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Návrh

Plán a program
Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2022
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma (VÚPJP) v roku 2022 bude pracovať
prostredníctvom dvoch komisií a to Komisie pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaní
jazyka a písma a Komisie pre rodovú rovnosť.
Národnostná rada finančne pomáha rekonštrukciu a sanáciu slovenských spolkov, resp.
stánkov kultúry za účelom vytvorenia optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť. Jej plánom
je zabezpečiť dobré podmienky pre prácu ochotníkov vo všetkých našich prostrediach a preto
prioritou Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny v roku 2022 bude finančne podporovať činnosť slovenských združení a rekonštrukcie a
sanácií slovenských spolkov, resp. stánkov kultúry v lokálnych prostrediach,

a

tieto akcie

spolufinancujú Vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
Republika Srbsko a príslušné obce.
Počas roku 2022 v R. Srbsko sa uskutoční súpis obyvateľstva, ktorý má veľký význam aj
pre obyvateľov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Národnostná rada je pripravená
podporovať akciu registrácie formou koordinácie.
Taktiež medzi hlavné ciele tohto Výboru patria rozvíjanie a prehlbovanie kontaktov
a vzťahov s lokálnou samosprávou a radami pre medzi-nacionálne vzťahy; návšteva obcí a
zúčastniť sa na zasadnutiach RMV, spresniť v ktorých obciach a mestách sú založené Rady pre
medzi-nacionálne vzťahy a kto sú predstavitelia Slovenskej menšiny v ních a oboznámiť ích o
právach a úlohách vo svojom prostredí, zisťovanie faktického stavu súvisiaceho s
prekladateľskou službou, osobnými preukazmi po slovensky v jednotkách lokálnej samospráv a
zamestnanosťou Slovákov vo verejných inštitúciách a riešenie iných otázok týkajúcich sa
úradného používania jazyka a písma formou dotazníka a písomnej správy, výskum a zisťovanie
faktického stavu v osadách, kde žijú Slováci mimo územia Vojvodiny, analýza počtu
zamestnaných Slovákov v tých obciach, v ktorých je slovenčina v úradnom použití.
Výbor ďalej plánuje finančne podporovať mimovládny a civilný sektor, aktivity Slovenskej
evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, organizovať semináre a podporovať a konkurovať na súbehoch
na Slovensku a na pred-prístupových fondoch EÚ.
Výbor sa bude zasadzovať aj o to, aby výpisy z matrík (narodených, sobášených
a umretých),

keď ide o dvojjazyčné formuláre, boli v úplnosti v slovenčine.

Ohľadom tejto

významnej záležitosti Výbor zorganizuje seminár s matrikármi v prostrediach, v ktorých žijú
Slováci.
Za účelom aktívneho zapájania mládeže do práce NRSNM, VÚPJP podnieti poradenské
stretnutia, ktorých konečným cieľom je aj zachovávanie slovenskej reči a písma. Cieľom je aby
tieto aktivity medzi slovenskou mládežou zažili a aby výsledky týchto stretnutí priniesli tvorivé

nápady a samým tým podnetne vplývali na činnosť NRSNM.
Dôležitá aktivita tohto Výboru v nadchádzajúcom období bude pokračovanie vypracovania
slovníka školskej terminológie a vynášanie rozhodnutia, ktorým sa určujú slovenské názvy osád v
obciach, kde sa úradne používa slovenský jazyk, vrámci Komisie pre štandardy slovenčiny pri
VÚPJP.
Јedným z cieľov Výboru v roku 2022 je rozvoj medzietnickej spolupráce s ostatnými
národmi žijúcimi v R. Srbsko s cieľom rozvíjať ducha tolerancie a búrať predsudky. Veľmi
dôležitým segmentom v práci VÚPJP sú aktivity Komisie pre rodovú rovnosť.
Predseda Výboru pre úradne používanie jazyka a písma
Vladimir Francisty

