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Vzdelávacím inštitúciám, spolkom 

a združeniam Slovákov žijúcich 

v zahraničí.  

 

VEC: Výzva na virtuálnu účasť v podujatí pre deti 

 

Vážená/ý, 

dovoľte mi osloviť Vás s návrhom zúčastniť sa na 6. detskom festivale Tvorí celá rodina, 

ktorého je nositeľom Združenie učiteliek materských škôl Sloveniek Vojvodiny, Báčsky 

Petrovec, Srbsko. Festival financujú: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská 

republika, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny, a 

Obec Báčsky Petrovec. Festival je určený deťom vo veku od 4 - 10 rokov a rodinám.  

Ciele podujatia sú: 

- Posilňovať a upevňovať identitu slovenskej menšiny medzi generáciami 

najmladších; 

- Umožniť deťom zo slovenských prostredí aktívnym spôsobom spoznať 

kultúru svojich predkov; 

- Zintenzívniť a napomáhať pozíciu rodiny  a jej  úlohu v pestovaní kultúry a  

jazyka v bilingválnom prostredí; 

- Podporovať spoluprácu, kooperáciu a partnerstvo medzi rodinou 

a inštitúciami; 

- Rozvíjať a zefektívňovať kontakty medzi krajanmi ich vzdelávacími 

inštitúciami resp. centrami voľného času a spolkami; 

- Vytvárať atmosféru v ktorej budú rodičia podporou pre svoje deti a 

upevňovať ich  rodičovské zručnosti. 

 

 

mailto:bozenalevarska@yahoo.com


 

Účel podujatia je vytvoriť podnetné prostredie na zdieľanie spoločných chvíľ. Zorganizovať 

tvorivé aktivity  pre deti vo veku 4-10 rokov, rodičov, starých rodičov, príbuzných a všeobecne 

ľudí, ktorí sa starajú o deti.  

Zapojiť rodičov do prípravy a realizácii hudobných výstupov dvoj a trojgeneračných rodín. 

Cestou sociálnych sietí nadviazať kontakty s krajanmi žijúcimi v zahraničí a vyzvať aby sa 

virtuálne zapojili do podujatia. 

 

6. ročník detský festival Tvorí celá rodina bude prebiehať 26.augusta 2021 na nádvorí 

Kultúrného centra v Báčskom Petrovci, na ktorý Vás srdečne pozývame virtuálnou účasťou 

Vašej rodiny, spôsobom, že natočíte spev dieťaťa vo veku od 4 – 10 rokov so staršími členmi 

rodiny (dieťa/deti – rodičia – starý rodičia) v tradičnom ľudovom odeve a zaspievate dve detské 

ľudové piesne. Spev môže byť sprevádzaný hudobným nástrojom, prípadne aj inými rekvizitmi. 

 

Videa, ktoré nám zašlete zaradíme do prehliadky spevu a hudby k výstupom rodín z prostredí 

kde žijú Slováci vo Vojvodine, Srbsko.  

 

Svoju virtuálnu účasť môžete prihlásiť na mail: bozenalevarska@yahoo.com do 15.08.2021  

a video s Vaším spevom Vás poprosíme zaslať do 25.08.2021. 

 

Komunikácia medzi organizátormi a účinkujúcimi môže prebiehať i cestou chatu na Facebooku, 

kde je založená skupina Tvorí celá rodina, ktorú predkladáme Vašej pozornosti. 

 

Tešíme sa na Vašu virtuálnu  účasť, ktorá obohatí naše malé, rozrastajúce sa podujatie. 

 

 

S úctou, 

 

 

Organizačný výbor podujatia: 

Božena Levárska, štatutárny zástupca Združenia 

Mgr. Anna Séčová Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov 

Mgr. Marijan Pavlov, etnológ 

Mgr.Art. Slovenka Benková Martinková, PhD, hudobná pedagógička 

Mária Gašparovská, predsedníčka Spolku petrovských žien 
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