
Plán a program práce Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2023 

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v roku 2023 bude pôsobiť 

v súlade s naplánovaným programom aktivít a podujatí, zameraných na nasledujúce odvetvia: literárne, 

divadelné, hudobné, výtvarnícke, etnologicko-etnografické a iné. Budú to na jednej strane snahy o 

zviditeľňovanie tradičnej kultúry a na druhej strane snahy o rozvoj súčasných foriem kultúry vojvodinských 

Slovákov. Obe uvedené kategórie majú jednotný cieľ a to je 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 či inštitúcií, čiže angažovanie a zapájanie čím širšieho okruhu 

mladých generácií, je príležitosť na posilňovanie ich národného povedomia a pestovanie tradícií, zvykov i 

obyčají. Hmotné a nehmotné artefakty tradície, ktoré udržiavajú najmä staršie generácie a postupujú ich 

svojim potomkom, sú vzácne zdroje spomenutej slovenskosti na našich priestoroch, ktoré treba 

pretavovať do uvedených foriem činnosti. 

Podujatia, ktoré sú vo výbore naplánované na rok 2023, budú sa niesť v znamení prenášania najmä 

tých duchovných tradícií. Akcent je na podpore aktivít mladých generácií – od najútlejšieho veku až po vek 

dospievajúcej a študujúcej mládeže. Kreovaním aktivít blízkych mladým ľuďom sa podnecuje pestovanie 

dorastu slovenskej vojvodinskej kultúry, ale sa tým zveľaďuje i činnosť samotnej národnostnej rady. Výbor 

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. 

Výboru pre kultúru záleží na podpore menších a odľahlých prostredí, ktoré tiež chce povzbudiť k 

činnosti, zvlášť tamojšiu mládež. A aspoň tým čiastočne vplývať na to, aby zostali pôsobiť vo svojom 

prostredí. Na druhej strane budú podporené aj iné kultúrne podujatia, podujatia našich inštitúcií s 

osobitným významom pre našu menšinu s profesionálnou činnosťou, jubilujúce prostredia a pod. Podujatí 

je skutočne veľký počet a prostriedky treba usmerniť do takmer každého prostredia. Je známe, že kultúra 

prispieva k lepšiemu vzdelaniu, emancipácii, sebadôvere, k sociálnemu začleňovaniu, k hrdosti na 

príslušnosť k historickému spoločenstvu a má aj integračnú funkciu, čiže pomáha indivíduám pri integrácii 

do spoločenstva. Je teda skutočne mnoho dôvodov na to, aby sa kultúre slovenskej národnostnej menšiny 

v Srbsku venovala náležitejšia pozornosť akú mala doposiaľ.  


