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Číslo: 01 – 49 / 2022 – 5  

Dňa: 15.06.2022 

 

Činnosť Výboru pre kultúru NRSNM v prvej polovici roka 2022 

 

V prvej polovici roka 2022 Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej 

menšiny pracoval v súlade so schváleným plánom a programom na bežný rok. Zaoberal sa 

rozvojom, zveľaďovaním a zachovávaním kultúry a kultúrneho dedičstva i tradície príslušníkov 

slovenskej národnostnej menšiny. Jednotlivé aktivity a podujatia, ktoré si výbor plánom 

a programom predsavzal podporiť resp. participovať v ich organizácii, v rámci koordinácie 

výboru boli pomerne rozvetvené. Aj napriek tomu, že v predchádzajúcich rokoch pandemická 

situácia ovplyvnila činnosť výboru v tomto období roka, postupne sa aktivity začali dostávať do 

bežných koľají. Je známe, že v oblasti kultúry dynamika realizácie veľkej väčšiny podujatí 

smeruje až od konca jarného obdobia s ich vyvrcholením v letnom a jesennom období. Takže 

vyjmúc niekoľkých väčších podujatí, väčšina z nich sa behom roka ešte len uskutoční. 

  

- V prvej polovici roka výbor pre kultúru realizoval svoje 3. elektronické zasadnutie (v celkovom 

poradí šieste), ktoré sa uskutočnilo 20. januára 2022. V súlade s článkom 21 Rokovacieho 

poriadku Výboru pre kultúru NRSNM od uvedeného dátumu začiatku schôdze a v priebehu 

ďalších 48 hodín uskutočnil 3. elektronickú schôdzu Výboru pre kultúru NRSNM. Elektronickej 

schôdze sa zúčastnili: Anna Čapeľová (predsedníčka), Miruška Kočišová (podpredsedníčka), 

Danica Vŕbová, Boris Babík, Katarína Kalmárová, Ján Tomáš a Jaroslav Múdry (členovia). 

Schôdze sa nezúčastnili členovia: Anna Zolnajová, Tijana Farkašová, Tatiana Štaubová 

a Miroslav Brna. Členovia, ktorí sa schôdze elektronicky zúčastnili, svojimi mailovými 

odpoveďami (7 hlasmi) schválili Správu o činnosti Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2021 ako 

prvý bod rokovacieho programu, tiež 7 hlasmi Návrh Plánu a programu Výboru pre kultúru 

NRSNM na rok 2022 ako druhý bod a Návrh na člena Dozornej rady Národnej knižnice Dositeja 

Obradovića v Starej Pazove, ktorou sa stala Miruška Kočišová. 

 

- Výbor v pozorovanom období podporil činnosť Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici 

ako aj podujatie Divadelné inscenácie dolnozemských autorov. Teda počas dvoch víkendov v 

dňoch od 1. do 10. apríla 2022 prebiehal 27. ročník festivalu Divadelné inscenácie 

dolnozemských autorov známy ako DIDA. Tohtoročná DIDA priniesla deväť divadelných 

predstavení a zároveň to bola príležitosť aj na množstvo sprievodných podujatí – prezentácií 

kníh, tradičného podujatia Vítanie jari s knihou a pod. Porota, ktorá hodnotila 27. ročník Did-y 

pracovala v tradičnom zložení: Zuzana Tárnociová, Vladimír Valentík a doc. Dr. Zuzana Týrová. 

DID-u slávnostne otvorila Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM. 

Tohtoročná DIDA priniesla vytúpenia nasledujúcich divadelných predstavení: Ženský zákon 

Jozefa Gregora Tajovského v predvedení OZ Šumiháj a Divadla mladých Šuňava v réžii Vlada 

Banka; Kabaret 2 Neformálneho divadelného súboru Fedor teatar z Padiny v autorstve a réžii 

Fedora Popova; Skúsené, neskúsené a tie iné Divadelného súboru KUS Zvolen z Kulpína autora 

predlohy Jeana Anouilha v réžii Maríny Dýrovej; Čiara KOS Jednota z Hložian autorky Ljiljany 

Lašićovej v réžii Jany Urbančekovej-Fejzulahiovej; detské divadelné predstavenie Pusťte basu 

do rozhlasu Ochotníckeho divadla Janka Čemana autorky Viery Benkovej v réžii Ľuboslava 

Majeru; Tak sa to vraví Divadla VHV z Báčskeho Petrovca autora Eugena Ionesca v réžii 
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Maríny Dýrovej; divadelnú hru WC Story SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu autora 

Vlada Moresa v réžii Rastislava Zorňana; Tsunami erdevíckeho SKOS autora Jána Hrubíka v 

réžii Vladimíra Šerfézyho ako aj hosťujúce predstavenie Kebap Slovenského vojvodinského 

divadla v réžii Svetlany Gaškovej. 

 

- Výbor pre kultúru v tomto období podporil Asociáciu slovenských spolkov žien, ako 

reprezentanta ženských spolkov vo Vojvodine. Konkrétne čiastočne na podporu publikácie 

venovanej 15. výročiu tejto asociácie a na aktivity behom kalendárneho roka. 

 

- Podporená bola i organizácia Veľkonočného koncertu účastníkov seminára Nová pieseň v 

organizácii Komorného zboru Nádeje v Pivnici, ktorý sa uskutočnil 18. apríla 2022. V poradí XI. 

seminár Nová pieseň bol úspešne zrealizovaný 12. februára 2022 a jeho výsledkom aj tentoraz 

bola nová pieseň, ktorú účastníci so svojimi zbormi odprezentovali na uvedenom koncerte. 

Lektorom seminára bol Dr. Juraj Súdi. 

 

- Dňa 15. mája 2022 v Laliti sa uskutočnila 14. Krojová zábava v organizácii Združenia žien 

Matkino srdce taktiež za podpory VPK NRSNM. Zúčastnili sa predstaviteľky pätnástich 

ženských spolkov, združení, aktívov, etnosekcií či MOMS z Odžakov, Selenče, Jánošíka, 

Deronjov, Hložian, Báčskeho Petrovca, Báčskeho Gračca, Pivnice, Ratkova, Silbaša, Starej 

Pazovy, Čonoplje, Karavukova, chorvátskeho Iloku a Lalite. Na začiatok krojovaný sprievod zo 

ZŠ Nestora Žučného vyrazil po etnodom. Tam si účastníci a hostia okrem stálych exponátov 

a starožitností obzreli výstavu vzácnych, slovenskými vzorkami vyšívaných košieľ. Prehliadka 

slávnostného odevu vo všelijakých variantoch, medzi ktorými niektoré kroje boli staršie aj vyše 

sto rokov, prebiehala na nádvorí domu kultúry. Moderátorka Anna Hrnčiarová najprv slovo dala 

predsedníčke ZŽ Matkino srdce Márii Mackove a následne sa z letného javiska prihovorila 

zástupkyňa predsedu Obce Odžaci Dejana Salajiová. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej 

národnostnej menšiny Libuška Lakatošová zdôraznila, že sú ženy v každom našom prostredí 

a tak i v lalitskom – vytrvalé, šikovné, úspešné a svorné nositeľky našej tradície. Potom krojovú 

zábavu pred obecenstvom, v ktorom boli aj riaditeľka ZŠ Nestora Žučného Ankica Benková, 

farárka lalitská Zuzana Poničanová, predseda domáceho MOMS Jaroslav Múdry, predstavitelia 

spoločenských, kultúrnych a iných organizácií z Lalite, otvoril predseda Rady miestneho 

spoločenstva Nikola Krivokuća. 

 

- Výbor pre kultúru sa i t.r. podieľal v organizácii a financovaní celomenšinových festivalov. 

Prvým takým je jubilejný 50. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch. V čase 

písania tejto správy boli zrealizované 4 zasadnutie Organizačno-správnej rady festivalu. Okrem 

prvých dvoch pracovných zasadnutí (z ktorých uvádzame závery) na treťom a štvrtom zasadnutí,  

ktoré sa uskutočnili 18. mája a 13. júna 2022, už boli finalizované celkové prípravy festivalu. 

- Dňa 24. marca 2022 v Hložanoch sa uskutočnilo 1. zasadnutie Organizačno-správnej rady 50. 

FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch za prítomnosti: Michala Hataľu (NRSNM), Vladimíra 

Francistyho (ÚKVS), Sone Ďurišovej (Miestne spoločenstvo Hložany), Vladimíra Bažaľu (KOS 

Jednota Hložany) a Svetluše Hlaváčovej, koordinátorky VPK NRSNM. Najsamprv sa 

uskutočnilo konštituovanie Organizačno-správnej rady 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... 

a prítomní za predsedu tohto telesa zvolili Michala Hataľu, predstaviteľa NRSNM. V 

pokračovaní bol spresnený dátum festivalu – 18. júna 2022 (sobota). V súvislosti s návrhom na 
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koordinátora tohtoročného festivalu predseda OSR 50. FF TT Michal Hataľa navrhol Annu 

Chrťanovú-Leskovac. Jedným zo záverov schôdze bolo na webovej stránke ÚSŽZ urýchlene 

zverejniť prihlášky na prihlasovanie súborov – účastníkov festivalu ako i výzvu na grafické 

riešenie propagačného materiálu festivalu. Vzhľadom na to, že v tom období ešte neboli hotové 

výsledky pokrajinských a republikových súbehov a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na 

prvej schôdzi OSR FF TT ešte nebolo možné precizovať finančný plán festivalu. Túto záležitosť 

ako i ďalšie otázky týkajúce sa zloženia odborných porôt, návrhu na moderátorov, autora 

scenára, sprievodných podujatí a iných organizačných záležitostí, členovia OSR sa venujú na 

nasledujúcom zasadnutí. 

- Dňa 29. apríla 2022 so začiatkom o 10.30 hodine v Hložanoch sa uskutočnilo 2. zasadnutie 

Organizačno-správnej rady 50. FF Tancuj, tancuj... Prítomní boli: Michal Hataľa, Vladimír 

Francisty, Vladimír Bažaľa, Anna Chrťanová Leskovac, Danica Vŕbová a Svetluša Hlaváčová. 

Svoju neprítomnosť ospravedlnili Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Zdenka 

Tomanová a Soňa Ďurišová. Po otvorení schôdze boli prečítané závery z 1. zasadnutia OSR. V 

súvislosti s návrhom na koordinátora tohtoročného festivalu tentoraz predseda OSR 50. FF TT 

Michal Hataľa navrhol dve rovnoprávne koordinátorky Annu Chrťanovú-Leskovac a Danicu 

Vŕbovú, ktoré si navzájom podelia úlohy. V rámci bodu Orientačný návrh finančného plánu 

festivalu sa prerokovali všetky zdroje podpory festivalu a dohodli sa, že po nasledujúcu schôdzu 

treba spresniť a skonkrétniť jednotlivé položky. Keď ide o grafické riešenie propagačného 

materiálu, riaditeľ ÚKVS V. Francisty prezentoval niekoľko návrhov. Členovia OSR na schôdzi 

nezvolili ten najpriliehavejší, lebo zopár návrhov jednotliví autori sľúbili, že pošlú do ÚKVS. Čo 

sa týka prihlasovania súborov – účastníkov festivalu, dohodnuté bolo, že v ústave zavolajú 

účastníkov, zmapujú situáciu a súbory upozornia, aby sa prihlásili. Nasledovali návrhy na členov 

porôt, moderátorov, autora scenára, náplň revuálnej časti festivalu a sprievodné podujatia.  

 

- Výbor pre kultúru v tomto období sa zúčastnil aj na prvom prípravnom zasadnutí Slovenských 

národných slávností, ktoré sa uskutočnilo 6. júna 2022 v priestoroch Zhromaždenia obce Báčsky 

Petrovec a chystané na realizáciu boli aj zmluvy s Ustanovizňou pre kultúru a vzdelávanie 

Kultúrnym centrom Kysáč Kultúrnym centrom Kysáč ohľadom podpory 28. Detského 

folklórneho festivalu Zlatá brána a Festivalu krojov, so Slovenským vydavateľským centrom 

z Báčskeho Petrovca ohľadom realizácie 66. Literárneho snemovania. Tiež bola podporená tlač 

publikácie venovanej životu a dielu nášho popredného insitného maliara Jána Bačúra. 

 

- Do aktivít výboru zapadla i organizácia zasadnutí a príprava materiálov pri návrhoch podpory 

projektov, ktoré súbehy vypísali Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu, 

národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné 

informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Ministerstvo kultúry a informovania 

Srbskej republiky a Mesto Nový Sad. 

 

- Do agendy tohto výboru patrilo aj 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;  
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- Okrem iných aktivít do pozorovaného polročného obdobia zapadla i  jazyková úprava materiálov 

koordinátorky pre potreby národnostnej rady a jednotlivých výborov; príprava sprievodných 

listov, odporúčaní, rozhodnutí, záverov, mailovej korešpodencie; preklady (zo srbčiny do 

slovenčiny a opačne) pre potreby výborov a ústredia NRSNM a Ministerstva štátnej správy 

a miestnej samosprávy; zazmluvňovanie, vybavovanie administratívnych, organizačno-

technických záležitostí 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, životopisov 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 po slovensky, tiež v preklade do srbčiny; koordinátorka bola zapojená do písania 

správ zo všetkých organizačno-správnych telies festivalov rezortného výboru, ako i správ 

týkajúcich sa činnosti NRSNM (tiež dvojjazykovo) ilustrovaných fotografiami.  

 

 

Predsedníčka VPK NRSNM 

Anna Čapeľová 

 

 

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

