom bolo upriamiť pozornosť na umelecké, intelektuálne, vedecké, 

prekladateľské, vzdelávacie a pedagogické aktivity ţien. Koordinátorka Výboru 

pre kultúru v spolupráci s Oddelením slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom 

Sade sprostredkovala účasť prof. Dr. Anny Makišovej na tomto podujatí. 

Profesorka Makišová hovorila o práci významnej slovenskej lingvistky, 

prekladateľky, esejistky a pedagogičky prof. Dr. Márie Myjavcovej.  

 

- Dňa 19. júna 2021 v organizácii Slovenského vydavateľského centra a za 

podpory Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 

v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo naše 

najstaršie kultúrne podujatie vojvodinských Slovákov – 65. Literárne snemovanie s 

tradičným udelením Ceny Nového ţivota za rok 2020, ktorú získal Michal Babiak. 

Príspevky na snemovaní boli venované ţivotným jubileám spisovateľov 

a vedeckých pracovníkov: Paľa Saba Bohuša, Daniela Pixiadesa, Michala Ďugu, 

Zlatka Benku, Anny Makišovej, Ladislava Čániho, Adama Svetlíka, Jána Salčáka, 

Michala Babiaka a Zuzany Číţikovej. Spred NRSNM sa prihovorila predsedníčka 

Výboru pre kultúru Anna Čapeľová.  

 

- Po uskutočnení 10. seminára Nová pieseň pre členov komorných zborov 

v organizácii Komorného zboru Nádeje v Pivnici sa dňa 20. júna 2021 ako 

pokračovanie uvedeného seminára uskutočnil koncert komorných zborov. 

Finančne ho podporil aj Výbor pre kultúru NRSNM a svojou prítomnosťou ho 

poctila aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.  

 

- Dňa 21. júna 2021 v Galérii Miry Brtkovej v Starej Pazove bola otvorená 

výstava diel malého formátu slovenských akademických maliarov pod názvom 

Korene 7. Výstava priniesla diela 22 slovenských akademických autorov. 

Laureátkou tohtoročných Koreňov 7 sa stala akademická maliarka Mária Gašková 

a príleţitostne bola udelená i cena Štefici Radovanovovej zo Sriemskej Mitrovice. 

 

- Dňa 18. júla 2021 na javisku Domu kultúry v Hloţanoch členovia 

Kultúrno-osvetového spolku Jednota Hloţany usporiadali celovečerný gala koncert 

z príleţitosti nezrealizovaného 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... 
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v Hloţanoch, ktorý sa mal konať ešte v júni r. 2020, ale v dôsledku pandémie 

zapríčinenej vírusom Covid-19, sa neuskutočnil. Zato však festivalové vákuum 

vyplnil umelecký program a to s nádychom multikultúrnosti, na ktorom vystúpili 

všetky tanečné sekcie KOS Jednota, sóloví speváci, ako i hostia z Nového Sadu, 

z Folklórneho ansámblu Vila. Koncert poctila aj predsedníčka Národnostnej rady 

slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. 

 

- Druhý augustový víkend r. 2021 v Báčskom Petrovci sa niesol v znamení 

veľkolepého sviatku vojvodinských Slovákov v Srbsku – Slovenských národných 

slávností v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, 

Okresu Báčsky Petrovec a Matice slovenskej v Srbsku. Oficiálnym začiatkom 

slávností bol vstupný program pod názvom Zlaté nite slovenskosti z vienka 

národnosti, ktorý sa uskutočnil dňa 13. augusta 2021 v sieni Slovenského 

vojvodinského divadla v priamom televíznom prenose RT Vojvodina. Úvodná časť 

patrila prejavom hostiteľov a vzácnych hostí. V mene Obce Báčsky Petrovec 

hovoril Ján Šuľan, zástupca predsedu Zhromaţdenia obce B. Petrovec, v mene 

NRSNM predsedníčka Libuška Lakatošová, v mene Matice slovenskej v Srbsku 

predseda Branislav Kulík, v mene Úradu pre Slovákov ţijúcich v zahraničí 

predseda Milan Ján Pilip a česť otvoriť tohtoročné, v poradí 59. Slovenské národné 

slávnosti mal Igor Mirović, predseda pokrajinskej vlády. Vstupný program poctili i 

dvaja ministri vo vláde RS Gordana Čomićová a Radomir Ratko Dmitrović ako i 

veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Fedor Rosocha. Po odznení 

národných hymien Srbska i Slovenska pokračoval i samotný otvárací program, 

ktorý sa niesol v znamení mnoţstvá výročí, ktoré poznačili rok 2021. Pripomenuté 

v ňom bolo 100. výročie narodenia Paľa Bohuša, 100. výročie osamostatnenia 

evanjelickej cirkvi, 250. výročie školstva v Hloţanoch, 100. výročie narodenia 

prvobojovníka a redaktora Jozefa Marčoka Dragutina, 100. výročie Ústredného 

spolku československých ţien a podobne. V moderátorsko-hereckej časti programu 

sa zúčastnili: recitátorka Jana Rumanová zo Starej Pazovy, Martina Benková a 

Zuzana Tárnociová z B. Petrovca, Malvína Zolňanová a Anna Čapeľová zo 

Selenče, Andrea Miháľová z Kysáča, Janko Kolárik z Padiny a Boris Fekete z 

Hloţian. O hudobnú zloţku sa postaral Juraj Súdi, vedúci zdruţených zborov KZ 

Zvony a Ozveny, tieţ vedúci orchestra, speváckych skupín zo štyroch prostredí – 

Kovačice, Kysáča, Starej Pazovy a Petrovca, detskej skupiny z Petrovca a ako 

sólista. V programe sa zúčastnili i sólisti Mária Turanská a Miroslav Poničan. 

Scenár je výsledok tímovej práce Anny Horvátovej, Svetluše Hlaváčovej a Jána 

Privizera, ktorý zároveň bol i reţisérom projektu.  
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- V dňoch od 27. augusta do 2. októbra 2021 v organizácii Slovenského 

vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci prebiehali 26. Petrovské dni divadelné 

ako jediný festival profesionálnych divadiel Slovákov v Srbsku. PDD sa začali 

divadelnou prezentáciou publikácie Aleksandra Milosavljevića Ľuboslav Majera – 

reţidér vo vydaní Srbského národného divadla. Zároveň v ten istý deň bola 

otvorená aj dokumentárna výstava Majera Miroslavy Blaţićovej. Oficiálne 

otvorenie však bolo 29. augusta a venované bolo trom reţisérom, ktorí sa v roku 

2021 doţívajú ţivotného jubilea – sedemdesiatke Ľuboslava Majeru, šesťdesiatke 

Michala Babiaka a päťdesiatke Jána Čániho. Počas PDD vystúpili nielen 

profesionálne divadlá zo Srbska, ale aj divadlá zo Slovenskej republiky. Festival je 

revuálneho charakteru. Petrovských dní divadelných sa zúčastnila i predsedníčka 

Výboru pre kultúru Anna Čapeľová. 

 

- Dňa 28. augusta 2021 v Padine sa v rámci dňa tejto osady na základnej 

škole v organizácii Obecnej kniţnice Kovačica,  pobočky v Padine, uskutočnili 46. 

Babinkove stretnutia. Je to podujatie, ktorým si Padinčania spomínajú na 

popredného slovenského básnika, literárneho kritika, prekladateľa a novinára 

Michala Babinku. Organizátorom tohto podujatia Babinkovo dielo je inšpiratívnym 

podkladom uţ 46 rokov a tentoraz ústrednou témou stretnutia bola súčasná 

literárna tvorba pre deti. Literárnemu obecenstvu sa predstavila aj prozaička Mária 

Kotvášová, autorské básne prečítala Ruţena Kraticová a predstavili aj tvorbu pre 

deti básnika Jána Valentu, ako aj jeho zhudobnené básne. Hosťmi boli prof. Dr. 

Marína Šimáková-Speváková, prof. Dr. Zoroslav Spevák a Vladimír Valentík, 

riaditeľ Slovenského vydavateľského centra. 

 

- V Selenči sa dňa 17. októbra 2021 uskutočnil 40. ročník Festivalu 

slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorý bol i v priamom prenose RTV. 

Organizácia festivalu prebiehala podľa zauţívaného modelu z predchádzajúcich 

ročníkov, podľa podpísanej zmluvy o spoluorganizácii významného 

celomenšinového podujatia za dodrţiavania epidemiologických opatrení podľa 

pokynov z Krízového štábu pre mimoriadne situácie z Obce Báč. Takţe aj 

tohtoročný festival realizačne mali pod kontrolou Národnostná rada slovenskej 

národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Mieste 

spoločenstvo Selenča a Obec Báč. Prítomným v sieni selenčského Domu kultúry sa 

slávnostne prihovorili: predsedníčka Rady Miestneho spoločenstva Selenča Marína 

Vrabčeniaková, zástupkyňa predsedu Obce Báč Marína Balaban a česť otvoriť 40. 

Zlatý kľúč mala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. 40. ročník festivalu 

Zlatý kľúč priniesol 12 nových skladieb v ţánri slovenskej populárnej hudby. O 

aranţmány pesničiek a o dizajn zvuku sa i toho roka postaralo viacero hudobníkov: 
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Ervin Malina, Samuel Kováč, Juraj Súdi st., Rastislav Srnka, ÐorĎe Petriško 

a Darko Konstantinović Konstantin. Spevákov sprevádzal festivalový orchester 

v zloţení: Ljubiša Ponjević – bicie, Ervin Malina – bas gitara, Aleksandar Gabrić – 

elektrická gitara, Bogdan Ranković – saxofón, Juraj Súdi st. – klávesy, Aleksandar 

Dujin – klávesy ako aj Ondrej Maglovský – harmonika a Juraj Súdi ml. – husle. 

Hodnotenie skladieb a interpretácií pesničiek mala na starosti odborná porota v 

zloţení: Jovan Adamov, Pavel Tomáš st. a Vladimír Kováč. Keď ide o texty 

skladieb, hodnotila ich Zdenka Valentová Belićová. Svojimi hlasmi prispeli i 

diváci v hľadisku ako i porota obecenstva a televíznym divákom tieţ bolo 

umoţnené zapojiť sa do hlasovania prostredníctvom sms-iek. Konferenciu mala na 

starosti Annamária Boldocká Grbićová a festival moderovala Sabína Amidţićová. 

Juraj Súdi starší bol autorom skladby Ešte sme doma neboli. Zhudobnil ju na text 

Pavla Mučajiho a zároveň ju aj upravil a zaspieval. Juraj Súdi za túto pieseň získal 

1. cenu odbornej poroty za skladbu a zároveň Cenu NRSNM. Jaroslav Berédi sa 

predstavil ako autor skladby a textu piesne Láska potajomná. Upravil ju ÐorĎe 

Petriško a zaspievala Tatiana Jašková, ktorá získala cenu za najúspešnejšiu 

interpretáciu. Skladbu Rázcestia textára a skladateľa Mirka Ilića so skupinou 

Macao upravil Rastislav Srnka. Predniesol ju Mirko Ilić so skupinou Macao a autor 

skladby dostal 2. cenu odbornej poroty za skladbu. Ján Dobrík sa na tohtoročnom 

festivale zúčastnil ako autor skladby a textu piesne Selenča, kvitnúca a spevavá. 

Interpretoval ju spolu so Sandrou Grňovou. Ján Dobrík získal Špeciálnu cenu za 

dlhoročný vynikajúci prínos festivalu Zlatý kľúč. Dino Poliak bol autorom skladby 

a textu piesne Hádka a zároveň ju interpretoval spolu s Magdalénou Kaňovou 

a upravil ju Ervin Malina. Za túto pieseň D. Poliak získal 3. cenu odbornej poroty 

za skladbu a cenu za najväčší počet sms hlasov. Michal Zorňan bol ďalším 

súťaţiacim na festivale, ktorý sa v jednej piesni predstavil dvojako. Ako skladateľ 

a interpret piesne Tá pravá, ktorú zhudobnil na text Vladimíra Nociara. Pieseň 

upravil Ervin Malina. Autor skladby Úmyselne Miroslav Zvara zhudobnil text 

Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, pieseň upravil Juraj Súdi st. a predniesla ju 

Katarína Benková. Iveta Kováčová sa piesňou Strom textára Samuela Kováča 

predstavila nielen ako interpretka, ale i ako skladateľka. Pieseň bola odmenená 

cenou odbornej poroty za najlepší text a odmenený Samuel Kováč bol zároveň aj 

upravovateľom skladby. Janko Hrubík bol ďalším súťaţiacim na festivale, ktorý sa 

v jednej piesni pod názvom Pieseň zdarma predstavil trojako. Ako skladateľ, textár 

a interpret spolu s Annou Torďanskou. Skladbu upravil Ervin Malina. Autor 

skladby S tebou Samuel Kováč zhudobnil vlastný text, upravil skladbu a na 

festivale ju predniesla Maja Levárska. Za festivalovou skladbou Nikdy neváhaj stál 

ďalší tím hudobníkov – skladateľka Marína Kaňová, autorka textu Nataša 

Zimanová a interpreti Leonóra Súdiová, Jarmila Kolárová a Martin Ján Javorník. 
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Skladbu upravil Darko Konstantinović Konstantin. Pod skladbu Nech nás nič 

nerozdvojí sa podpísal autor Juraj Súdi ml., textárkou bola Karmena Kováčová a 

pieseň interpretovala Martina Agarská. Skladbu upravil Juraj Súdi st. a táto pieseň 

získala cenu poroty obecenstva. Ceny odmeneným slávnostne udelili predsedníčka 

NRSNM Libuška Lakatošová, spred Obce Báč Marína Balaban a spred MS 

Selenča Marína Vrabčeniaková. Revuálna časť Zlatého kľúča odznela v duchu 

festivalových spomienok. Na svojrázny spôsob bola venovaná spomienke 

predčasne zosnulému skladateľovi Samuelovi Medveďovi. Jeho festivalové 

skladby zaspievali Martina a Margarita Benkové, Ladislav Kekez, Jaroslav Kriška 

a Miroslav Hemela. 

 

- V Pivnici v organizácii tamojšieho Ochotníckeho divadla Janka Čemana v 

dňoch od 28. do 31. októbra 2021 prebiehal 26. ročník festivalu Divadelné 

inscenácie dolnozemských autorov známy ako DIDA. Vlani sa toto podujatie z 

epidemiologických dôvodov neuskutočnilo a toho roku prebiehalo v súlade s 

protipandemickými opatreniami v netradičnom, jesennom termíne. Tohtoročná 

DIDA priniesla 6 divadelných predstavení z čoho 4 súťaţiace. Porota, ktorá 

hodnotila 26. ročník Did-y, pracovala v zloţení: Zuzana Tárnociová 

(predsedníčka), Vladimír Valentík a prof. Dr. Zuzana Týrová (členovia). 

Tohtoročná DIDA priniesla divadelné predstavenia pre deti a pre dospelých: 

Ochotnícke divadlo KC Kysáč Bozky (detské predstvenie) autora a reţiséra Jána 

Privizera; ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy Cesta k šťastiu (detské 

predstavenie) autora Jána Uličianskeho v reţisérskej dvojici Ivana Ječmena a 

Alexandra Materáka; Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec Profesionál 

autora Dušana Kovačevića v réţii Richarda Sanitru a Jána Chalupku; SKC P. J. 

Šafárika z Nového Sadu Predposledný súd autora Vlada Moresa v réţii Rastislava 

Zorňana; OD KC Kysáč Dvaja autora Júliusa Barč-Ivana v réţii Jána Privizera a 

Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM z Kovačice Slúţky autora Jeana Geneta 

v réţii Dragana Karlečíka. Tohtoročnú DID-u slávnostne otvorila Libuška 

Lakatošová, predsedníčka NRSNM a zúčastnila sa i predsedníčka Výboru pre 

kultúru NRSNM Anna Čapeľová. 

 

- V organizácii Zdruţenia petrovských výtvarných umelcov v Báčskom 

Petrovci sa uskutočnili dva výtvarnícke tábory. Detský výtvarnícky tábor bol dňa 

9. októbra 2021, ktorý zoskupil 58 detí z báčskopetrovskej obce ako aj deti s 

osobitnými potrebami z dvoch zdruţení – My a Objatie. Výtvarnícky tábor pre 

dospelých sa uskutočnil 28.10.2021 a okrem hostiteľských výtvarníkov sa 

zúčastnili aj umelci z Kysáča, Kulpína, Hloţian, Selenče, Báču, Báčskej Palanky, 

Gajdobry, Paragov, Maglića a Nového Sadu. 
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- 27. ročník detského divadelnej prehliadky 3xĎ sa uskutočnil 26. novembra 

2021 v staropazovskej divadelnej sále, kde najprv bolo slávnostné otvorenie. Za 

prítomnosti početných hostí tohtoročnú detskú divadelnú krajinu otvorila Libuška 

Lakatošová, predsedníčka NRSNM a SKUS hrdinu Janka Čmelíka. V rámci 

slávnostného otvorenia sa prihovoril aj Branislav Kulík, predseda MSS. 

V repertoári tohtoročnej Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ boli 

tri súťaţné predstavenia – z Kysáča, Aradáča a Starej Pazovy. Keďţe si kysáčske 

divadielko pazovské obecenstvo a dve poroty – odborná porota (pracovala v 

zloţení Miroslav Benka, Miroslav Fábry a Alexander Bako) a detská porota (v 

zloţení ţiakov tamojšej základnej školy – Martin Fábry, Lenka Domoniová a 

Kristína Havranová) pozreli v stredu 17. novembra 2021, v samotný deň 

prehliadky vystúpili Aradáčania a Staropazovčania. Tentoraz hosťujúcim 

predstavením bolo Mestské divadlo Ruma a obecenstvu zahrali predstavenie 

Ljubišu Đokića Do posledného šachu (Do poslednjeg šaha) v réţii Zoltana 

Fridmana. V rámci zatváracieho ceremoniálu Miroslav Fábry prečítal správu 

detskej poroty, kým Miroslav Benka prečítal správu odbornej poroty. 

Najúspešnejším súborom a jednotlivcom ceny udelili Libuška Lakatošová a Janko 

Havran, podpredseda MSS pre Sriem. Prvú cenu – zlatú plaketu NRSNM so 

soškou Miry Brtkovej odborná porota udelila predstaveniu Jany Belašičovej Prší, 

prší v podaní ţiakov Základnej školy Bratstvo z Aradáča a v réţii Adely 

Obšustovej. Druhú cenu – striebornú plaketu predstaveniu Ochotníckeho divadla 

KC Kysáč Bozky autora a reţiséra Jána Privizera. Tretiu cenu – bronzovú plaketu 

predstaveniu podľa textu Ostrov objavov Jána Uličianskeho Cesta ku šťastiu v 

podaní Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a v réţii Ivana 

Ječmena a Alexandra Materáka.  

 

- Dňa 27. novembra 2021 v Starej Pazove sa uskutočnilo slávnostné 

zatvorenie 51. Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný 

vavrín a udelené boli ceny najúspešnejším súborom a jednotlivcom. Prítomní boli 

predstavitelia troch divadelných súborov – z Kysáča, Nového Sadu a Kovačice. 

Členovia odbornej poroty Miroslav Benka, Miroslav Fábry a Alexander Bako si 

predstavenia pozreli v tzv. Teréne. Jednotlivé na domácom javisku prihláseného 

súboru, resp. na festivale DIDA v Pivnici. Prvú cenu – zlatú plaketu NRSNM so 

soškou Miry Brtkovej udelili predstaveniu Júliusa Barča-Ivana Dvaja, v réţii Jána 

Privizera a v podaní Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč. Druhú cenu – 

striebornú plaketu predstaveniu Vlada Moresa Predposledný súd, v réţii Rastislava 

Zorňana a v podaní súboru Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika v Novom 

Sade. Tretiu cenu – bronzovú plaketu získalo predstavenie Jean Genet Slúţky v 
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réţii Dragana Karlečíka a v podaní Kolektívu kreatívnych amatérov KOKRAM v 

Kovačici. Divadlo na Dolnej zemi v tomto roku zostalo bez vynikajúcich hercov 

ochotníkov, ktorí excelovali na slovenskej vojvodinskej divadelnej scéne a nechali 

na nej veľké stopy. Z toho dôvodu prítomní na zatváracom programe minútkou 

ticha vzdali úctu zosnulým divadelníkom: Jozefovi Chrčekovi, Jánovi Kmeťkovi, 

Jankovi Hološovi, Samuelovi Medveďovi a Jánovi Verešovi. O význame tohto 

podujatia hovorili Vladimír Francisty, riaditeľ ÚKVS, a Zdenko Uheli, predseda 

Organizačno-správnej rady, ktorí odmeneným súborom a jednotlivcom udelili 

odmeny na základe rozhodnutia odbornej poroty, ktoré prečítal Miroslav Benka. 

Na počesť odmenených zahrané bolo hosťujúce predstavenie Dušana 

Kovačevića Profesionál reţisérov Richarda Sanitru a Jána Chalupku z produkcie 

Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.  

 

- Dňa 28. novembra 2021 v sieni Domu kultúry v Pivnici sa uskutočnil 

záverečný koncert 55. Stretnutia v pivnickom poli, ktoré počas posledného 

novembrového víkendu prebiehalo počas troch dní. Bola to skvelá príleţitosť, aby 

si v záverečný deň festivalu prítomní v sieni vypočuli ešte raz všetkých 20 

účastníkov tohtoročného festivalu. Spevákov sprevádzal 11-členný festivalový 

ľudový orchester pod vedením Ondreja Maglovského a všetky koncerty 

moderovala Anna Zorňanová Kulíková. Členovia odbornej poroty pracovali v 

zloţení: Jarmila Juricová-Stupavská, Slovenka Benková Martinková a Pavel 

Tomáš st. a podľa ich rozhodnutia víťazkou tohtoročného festivalu sa stala Martina 

Agarská z Boľoviec. Okrem 1. ceny odbornej poroty, ktorou je zlatá plaketa, M. 

Agarská zároveň získala i Cenu NRSNM – sošku akademickej umelkyne Miry 

Brtkovej. Druhú cenu sa odborná porota rozhodla udeliť Tatiane Jaškovej, 

predstaviteľke SKC P. J. Šafárika v Novom Sade. Dve rovnaké 3. ceny získali 

obidvaja predstavitelia Hloţian: Ivan Struhár a Vladimír Kriška. Ceny za 

autentickosť piesne sa dostali do rúk Pavla Ponigera Forero z Báčskeho Petrovca 

a Jaroslava Kováča z Kovačice. Porota, ktorá sledovala a hodnotila ľudový odev 

spevákov pracovala v zloţení – etnológ Patrik Rago a Katarína Týrová. Takţe ceny 

za najautentickejší kroj sa rozhodli udeliť Sandre Grňovej z Pivnice a Vladimírovi 

Ábelovskému z Aradáča. Ceny poroty obecenstva získali predstavitelia Pivnice: 

Beňamín Cabuka a Sandra Grňová. Plakety odmeneným spevákom udelili: 

Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Miroslav Juraj Béla, predseda SKUS 

Pivnica a predseda Organizačného výboru 55. Stretnutia v pivnickom poli, 

Aleksandar Đedovac, pokrajinský poslanec, a Vladimír Francisty, riaditeľ Ústavu 

pre kultúru vojvodinských Slovákov.  
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- V priebehu troch mesiacov – septembra, októbra a do polovice novembra 

2021 prebiehala i literárna súťaţ ţiakov základných a stredných škôl – Čo dokáţe 

pekné slovo. Na súbeh prišlo úhrnne 74 prác, z toho 52 prózy a 22 básne. Najviac 

prác prišlo zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci (17), tieţ zo ZŠ Bratstva 

a jednoty z Bieleho Blata (17 básničiek), ďalej zo ZŠ Maršala Tita v Padine (9), ZŠ 

Jozefa Marčoka Dragutina v Hloţanoch (8), ZŠ 14. októbra v Pivnici (6), ZŠ 

Mladých pokolení v Kovačici (5) a ZŠ Jána Kollára v Selenči (5), ZŠ Janka 

Čmelíka v Starej Pazove (4) a ZŠ Nestora Ţučného v Laliti (3). Práce hodnotili 

prof. Dr. Zoroslav Spevák, prof. Dr. Marína Šimáková Speváková a prof. Dr. 

Zuzana Číţiková. V kategórii základných škôl udelené boli týmto ţiakom: 1. cena 

– Alexander Alexy, 6. tr. ZŠ Jána Kollára, Selenča, 2. cena – Andrej Lačok, 6.b tr. 

ZŠ  Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, 2. cena – Dijana Pudelková, 7.1 tr. ZŠ 14. 

októbra, Pivnica, 3. cena – Luka Stojković,7. 2 tr.  ZŠ Mladých pokolení, Kovačica 

a 3. cena – Ivan Vrška, 8. tr. ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina, Hloţany. Špeciálne 

ceny: Tea Vargová, 5. a tr. ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Mária Grbićová, 6.1 

tr. ZŠ Janka Čmelíka, Stará Pazova, Šela Šimáková, 5.1. tr. ZŠ maršala Tita, 

Padina, Daniel Zorňan, 7. tr. ZŠ Nestora Ţučného, Laliť, Aleksandar Boboš, 8.1 tr., 

ZŠ maršala Tita, Padina, Dávid Poliak, 5. tr. ZŠ Bratstva a jednoty, Biele Blato, 

Ema Provodovská, 5. tr. ZŠ Jána Kollára, Selenča, Saňa Melichová, 5.a tr. ZŠ Jána 

Čajaka, Báčsky Petrovec, Ines Kudronová, 8. tr. ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina, 

Hloţany a Korina Povolná, 5.1 tr. ZŠ maršala Tita, Padina.  

V kategórii stredných škôl na súbeh prišli úhrnne 23 práce (všetko prózy): 8 

prác z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, 6 prác z Gymnázia Mihajla 

Pupina v Kovačici, 2 práce z Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove, 3 

práce zo strednej Ekonomicko-obchodníckej školy Vuka Karadţića v Starej 

Pazove, 4 práce zo Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade. Ceny 

poroty: 1. cenu Elena Straková, III. 3, Gymnázium Mihajla Pupina, Kovačica, 2. 

cenu Teodora Šimoniová 4.b, Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec, 3. cenu 

Alexandra Muchová, 4. b, Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec, špeciálne 

ceny získali Tamara Ďuríčková IV. roč. Ekonomicko-obchodnícka škola Vuka 

Karadţića, Stará Pazova a Andrea Čipkárová 4.5, Stredná zdravotnícka škola 7. 

apríla, Nový Sad. 

 

- V priebehu septembra, októbra a do polovice novembra prebiehala i súťaţ 

detského časopisu Zornička pre dospelých autorov píšucich pre deti a to 

v spolupráci výboru pre kultúru so Slovenským vydavateľským centrom, na ktorú 

prišlo úhrnne osem básní od troch autorov a dvanásť próz od piatich autorov. Po 

komplexnom vyhodnotení komisia sa rozhodla za poéziu neudeliť ţiadnu cenu a za 

prózu udeliť dve druhé a dve tretie ceny. Po dešifrovaní hesiel komisia 
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skonštatovala, ţe autormi poviedok odmenených druhou cenou sú Ján Ţolnaj 

z Nového Sadu a Mária Vršková zo Starej Pazovy a nositeľmi tretích cien sú 

Katarína Mosnáková Bagľašová z Jánošíka a Miroslav Gašpar z Nového Sadu. 

Komisia pracovala v zloţení prof. Dr. Zuzana Číţiková a prof. Dr. Marína 

Šimáková Speváková (členky) a prof. Dr. Zoroslav Spevák (predseda). 

 

- V Starej Pazove 8. decembra 2021 v priestoroch Slovenského kultúrno-

umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka prebiehala Edukácia slovenských 

divadelných ochotníkov v organizácii Výboru pre kultúru Národnostnej rady 

slovenskej národnostnej menšiny, v spolupráci s Ústavom pre kultúru 

vojvodinských Slovákov a za podpory Úradu pre Slovákov ţijúcich v zahraničí. 

Úvodom prítomných privítal Vladimír Francisty, riaditeľ Ústavu pre kultúru 

vojvodinských Slovákov a vzápätí sa prihovorila koordinátorka VPK NRSNM 

Svetluša Hlaváčová, ktorá hovorila o výsledkoch štyroch súťaţí tohto výboru. 

Odozva o divadelné sústredenie v Starej Pazove bola nad očakávanie. Uţ aj tým, 

ţe v ešte vţdy aktuálnom korónovom období, ale aj skôr, bola prítomná absencia 

o takéto a o podobný druh podujatí. Zúčastnili sa divadelní ochotníci – 

predovšetkým reţiséri z kultúrno-osvetových a kultúrno-umeleckých spolkov 

a základných škôl, kde sa nacvičujú divadelné predstavenia – z Aradáča, Bieleho 

Blata, Kysáča, Selenče, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Nového Sadu a Starej 

Pazovy. V rámci divadelnej edukácie prednášky a praktické cvičenia mali skúsení 

a všestranní divadelní ochotníci z radu vojvodinských Slovákov – Ján Privizer 

z Kysáča a Alexander Bako zo Starej Pazovy. Ich snahou bolo predovšetkým 

pomôcť svojimi bohatými skúsenosťami v príprave a nácviku divadelného 

predstavenia. Od výberu textu, cez jeho úpravu, výber hercov aţ po samotnú 

realizáciu. Prostredníctvom tejto edukácie sa podnieti divadelné umenie mladých 

generácií Slovákov ţijúcich vo Vojvodine v materinskej reči a je to zároveň aj 

veľkým prínosom k skvalitneniu komplexného divadelného a jazykového prejavu 

frekventantov seminára, tieţ ich zapájanie sa do širších kultúrnych reálií v 

slovenskom vojvodinskom prostredí.  

 

- Dňa 9. decembra 2021 v Novom Sade sa v rámci Výboru pre kultúru 

NRSNM uskutočnil Seminár kreatívneho písania. Seminár bol venovaný 

stredoškolákom a študentom, ale prednosť byť súčasťou seminára mali odmenení 

alebo zúčastnení na literárnej súťaţi Čo dokáţe pekné slovo. Takţe tohtoročného 

seminára mali moţnosť zúčastniť sa ţiaci Gymnázia Jána Kollára so ţiackym 

domovom z Báčskeho Petrovca spolu so svojou vychovávateľkou, profesorkou 

slovenčiny Janou Lačokovou, ţiačky gymnázia v Starej Pazove so svojou 

profesorkou Vladislavou Havranovou, ţiačky Zdravotníckej školy 7. apríla 
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v Novom Sade a študentky z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom 

Sade. Seminár kreatívneho písania v Novom Sade viedla lektorka slovenského 

jazyka a kultúry na Oddelení slovakistiky FF v Novom Sade PaedDr. Eleonóra 

Zvalená, PhD. Seminár venovala tvorivému písaniu a jeho technikám. Tieto 

techniky rozvíjajú jazykovú kultúru človeka, kultivujú písaný prejav, podporujú 

kreativitu a zručnosť v komunikácii a tieţ pohotové verbálne reakcie. 

 

- Festival slovenského ľudového kroja Slovákov v Srbsku po šiestykrát 

prebiehal 11. decembra 2021 v Kultúrnom centre Kysáč. Festival sa začal v Galérii 

Dr. Ľudovíta Miloša Mičátka vernisáţou zbierky starodávnych plachiet, kobercov 

a častí nábytku, v ktorej vystúpila DJ WATTA – Vlasta Vachulová z Pivnice. 

Program moderovala Milina Chrťanová, námestníčka pokrajinského tajomníka pre 

vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá. 

V mene primátora mesta Nový Sad Miloša Vučevića sa prihovorila Kristina 

Karaićová, zástupkyňa predsedníčky Zhromaţdenia mesta Nový Sad, a 

festival otvorila Monika Podsklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca 

Slovenskej republiky v Srbsku. Autor výstavy a festivalu Pavel Surový, riaditeľ 

KC Kysáč, vysvetlil pôvod pomenovania festivalu – Slovenská duša. Festival pred 

Vianocami priniesol slávnostnú náladu a vrátil prítomných do minulosti, v ktorej 

vznikalo kultúrne dedičstvo našich predkov. V rámci program, ktorý nasledoval vo 

veľkej sieni kultúrneho centra, predstavili sa aktéri divadla Mýtus o 

Velsovi a Morene. Alisa Oravcová, reţisérka a choreografka predstavenia, 

stvárnila Morenu, Martin Marek bol Veles, jej manţel, Alexander Zain zahral 

Moreninho syna, Marija Tomićová a Ana Lipijová stvárnili postavy bohýň. 

Program festivalu bol doplnený o vystúpenie Folklórneho súboru Vreteno, sestier 

Niny a Sone Francistyových, Tamary Vlčekovej za sprievodu Ondreja 

Maglovského. Zúčastnili sa i LegoDuo a Andrea Stanivuková a Ján Dobrík a 

skupina Maks. 

 

- Dňa 18. decembra 2021 sa v Kysáči uskutočnila 27. Detský folklórny 

festival Zlatá brána v organizácii a v priestoroch Ustanovizne pre kultúru a 

vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč a pod záštitou mesta Nový Sad. Namiesto 

letných mesiacov a vystúpení na nádvorí základnej školy pre pandemické opatrenia 

bol posunutý na zimné obdobie a prebiehal online. Na javisku vystupovali iba 

účastníci z Kysáča a ostatní len prostredníctvom videonahrávky, projektovanej 

videobeamom. Prítomným sa prihovoril riaditeľ tejto ustanovizne Pavel Surový, 

ktorý okrem iného vyzdvihol, ţe takýto festival je medzinárodného rázu a 

jedinečný v regióne. V porote pracovali Ján Slávik, Veljko Vidić a Patrik Rago a 

festival otvorila Jelena Aćimovićová, profesionálna tanečnica. Naţivo detské 
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hry predviedol DFS Krôčik KC Kysáč a tanec Cez hájiček DFS Slniečko KC 

Kysáč. Autorkami choreografií a nácviku boli Naďa Vršková a Lýdia Francistyová 

za sprievodu Ondreja Maglovského. Na Zlatej bráne vystúpilo 12 súborov z týchto 

prostredí: Kysáč, Erdevík, Báčsky Petrovec, Lúg, Pivnica, Binguľa, Nový Sad 

a Kovačica. Výsledky boli nasledovné: 1. miesto a Cena NRSNM DFS KUS 

Petrovská druţina (mladšia skupina), 2. miesto DFS Šafáriček SKC P. J. Šafárika 

z Nového Sadu, 2. miesto si tieţ vytancoval DFS Vienok KC Kysáč, dve 3. miesta 

obsadili DFS Zvončeky SKOS z Erdevíka a DFS Ratolesť SKUS Pivnica (staršia 

skupina). 

 

- Dňa 18. decembra 2021 v kovačickom dome kultúry 3. októbra sa 

uskutočnil 23. festival detskej slovenskej populárnej hudby Letí pieseň, letí. 

Súťaţilo 15 nových skladieb a prednieslo ich 16 mladých interpretov za sprievodu 

orchestra a chóru ţiakov Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici za sprievodu 

učiteľa hudby na dôchodku – Pavla Tomáša staršieho. Odborná porota pracovala v 

zloţení Ervin Malina, David Mezej a Ivan Babka a texty piesní hodnotila profesorka 

slovenčiny Zuzana Putniková. Výsledky tohtoročného festivalu vyzerajú 

nasledovne: prvá cena za skladbu – Melisanda Fúseková-Samporová z Padiny za 

pieseň Atina. Druhá cena za skladbu –Vieroslava Válovcová z Kovačice za 

pieseň Prší, prší a tretia cena – Marína Kaňová z Báčskeho Petrovca za 

pieseň Juhú. Prvá cena za interpretáciu – Lucia Válovcová z Kovačice, druhá cena 

– Atina Povolná z Padiny a tretia – Dária Poničanová z Padiny. Cena za text piesne 

Domáci miláčik – Jaroslav Berédi zo Selenče. Cena poroty obecenstva za 

skladbu – Milinka Číţiková z Kovačice (pieseň Plné lásky srdce malé) a cenu 

obecenstva za interpretáciu – Karol Lukáč z Kovačice.  

 

- Dňa 18. decembra 2021 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci 

sa uskutočnilo 16. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, na ktorom bolo 

prezentovaných 25 akademických umelcov. Hovorili riaditeľka MVS Anna Séčová 

Pintírová a výtvarný kritik Vladimír Valentík. Otvoreniu výstavy v galérii 

predchádzalo výtvarnícke snemovanie. Cenu Karola Miloslava Lehotského za 

najreprezentatívnejšiu výstavu v dvojročnom období medzi dvomi bienále udelili 

akademickej maliarke Jasne Opavskej z Belehradu za samostatnú výstavu Mater – 

Pater v Galérii 73 v Belehrade, ktorá bola v dňoch 15. – 27. júla 2021. Laureátom 

Ceny Cyrila Kutlíka za celoţivotný tvorivý prínos v oblasti výtvarného umenia a 

kultúry vojvodinských Slovákov sa stal akademický grafik Pavel Čáni a 

posthumne bola odovzdaná pocta akademickej maliarke Viere Fajndovićovej 

Súdiovej. Výkupnú cenu NRSNM získala Martina Karavla Hlodová. Bienále 

otvorila Dr. Tatiana Vujačićová, podpredsedníčka NRSNM. 
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- V rámci ďalších aktivít výboru: podporený bol zápis detí do slovenských 

škôl, taktieţ bola podporená Rímskokatolícka farnosť najsvätejšej Trojice 

v Selenči zabezpečením učebných pomôcok na zlepšenie výučby náboţenskej 

výchovy v slovenčine; podporené bolo vydanie CD ľudových piesní Borisa 

Babíka; tieţ nahrávanie CD speváckych skupín Kultúrneho centra Kysáč v 

produkcii Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč, tieţ 

bola podporená činnosť a program stého výročia osláv Slovenského kultúrno-

umeleckého spolku Milana Rastislava Štefánika v Binguli, činnosť Kultúrno-

umeleckého spolku Jána Kollára v Selenči, činnosť Kultúrno-umeleckého spolku 

Mladosť v Lúgu, činnosť Slovenského kultúrno-osvetového spolku v Erdevíku, 

činnosť Kultúrno-umeleckého spolku Bratstvo v Hajdušici, činnosť Kultúrno-

umeleckého centra Zvolen v Kulpíne. Podporená bola i aktivita Komorného zboru 

Nádeje z Pivnice – 10. Seminár pre členov komorných zborov pod názvom Nová 

pieseň, tieţ činnosť Asociácie slovenských spolkov ţien – organizácia dielní 

a vzájomná spolupráca medzi ţenskými spolkami. 

 

– Keď ide o ţiadosti o dotácie na Úrad pre Slovákov ţijúcich v zahraničí 

schválené a realizované boli nasledujúce projekty: Súťaţ o slovenskú divadelnú 

predlohu pre dospelých – dospelých autorov Srbska, Súťaţ o slovenskú divadelnú 

predlohu pe deti dospelých autorov Srbska, Edukácia slovenských divadelných 

ochotníkov v Srbsku a Seminár kreatívneho písania. Po uvoľnení 

epidemiologických opatrení boli dodatočne schválené i mimoriadne dotácie: 

Detská divadelná prehliadka 3xĎ 2021, Festival Divadelný vavrín 2021, Otvárací 

program Slovenských národných slávností 2021, Festival Stretnutie v pivnickom 

poli 2021 a Festival populárnej slovenskej hudby Zlatý kľúč 2021. Podané boli 

nasledujúce ţiadosti na Úrad pre Slovákov ţijúcich v zahraničí na rok 2022: 

Detská divadelná prehliadka 3xĎ 2022, Festival Divadelný vavrín 2022, Edukácia 

slovenských divadelných ochotníkov v Srbsku 2022, Otvárací program 

Slovenských národných slávností 2022, Festival Stretnutie v pivnickom poli 2022 

a Festival slovenskej populármej hudby Zlatý kľúč 2022. 

 

– V agende koordinácie tohto výboru bolo vypĺňanie dotazníkov a tlačív pre 

potreby Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu, národnostné 

menšiny – národnostné spoločenstvá ohľadom údajov o počte nadácií, 

hospodárskych subjektov a iných organizácií, ktorých zakladateľské práva sa 

čiastočne alebo v úplnosti previedli na národnostnú radu;  jazyková úprava 

materiálov pre potreby národnostnej rady a jednotlivých výborov; príprava 

sprievodných listov, odporúčaní, rozhodnutí, záverov, mailovej korešpodencie; 
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preklady (zo srbčiny do slovenčiny a opačne) pre potreby výborov a ústredia 

NRSNM a Ministerstva štátnej správy a miestnej samosprávy ako i preklady 

dokumentácie potrebnej na kúpu Slovenského strediska v Srbsku; zazmluvňovanie, 

vybavovanie administratívnych, organizačno-technických záleţitostí a prispievanie 

do printových médií o aktivitách NRSNM; archivovanie materiálu zo zasadnutí 

výboru a iných telies, tvorba záverov z výboru, resp. zasadnutí iného rázu; 

zabezpečenie prihlasovacej dokumentácie, ţivotopisov a ladudácií na ceny; o 

aktivitách Výboru pre kultúru NRSNM a činnosti NRSNM verejnosť bola 

informovaná na portáli NRSNM www.rada.org.rs prostredníctvom webových 

správ písaných zo strany koordinátorky, tieţ v preklade do srbčiny; koordinátorka 

tieţ bola zapojená do písania správ zo všetkých organizačno-správnych telies 

festivalov rezortného výboru, ako i správ týkajúcich sa činnosti NRSNM 

(dvojjazykovo) ilustrovaných fotografiami a pod.  

 

Predsedníčka VPK NRSNM 

Anna Čapeľová 

http://www.rada.org.rs/

