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Stručne o projekte Stoly národnej jednoty s pracovným názvom Ako 

ďalej Slováci ? 

V Petrovci sa tejto verejnej tribúny zúčastnilo 60 ľudí, aktívnych 
diskutérov bolo 13. V Padine bolo 80 ľudí, aktívnych diskutérov 7 
a v Belehrade bolo 30 ľudí aktívnych diskutérov 9. V Srbsku boli 
vypísane predčasné voľby (16.3.) na  stoloch sa samozrejme 
zúčastnili aj Slováci z rôznych politických strán: Libuška 
Lakatošová, kandidátka na poslanca pre Srbsku pokrokovú 
stranu, Želislav Čapeľa, kandidát na poslanca z Novej 
demokratickej strany, Ján Paul zo Slovenskej strany, Viliam Slávka 
zo Strany vojvodinských Slovákov. S tým, že sme zabránili 
akejkoľvek politizácii projektu a politikárčeniu. Projekt si zachoval 
neutralitu. 
 
V diskusiách sa zúčastnili početní matičiari, predstavitelia 
NRSNM, nezávislý intelektuáli, traja univerzitný profesori ( 
Vladimír Valent, Miroslav Vitéz, Ján Babiak), predstavitelia 
Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v.. Podľa prezenčnej listiny 
zaznamenaná je pozoruhodná zemepisná účasť- svoje zastúpenie 
mali: Petrovec, Kulpín, Hložany, Laliť, Silbaš, Selenča, Lug, Stará 
Pazova, Padina, Dobanovce, Vojlovica, Kysáč, Nový Sad, Jánošík, 
Kovačica, Hajdušica, Zemun, Boľovce, Erdevík, Belehrad. 
 
Na okrúhlych stoloch boli definované problémy, ale na ich 
riešenie bude treba urobiť ďalšie kroky. Máme tu stále zly 
koncept politiky voči nám: štát v ktorom žijeme si robil svoju 
stranícku politiku v období 2003-2012, na strane druhej tí čo 
prišli k moci v r. 2012 o nás ako etnikum zatiaľ neprejavili záujem. 
Teraz sme uprostred - nikde a nás je čoraz menej. Krajina 
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deklaruje európsku cestu a uvidíme ako to pojde s negociáciami. 
Nás hlavne zaujíma kapitola 23 (Ľudské a menšinové práva sú v 
tom). Na stoloch neraz odznelo, že aby si nás v Belehrade všimli, 
bolo by treba vytvoriť jednotu etnika a žiadať si novú politiku a 
nový prístup k riešeniu problémov, ktoré máme neúrekom. 
  
O projekte okrem týždenníka Hlas ľudu písali aj celoštátne 
denníky Danas, Večernje novosti, Glas Srbije. Tiež o projekte 
divákov a poslucháčov  informovala TV  Petrovec (obsiahle 
reportáže) a Novosadska televizija , Rádio Petrovec a recipienti sa 
mohli informovať aj cez internetovú stránku 
https://www.facebook.com/Slovaciaspoluzitie?fref=ts 
  

Jeden zo záverov okrúhlych stolov bol, že v tejto neľahkej 
misii bude treba pokračovať. Pani farárka Anna Petráková 
Petrovičová zdôraznila, že je potrebné, aby si projekt zachoval 
doterajšiu neutralitu a nedal sa spolitizovať. A vraj keď tak bude 
tak máme šancu na úspech a dosiahnutie toho nášho vyššieho 
cieľu. A vyšší cieľ je zlepšiť životné podmienky Slovákov na týchto 
priestoroch. Ak kompetentné orgány v krajine v ktorej žijeme 
a v krajine našich predkov považujú projekty takéhoto druhu za 
potrebné, združenie Slováci a spolužitie (Sas) je pripravené 
v tomto projekte pokračovať. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Slovaciaspoluzitie?fref=ts
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Slovenské národné noviny (SNN), 43-44/2013 
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Hlas ľudu 1.3. 2014 
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Kulpin net: Stoly národnej jednoty  

„Tak, sadnime za tie okrúhle stoly. Pokúsme sa dnes čosi urobiť čo zastaví, alebo 
aspoň spomalí ten naoko nezastaviteľný proces asimilácie. A robme to 
spoločne,“ napísal autor komentáru k predošlému článok o tejto téme: 
http://www.kulpin.net/aktuality/stoly-narodnej-jednoty-slovakov-v-srbsku.html 
a tým vystihol aj zámer spoločensko-politického „stolovania“ v organizácii 
združenia Slováci a spolužitie. Predvčerom v Petrovci prebiehal prvý Stôl, ktorý 
trval takmer 3 hodiny a zajtra v Padine bude druhý. Na prvom sa hlavne s 
poľutovaním iba konštatovalo, že nás rapídne ubúda a že sme nejednotní. 
Hovorilo sa, tak ako sa to robí za stolom, s rešpektom voči ostatným 
stolovníkom. Hladina sa predsa nakoniec rozvlnila, a viac-menej vecná diskusia o 
potrebe zastavenia poklesu počtu Slovákov, sa pozmenila v ostrú prestrelku o 
privatizácii Kooperatívy.  
Úvodom predseda mimovládneho združenia Slováci a spolužitie Michal Spevák 
poinformoval o cieľoch Stolov národnej jednoty, ktorých témou je Ako ďalej 
Slováci? Ozrejmil, že nimi chcú chrániť ľudské práva pre našu menšinu, 
zabezpečovať rozvoj Slovákov v oblasti zamestnávania, kultúry, vzdelávania, 
školstva, informácií a používania slovenského jazyka v úradoch. Upozornil, že 
každý deň v Srbsku ubudnú dvaja Slováci, že sme v poslednom období utratili 
8.000 pracovných miest a 4.500 tisíc mladých ľudí odišlo do sveta.  
Takmer trojhodinové zhromaždenie a zo 70 prítomných svedčí, že nám na nás 

záleží  

DrSc. Ján Babiak ozrejmil vlastný demografický výskum o prisťahovaní a 
zotrvávaní Slovákov na týchto dolnozemských priestoroch. Upozornil, že nás je 
znova toľko, ako v dávnom roku 1844 a tendencia rapídneho poklesu počtu 
Slovákov v Srbsku pokračuje. Tiež poradil, „dať hlavy dokopy a kopu nezapáliť“.  

 

http://www.kulpin.net/aktuality/stoly-narodnej-jednoty-slovakov-v-srbsku.html
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Do diskusie sa prihlásilo 10 prítomných. Prvý za rečnícky pult vyšiel Ľubor 
Stupavský z Nového Sadu, ktorý je členom NRSNM a do jej zloženia sa dostal ako 
predstaviteľ už neexistujúcej politickej strany Slovenská liga. Prezentoval svoje 
názory na pokles počtu Slovákov a prihováral sa za nevyhnutnosť zníženia či 
zastavenia úpadku.  

Čestný predseda MSS Rastislav Surový z Kysáča prečítal diskusný 
príspevok Dr.Vladimíra Valentu z Belehradu a navrhol založiť Iniciatívny výbor, 
ktorý by sa zaoberal pálčivou problematikou poklesu počtu Slovákov v Srbsku a 
navrhol kroky na jeho zastavenie. Hovoril aj o podobnej vlaňajšej matičnej 
aktivite, ktorá usporiadala okrúhle stoly pod názvom Ako zachovať slovenskosť, o 
čom vydala aj zborník prác.  

Náš známy choreograf Ján Slávik z Kysáča tiež mieni, že by bolo treba 
založiť určitú pracovnú skupinu a vypracovať strategické ciele. Nimi by sa malo 
predísť rýchlej asimilácii, akú zažili Slováci v Maďarsku, čo skomentoval slovami: 
„Nedaj nám Pane Bože“.  

Petrovská lekárka a hovorkyňa Strany vojvodinských Slovákov Anna 
Boldocká-Ilidová mieni, že sa Slováci musia politicky angažovať a združovať. „V 
našich rukách je naše národné povedomie“ – zdôraznila a dodala, že v Petrovci 
každoročne ubudne 60 Slovákov.  

Ivan Zafirovid, člen MO MSS Vojlovica Pančevo sa zasadzoval o to, aby 
sme sa združovali s ostatnými menšinami a tak hájili svoje práva a záujmy. Tiež 
navrhol vypracovanie určitého propagačného materiálu, v ktorom by sa 
Slovenskej republike a podnikateľom ponúkla informácia o našich tunajších 
slovenských osadách a ich potenciáloch na investovanie. Ako jednu z možností 
zachovania slovenčiny vidí v školení prostredníctvom Internetu na vysokých 
školách na Slovensku.  

Viliam Slavka, predseda Strany vojvodinských Slovákov mieni, že je v 
našich inštitúciách viac Slovákov z povolania, ako Slovákov z presvedčenia. 
Národná jednota „áno“, politická „nie“ – je podľa jeho názoru správnejším 
riešením.  
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Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová mieni, že dôvod poklesu 
poštu príslušníkov našej menšiny treba hľadať v ekonomike. Keď hovorila o 
národnostnom povedomí, kriticky sa zmienila o Slovákoch z povolania, ktorí sú 
platení za to, aby pestovali slovenskosť a pritom si svoje dieťa zapíšu do srbského 
oddelenia.  

Ján Paul, predseda Slovenskej strany, ozrejmil, že sa pokúsia samostatne 
zúčastniť na nastávajúcich republikových voľbách, prečo aj vyzval 
poľnohospodárov z celého Srbska, keďže nateraz nemajú svoju stranu, aby sa 
pripojili k listine Slovenskej strany, aby tak získali svojich predstaviteľov v 
srbskom zhromaždení. Hovoril aj o zrušení samozdanenia v Báčskopetrovskej 
obci a dodal, že otvoria v Petrovci kanceláriu, kde sa občania budú môcť 
informovať o tom, ako si vymáhať vrátenie peňazí, ktoré roky platili pre 
samozdanenie.  

V mene Strany vojvodinských Slovákov sa prihovoril i tretí člen, Karol 
Boldocký, ktorý vystupoval v mene miestneho odboru Báčsky Petrovec.  
Predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok nereagoval na výzvu Jána Paulu 
odpovedať na otázku na aký spôsob budú občanom vracať peniaze, ktoré im roky 
neregulárne poberali zo samozdanenia, ale svoj diskusný príspevok zameral na 
potrebu budovanie ciest medzi našimi slovenskými osadami. Keďže organizátora 
podujatia, – predsedu Slováci a spolužitie obvinil, že zhromaždenia organizuje v 
predvolebnom období a s jasným politickým zámerom ísť proti aktuálnym 
predstaviteľom lokálnej samosprávy a ani pozvánku na zhromaždenie im údajne 
nezaslal, Michal Spevák odpovedal, že mu pozvánku chcel dokonca osobne 
priniesť a dňami márne volal do úradu predsedu obce, kde mu tajomníčka stále 
hovorila, že je predseda neprítomný, zaujatý... a potom sa už vzájomné 
obvinenia začali, tón zvyšoval, hladina adrenalínu rástla, na rad prišla 
Kooperatíva a „hriechy“ z minulosti...  
A potom ako ďalej, Slováci?  
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Treba povedať i to, že za petrovským Stolom národnej jednoty jedno 
miesto zostalo prázdne. Nik z najvyšších predstaviteľov Národnostnej rady 
slovenskej národnostnej menšiny nebol prítomný.  Podujatie podporil Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí.  

 
Katarína Pucovská  

Večernje novosti, 1. marca 2014 
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Danas, 1. marca 2014  
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Prof. Dr. Ján Babiak, DrSc. 

KOĽKO  NÁS  BOLO,  KOĽKO  NÁS  JE  A  KOĽKO  NÁS  BUDE? 

     Sme malý národ, roztrúsený, priam rozhádzaný po celom svete. Zlomok 
tej Slovače, čo šla za lepšou kôrkou chleba vo svojom sťahovaní, či 
premiestňovaní na juh, za slnkom napoludnie, našla svoje uchýlenie v dnešnej 
Vojvodine. Aj obstala tá hsstka Slovače, hoci mala tu aj problémy, aj neresti, aj 
priamy atak na jej existenciu. Aj dnes tu žije, ako najzelenšia vetva Slovákov 
mimo hraníc Slovenska. Ale v tej vitalite, sú aj suché konáre, aj strata identity, aj 
zánik slovenských osád a posledne aj globálna asimilácia. Je to rezultát 
niektorých našich slabostí, podmienok v akých sa žilo, aj časov keď sme neboli 
dosť úporný, aj smelý a zohli sme hlavu. Veď pre seba hovoríme, že sme holubičí 
národ a tak sa to od nás aj mohlo očakávať. Len skrátka a najmä 
o demografských segmentoch  o tom.  

     Pre súčasné chápanie existencie Slovákov na vojvodinských priestoroch 
Dolnej zeme potrebné je povedať, že nemáme doriešenú ani len históriu 
Slovákov na týchto priestoroch. Veď mnohé tvrdenia historikov alebo 
eminentných vedeckých pracovníkov sú priam frivolné, dôkazmi 
neopodstatnené, nejakým lokal-patriotickým a najmä záujmom slovenskej 
metropole ovplyvneným „faktom“ a tak pri krivkajúcich dejinách, nám aj 
budúcnosť bude taká – o krivani. Často identifikujeme srbské sťahovanie Arsenija 
III. Čarnojevida so slovenským presúvaním na juh a tam ani podmienky, ani 
diania, ani organizácia a postup a ani finalizácia týchto dvoch pohybov národov 
nie sú identické.  

     Ani prvé príchody Slovákov na tieto priestory nie sú správne. Nestojí 
tvrdenie, že nám prvá osada do ktorej prišli Slováci v Báč-bodrožskej stolici bol 
Petrovec, naša metropola (bola 11. po rade vo vtedajšej Báč-bodrožskej stolice, 
vlastne 7. v dnešnej Báčke), ani tvrdenie, že sem, do Petrovca,  prišlo hneď 
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ponad 2.000 Slovákov. Veď ďakujúc okolnosti, že 1/3 prisťahovalcov tu boli 
vskutku utečenci, ktorí sa museli vrátiť na svoje pôvodné krby všetko 
skomplikovala a z dvoch súpisov v rokoch 1747 a 1752 vidno, že konečne 
v Petrovci zostalo iba 80 slovenských rodín. Vypadlo by to že v jednej slovenskej 
rodine bolo vtedy priemerne 25 jej členov, čo v žiadnom prípade nie je možné. 
Ani o 30 rokov neskoršie, nebolo nás tu neviem v akom počte, lebo v dnešnej 
Báčke bolo tu sotva 10 osád kde žili Slováci, respektíve 6 osád v ktorých našinci 
dodnes prežili (Bajša, Kulpín, Petrovec, Selenča, Hložany, Kysáč). Do roku 1800 vo 
Vojvodine nebolo ani 5.000 Slovákov, roztriedených v malých hlúčkoch 
v početných osadách. Preto tú dobu možno nazvať dobou iniciácie.  

     V roku 1820 počet Slovákov sa už skorože strojnásobil (11.452). 
Najviacej ich bolo v Báčke, aj Banát skorože zakončil so svojou primárnou 
migráciou, kým v Srieme svoju čudnú existenciu začala pazovská Slovač na 
Vojenskej hranici. A potom, najmä v Báčke a Banáte, v druhej a tretej atď. 
generácii Slovákov na týchto priestoroch, začala tu explózia počtu Slovákov, 
explózia ich natality. Za 3-4 desaťročia počet Slovákov sa tu  päťnásobne zväčšil 
a tak v roku 1850 nás tu bolo už ponad 54.000. Tú dobu pre svoje charakteristiky 
možno nazvať dobou konsolidácie. Teda Slováci prišli sme sem a započali 
zapúšťať tu hlboké korene.  

     Potom, s Rakúsko-Uhorským vyrovnaním (1866-1867) na mladú, 
exponenciálne vzmáhajúcu sa slovenskú ratolesť prišli aj nástrahy. Vlastne 
maďarizácia všetkého čo maďarské nie je ukázala svoje zuby ešte v mieruôsmom 
roku, keď tento prvý pokus bol po porážke Maďarov zrušený, lebo národnostné 
povstanie bolo udusené. Potom sa však maďarizácia ukázala v pravom svetle 
v rokoch Rakúsko-Uhorského vyrovnania. V tých rokoch aj prísun Slovákov nie je 
intenzívny, a v sťahovaní dominuje sekundárna migrácia, čo predstavuje 
svojrázne prelievanie slovenského živlu v hraniciach menších lokalít. Vtedy aj 
počet Slovákov vo Vojvodine zaznačí svoj pád ( na 51.445). Aj roky tu počet 
Slovákov stagnuje a len po viac ako 3 desaťročia našinci aj po počte našincov 
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začali progredovať (na 60.121). Tak túto viac ako polstoročnú dobu Slovákov vo 
Vojvodine možno nazvať dobou stabilizácie.  

     Potom však prišla prvá svetová vojna, čo znovu pritlmila slovenský 
prírastok. Po vojne Rakusko-Uhorská monarchia prepadla a na celom priestore 
bola zaznamenaná kompletná preorientácia, aj vznik nových štátov. Na Balkáne 
bol založený nový štát – Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov a na severe 
bývalej monarchie aj ďalší štát – Československo. Tieto boli už vo svojom 
začiatku odkázaní na spoluprácu. V takých podmienkach bolo aj pochopenie 
Slovákov na týchto priestoroch, aj úcta ich pôsobenia celkom logické. Tak už po 
vojne vzrástla tu slovenská eufória a našincov bolo už viacej (61.500). Ale mladý, 
aj neschopný štát (Kráľovstvo SChS), si dosť toho nedôsledne postavil a k totálnej 
deštrukcii celkových chcení pomôže im aj svetová ekonomická kríza. Na týchto 
priestoroch evidovaná bola výrazná zámorská migrácia a tak počet obyvateľstva 
v roku 1930 padol na 56.532. Aj len keď sa svetová kríza bola zdolaná 
a z trojnárodného štátu vznikla nenárodnostne dirigovaná Juhoslávia, Slováci tu 
znovu  zaznačili vzrast počtu svojich príslušníkov a tak tesne pred vojnu ich tu 
bude  60.834. Ten vzrast počtu našincov pred  druhou svetovou vojnou je však 
ešte evidentnejší a zdá sa nezastaviteľný. Preto túto dobu jestvovania Slovákov 
na týchto priestoroch možno nazvať ako doba najprv evidentného pádu a potom 
ešte výraznejšieho vzrastu počtu Slovákov, vlastne doba demografickej oscilácie.  

     Hneď po druhej svetovej vojne počet Slovákov vo Vojvodine 
zaznamenáva skoro najvyššie hodnoty (73.442). Ale aj tendencie po nej (Mať 
volá) a politické otrasy (Informbiro a  izolácia Juhoslávie zo strany Východného 
bloku), sa pričinia k pádu počtu Slovákov (71.108), aby v dobe socialistickej jari 
v začiatkoch druhej polovice 20. storočia, počet Slovákov na vojvodinských 
priestoroch zaznamenal vrchol. Podľa súpisu v roku 1960 bolo nás tu 73.830. 
Bude to asi vrchol nášho počtu, po ktorom je nevyhnutný pád.  V rokoch 70-tych 
nás je tu už 72.795 a potom o 10 rokov 69.581. Tú  dobu preto možno nazvať 
dobu vrcholenia v počte slovenských príslušníkov na vojvodinskom priestore.  
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     V ďalšom postupe času, najprv v multipartajnej juhoslovenskej, 
neskoršie srbsko-čiernohorskej a ešte neskoršie v srbskej štátnej orientácii 
zaznačený bol už len pád a potom aj evidentný pád počtu občanov slovenskej 
príslušnosti vo Vojvodine. Tak v roku 1990 nás tu bolo 63.941 a v roku 2.000 už 
zhruba 56.000, aby nás po poslednom sčítaní v roku 2011 tu bolo 50.321 
Slovákov. Vidno, že od sčítania v roku 1960 je vo Vojvodine zaznačený najprv 
mierny pád počtu našincov, aby po sčítanie v roku 1980 Slovač tu v posledné tri 
desaťročia tratila najprv 10% a potom aj viac svojej národnosti. Toto nemožno 
inak ocharakterizovať ako evidentný pád počtu slovenského občianstva a tak 
táto doba života Slovákov vo Vojvodine sa môže ocharakterizovať ako doba 
najprv jemnej a potom evidentnej descendencie.  

     Po roku 2010, pred nami je už len naša budúcnosť. Aj otázka, aké sú 
tendencie, trendy počtu Slovákov vo Vojvodine v nej? Rozhodne, že nie ružové 
a aj pri najoptimistickejšom pohľade vôbec nie progresívne. Ďalší evidentný pád 
počtu Slovákov na týchto priestoroch bude ťažko zastaviť, respektíve zviesť na 
rozumnú mieru. Je na to niekoľko dôvodov. Prvú skupinu týchto dôvodov je 
možné zhrnúť pod  skupinu descendentných faktorov.  

     Ide o biologický segment a ekonomické faktory stelesnené vo výraznom 
ochudobňovaní najširších más, celkovej biede (až na malú skupinu podozrivo 
vyšvihnutých zbohatlíkov) a nijakých možnosti stabilného zamestnania, 
respektíve zamestnania v privátnom sektore za malé peniaze.  

     Teda ten prvý faktor je biologicko-ekonomický. Ovládli sme už 
reproduktívnou podstatou homo sapiensa a podstatne zdvihli ruky od 
náhodného rozmnožovania našincov na týchto priestoroch. Teda žijeme v dobe 
plánovania slovenskej rodiny a progresia, sa všetko viacej mení 
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Diagram demografického pohybu počtu Slovákov vo Vojvodine 

v rokoch 1740-2040 

 

v regresiu, stelesnenej v tendencii mať iba jedno dieťa, aj mať ho omnoho 
neskoršie ako to biologické predpoklady naznačujú, údajne v dobe nejakej 
životnej optimality. Či v takomto trende dnešného života na týchto priestoroch 
tej optimálnosti aj bude, otázka je naozaj miestna. 

     Ďalší segment je stále padajúca ekonomická úroveň v tomto štáte, čo štátom 
podporujúcu koncepciu troch detí v rodine vôbec nedopraje, lebo štát nedáva 
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ekonomické možnosti ani na odchovanie jedného decka. S podmienkami života 
v takých okolnostiach je aj evidentný odchod mladých ľudí do zahraničia, najprv 
za štúdiami a potom aj v ich predĺžení žitia v štátoch kde študovali, bez úmyslu 
aby sa vrátili do krajiny svojich otcov, v tomto prípade medzi Slovákov vo 
Vojvodine, do podmienok žiť z vačku aj tak schudobnelých príjmov svojich 
rodičov. A tak nám slovenská populácia starne, aj natalita padá a tak nás je 
stále menej.  

     Ďalšia skupina descendentných faktorov, nominovaných ako descendentné 
faktory – 2, poznačená je medzinárodným trendom čulej medziľudskej 
interakcie, v ktorej sa potierajú aj štátne, aj národné a národnostné rozdiely 
a ľudstvo sa navzájom mieša. Tento smer rozvoja definovaný je všeobecnou 
globalizáciou, často bez definície základných práv jednotlivých entít, aj 
možností zadržiavania základných predpokladov ich obstátia a tak nie je ani div, 
že tí malý už celkom padajú, zanikajú a tí veľkí a silní si ešte zadržia, alebo až 
nastolia svoju domináciu. To zanikanie malých entít sa v modernom živote 
nazýva asimiláciou.  

     Tak aj celkom malé národné entity (aj Slováci), čo ešte aj žijú aj v okrúžení 
malých národov (napr. srbského) našli sa v dvojnásobnom ostrí nožnicového 
segmentu a preto nie div, že v takých podmienkach zaznamenávajú svoj 
urýchlený pád. V dnešnej dobe descendencie Slovákov na vojvodinských 
priestoroch (podľa sčítania v roku 2011) sme na stupni početnosti Slovákov 
z roku 1840 a ďalší trend pohybu slovenskej populácie nás uvádza k záveru, že 
nás o chvíľu (napr. v roku 2040) bude menej od polovice ako nás voľakedy bolo, 
teda menej ako 35.000.  

     Ešte keď sme tuná mali skoro svoj maximum, prvý predseda MSJ Dr. Janko 
Bulík povedal: „Málo nás je a tak nemôžeme tu zavážiť počtom ale svojou 
kvalitou!“ Teraz keď nás je menej tento výrok ešte viacej vystupuje do 
popredia. A to znamená zbiť svoje rady a v uctievaní druhých, nedať si 
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zneuctievať aj svoje práva a snažiť sa koordinovanou akciou, premysleným 
pôsobením podporiť zotrvačnosť Slovákov aj na týchto priestoroch. Aj snažiť sa 
aby sme tu čím dlhšie obstali v čím optimálnejších podmienkach nielen žitia, ale 
aj slovenského pôsobenia.  

     Bude to môcť tento holubičí národ, taký aký je, s vedením aké má, v tomto 
neúprosnom a v posledné časy národnostne nanajvýš inertnom prostredí? 

 

Rastislav Surový 

AKO ZACHOVAŤ SLOVENSKOSŤ ? 

Koncom roku 2013 Matica slovenská v Srbsku (MSS) začala 
s organizovaním okrúhlych stolov o zachovaní slovenskosti Slovákov v Srbsku 
najprv pre región Banátu, Sriemu a Báčky a nakoniec v ústredí MSS v Báčskom 
Petrovci 16. decembra 2013. 

Príspevky z tých porád boli zverejnené v publikácii Ako zachovať 
slovenskosť, v ktorej sú zverejnené texty desiatich dohôd o spolupráci medzi 
organizáciami, združeniami Slovákov žijúcich v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku. 
O tejto iniciatíve MSS môžeme sa zmieniť iba pochvalne, čo neznamená, že 
niekto môže mať aj iný názor na nepísané príspevky alebo jej jednotlivé časti. 

Dnes máme ďalší okrúhly stôl, ktorý sa koná v organizácii 
občianskeho združenia Slováci a spolužitie (Sas) na tému Ako ďalej Slováci? 
Z doručenej pozvánky a zoznamu komu všetko sa doručuje a s akým zámerom, 
môže sa to ohodnotiť ako ďalší krok v podujatí aktivít, ktorých je cieľ 
zachovanie slovenskosti.  
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Chceme veriť (pozvaní boli i predstavitelia niektorých politických 
strán Slovákov v Srbsku, že táto aktivita Sas nemá politicko- stranícky zámer. Ak 
je tomu tak nevylučuje sa spolupráca aj so slovenskými politickými stránkami 
v Srbsku ak sú ich aktivity na zachovaní slovenskosti prijateľné a v záujme 
Slovákov žijúcich v Srbsku. Ak opísané aktivity MSS, Sas a ďalších možných 
záujemcov a výsledky budú mať dobrú ozvenu a pochopenie tunajšej slovenskej 
verejnosti, sú vhodným príkladom a smerovníkom k vypracovaniu pomenujme 
ho napríklad. Národného programu Slovákov v Srbsku, tak to by sa mohlo 
ohodnotiť ako prvá začiatočná iniciatíva v tomto smere. 

Na niekoľkých slávnostných zhromaždeniach MSS za posledných 
piatich rokov v rámci Slovenských národných slávností, prvý predseda 
obnovenej Matice slovenskej v Juhoslávii Michal Spevák vo svojich prejavoch 
hovoril o tom, ale nič konkrétne sa v tomto smere nepodniklo i keď sa následne 
o tom hovorilo, ale bez určitých výsledkov a konkretizácie. 

Na iniciatívu MSS, teraz pričinením Sas máme možnosť 
konštatovať, že sú snahy, podujatia, priame a nepriame oslovenie a vyzývanie 
jednotlivcov početných slovenských i štátnych inštitúcií, združení občanov, 
spolkov, cirkví, čo konať a ako zachovať slovenskosť Slovákov v Srbsku. 

Výsledok toho ako prvý krok mohol by byť vymenovanie 
pomenujme ho Iniciatívneho výboru z dôvery Slovákov v Srbsku, ktorý by ak 
bude dobrá vôľa a ochota pre vzájomnú spoluprácu, vypracoval návrh 
programu, odprezentuje ho slovenskej verejnosti a verejnosti v Srbsku ako 
i verejnosti v Slovenskej republike na verejné pripomienkovanie, po ktorej by sa 
ako záverečný program mohol verifikovať začiatkom augusta 2014 na 
Slovenských národných slávnostiach keď si budeme pripomínať 95. Výročie od 
uskutočnenia pôvodne pomenovanej prvej národnej porady Slovákov 
v novovzniknutom štáte po ukončení prvej svetovej vojny, alebo ako sa to 
neskôr ujalo- Slovenské národné slávnosti. 
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Prof.Dr. Miroslav Vitéz 

ZÁKON O OCHRANE PRÁV A SLOBÔD 

NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN Z 2002 

Naša krajina donedávna bola vysoko umiestnená medzi štátmi 
upravujúcimi spolužitie väčšiny a menšiny podľa najpokrokovejších meradiel. 
Vo svojej praxi smerovala ku komplexnému uplatneniu modelu autonómie 
národnostných menšín v šírke až prekvapujúcej aj v komparatívnom práve. 

V dôsledku známych udalostí a okolností na tej ceste nezotrvala, 
ale naopak národnostnomenšinová otázka sa v nej skomplikovala a na území 
Kosova a Metóchie dramaticky vyhrotila až do konfliktnej podoby ťažkými 
medzinárodnými dôsledkami.  

Zákonom o ochrane práv a slobôd národnostných menšín z roku 
2002 (ďalej v texte iba Zákon) náš štát sa zaradil medzi krajiny deklarujúce 
povšimnutiahodný civilizačný model ochrany menšinových práv a slobôd. 
Pravda, vnútorné a medzinárodné podmienky na jeho uplatnenie sa podstatne 
líšia od predošlých spoločenských podmienok v praxe. Sú zložité a k tomu, naša 
krajina vykročila na ťažko schodnú cestu- do postsocialistického obdobia. 

Základné charakteristiky tohto zákona sú: 

1.) Ním sa konkretizujú a rozpracúvajú: 
- Záväzky z Rámcovej dohody o ochrane národnostných menšín 
rady Európy z roku 1995- tzv. Strazbourskej dohody, ktorý náš štát 
potvrdil a zverejnil 1998, čím sa dohoda stala súčasťou vnútorného 
právneho poriadku. Dohovor zakotvuje v početných prameňoch 
medzinárodného práva (Viedenskej deklarácie šéfov štátov a vlád – 
členiek rady Európy z 1993, Deklaráciu OSN o právach príslušníkov 
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národnostných, etnických, náboženských a jazykových menšín z 1992, 
Záverečnom dokumente schôdze Konferencii o ľudskej dimenzii KBSE 
v Kodani 1990, Parížskej charte za novú Európu z roku 1990, Helsinskom 
dokumente z roku 1992 a i.) 
- Ustanovenia Ústavy vzťahujúce sa na právne postavenie 
národnostných menšín. 
- Táto väzba s uvedenými prameňmi prízvukuje sa už v čl.1. ods. 1 
zákona. 
 

2.) Jasne a nepochybne postuluje koncepciu spolužitia väčšiny 
a menšiny vo forme občianskeho štátu a demokracie ako model riešenia 
národnostnej otázky, čím jej legislatívnu úpravu významne posúva 
dopredu, 

3.) Má náležitosť systémového zákona, lebo namiesto roztrúsených, 
nerovnako organizovaných pravidiel o právach a slobodách 
národnostných menšín v početných spolkových a republikových 
zákonoch, jednotným, prehĺbeným a komplexným spôsobom ustanovuje 
systém individuálnych, ale i kolektívnych práv a slobôd národnostných 
menšín a ich ochranu. Viaže ho na medzinárodný systém úpravy 
postavenia národnostných menšín. 

4.) V zákone sa previazali všetky tri známe modely úpravy rozsahu 
národnostných práv a slobôd: model ľudských práv a základných slobôd, 
model pozitívnej diskriminácie a model samosprávy, čo ho, bez pochýb, 
vysoko umiestňuje v komparatívnom práve.  

Zákon má aj slabé stránky:  
1.) Jeho vnútorná systematizácia, tzv. časti zákona nie sú v súlade so 

základným zámerom zákona, 
2.) Odkazuje sa na možnosť podrobnejšej úpravy republikovými 

a pokrajinskými predpismi (čl.1 ods. 3.), čo nasvedčuje, že ide, 
pravdepodobne , o tzv. základnú zákonnú reguláciu (tzv. rámcový, 
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všeobecný zákon), ktorá sa, potom, rozpracuje konkrétnymi 
predpismi (republikovými zákonmi, pokrajinskými predpismi). 

3.) Nedopovedal ani reguláciu niektorých inštitútov odkazujúc pritom 
na ich úpravu podzákonnými predpismi, čo oslabuje právnu istotu 
v tejto oblasti (napr. pri federálnej rade pre národnostné menšiny, 
národnostných radách pre národnostné menšiny, fonde pre 
národnostné menšiny), 

4.) Formulácie niektorých ustanovení sú nepresné ako napríklad 
„treba aby obsahovali...“, z čoho vzniká dilema, či ide o povinnosť 
alebo možnosť (čl.13 ods.7),  atď. 
 

I. V prvej časti zákona pod názvom Všeobecné ustanovenia sa 
vymedzuje predmet jeho úpravy a pojem národnostnej menšiny. 
V Zákone sa uvedený pojem národnostnej menšiny vymedzuje podľa 
objektívnych univerzálne prijatých meradiel, ale i kritérií odzrkadľujúcich 
pulz vývoja aktuálnych vzťahov v tejto oblasti u nás: 

Za národnostnú menšinu je považovaná skupina ľudí – štátnych 
príslušníkov (teda nie prisťahovalcov, nasťahovalcov, presídlencov 
a iných cudzincov) majúca tieto znaky: 

- Reprezentačnú početnosť v rozsahu nepresahujúcom 
početnosť väčšiny (lebo by sa v opačnom prípade väčšina 
pozmenila na menšinu a z polohy národa by sa dostala do 
polohy národnosti). 

- Tvoriacu skupinu obyvateľov dlhodobú a pevne spätú 
s územím štátu, 

- Odlišnosti vzhľadom na väčšinu, keď ide o jazyk, kultúru a i. 
- Úsilie spoločne, teda kolektívne, zachovávať svoju spoločnú 

identitu, bez ohľadu ako sa nazýva. 

 



 
26 

 

V druhej časti zákona pod názvom Základné zásady vymedzujú základné 
zásady týkajúce sa ochrany národnostných menšín a uskutočňovania ich 
práv a slobôd: 

a) Zákaz diskriminácie osôb príslušníkov národnostných menšín 
z dôvodu národnosti, etnického pôvodu, rasového, jazykového, 

b) Robiť opatrenia na zabezpečenie rovnoprávnosti formulovaná ako 
fakultatívna zásada čo znamená, že štátne orgány môžu ale 
nemusia schvaľovať opatrenia zamerané na zabezpečenie úplnej 
a efektívnej rovnoprávnosti príslušníkov menšín a príslušníkov 
väčšinového národa, 

Novinkou je základná zásada Ochrana získaných práv (čl.8.), deklarujúca 
právnu kontinuitu medzi predošlým a pozitívnym systémom ochrany 
národnostných práv. získané práve na základe právnych predpisov nad 
nadobudnutím platnosti tohto zákona sa ručia ako nezmeniteľné 
a nezrušiteľné práva príslušníkov národnostných menšín. Treba ju chápať 
ako pozitívnu diskrimináciu príslušníkov národnostných menšín vzhľadom 
na väčšinu, má obmedzený dopad, lebo sa nedotkla kolektívnych práv 
menšiny. 
 
V tretej časti zákon pod názvom Práva na zachovanie osobitosti upravujú 
sa práva na zachovanie osobitosti národnostných menšín: 

- Právo na voľbu a používanie osobného mena, 
- Právo používať materinský jazyk 
- Právo používať jazyk a písmo v úradnom styku. 

Vo štvrtej časti zákona pod názvom Pôsobivá účasť o otázkach 
osobitostí, v moci a správe vymedzujú sa inštitúty tzv. autonómie 
národnostných menšín v podobe federálnej rady pre národnostné 
menšiny, národnostných rád národnostných menšín.  
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Ide o model ochrany práv a slobôd národnostných menšín v podobe tzv. 
kultúrnej autonómie národnostnej menšiny prevzatý z komparatívneho 
práva.  

Príslušníci národnostných menšín môžu si zvoliť národnostné rady za 
účelom uskutočňovania práva „na samosprávu v oblasti používania 
jazyka a písma, vzdelávania, informovania a kultúry“ (čl.19. ods. 1). 
Pôsobnosť rady je: zastupuje národnostnú menšinu v oblasti používania 
jej jazyka v úradnom styku, vzdelávania, informovania v jej jazyku 
a kultúry, účinkuje v procese rozhodovania alebo rozhoduje o otázkach 
z uvedených oblastí a v týchto zakladá ustanovizne.  Teda, rada je 
špecifický parlament- zastupiteľské teleso národnostnej menšiny 
fakultatívnej povahy majúci v politickom systéme štátu reprezentačnú, 
komzultačnú, obmedzene rozhodujúcu funkciu. 

V piatej oblasti zákona pod názvom Ochrana práv a slobôd menšín sa 
zakazuje robiť opatrenia meniace vzťahy medzi obyvateľstvom 
v oblastiach osídlených národnostnými menšinami. 

Zákon predstavuje významný krok dopredu na ceste k demokratizácii 
spolužitia väčšiny a menšiny v našej krajine. Sám o sebe zmeny 
neprináša- iba na ne predpoklady vytvára. Na to je potrebná jeho 
aplikácia. Zákon je ušitý na mieru požiadaviek, potrieb národnostných 
menšín  a záujmov väčšiny. Avšak musíme sa usilovať a zákon ďalej 
vylepšovať: 

1.) Asi najväčšiu nerovnosť (zatiaľ vo fáze spočívania v dôsledku 
deklarovanej zásady získaných práv) predstavujú jeho obmedzujúce 
meradlá percentuálneho rázu v oblasti používania menšinového 
jazyka v úradnom styku a naznačenie uplatnenie takýchto meradiel 
v oblasti školstva neskoršími predpismi. Na zabezpečenie 
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racionálnosti v aplikácii menšinových práv v týchto oblastiach stačilo 
by uplatniť základné meradlá (právne štandardy) vymedzujúce prvok 
početnosti v pojme národnostnej menšiny z článku 2. Zákona 
(„...skupina podľa početnosti dostatočne reprezentačná...! atď.) 
Ďalej, aplikovanie práva na komunikovanie v menšinovom jazyku 
v rovine štátnych orgánov si nevyžaduje takmer žiadne náklady 
a historicky je známe ako frekventované právo aj v praxi bývalých 
veľkých štátov, akým bola napr. i habsburská monarchia. 

2.) Spolu so zákonom musí nám ísť o to, aby sme pozdvihli individuálne 
a kolektívne národnostné vedomie a cítenie členov našej komunity 
ako zvrchovaných a rovnoprávnych občanov. V tom smere treba 
redefinovať a posilniť niektoré ľudské práva a prevziať ich 
s povinnosťami ich úžívateľov. 
Tak napríklad ľudké právo na základné školenie (vzdelanie) malo by 
sa jednotne organizovať pre všetkých- tak príslušníkov meniny ako aj 
príslušníkov väčšiny a malo by znieť: „Základné školenie je povinné 
a bezplatné pre všetkých a koná sa v ich reči.“ 
V našom pozitívnom práve pre príslušníkov väčšiny toto prvidlo platí 
v absolútnej šírke ako povinnosť, zakotvená v zákone, kým pre 
príslušníkov menšiny výúčba v ich jazyku je ich ľudské právo, ktorého 
sa v podmienkach poklesu ich individuálneho a kolektívneho 
národnostného vedomia a cítenia, niekedy vzdajú a tým 
z postavenia deklarovanej rovnoprávnosti sa ocitnú v polohe 
faktickej nerovnoprávnosti. Naposledy, aj ich ľudské právo sa 
premení na holú deklaráciu. 
 

3.) Okrem predpokladov na iplatňovanie tohto zákona vytváraných 
štátom a spoločnosťou (budovanie občianskeho štátu, panovania 
práva- vláda práva, zvýšenie politickej kultúry, tolerancie, 
prehlbovanie demokracie, decentralizácia štátnej moci a i.), aj naša 
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národnostná menšina si musí sama organizovaným spôsobom 
vytvárať predpoklady na tvorbu a presadenie svojich záujmov 
špecifickej povahy vyplývajúcich z jej menšinového postavenia a to: 

- Zvýšiť na vyššiu úroveň individuálne a kolektívne národnostné 
vedomie a cítenie príslušníkov našej komunity do čoho sa 
musia zapojiť, predovšetkým svojou aktivitou naše 
národnostné organizácie a spolky, 

- Určiť si inštitucionálnu formu profilovania, presadzovania 
svojich kolektívnych záujmov vyplývajúcich z postavenia 
národnostnej menšiny, čo v rámci občianskeho štátu 
založenom na viacstraníckom systéme, znamená pôsobiť 
organizovaným politickým spôsobom – prsotredeníctvom 
politickej strany (vlastnej alebo inej, ktorej program teto 
záujmy najúplnejšie podchytí). Konať inak, znamenanlo by 
zostať mimo kategorialnho systému občianskej spoločnosti 
v tomto smere, sa už prejavila v postupe konštituovania jej tzv. 
elektorského zhromaždenia, čo sa pravdepodobne, ďalej 
vystupňuje aj v postupe voľby členov národnostnej rady. 

Iba splnením všetkých uvedených predpokladov, zabezpečí sa 
skutočná a nie formálna rovnoprávnosť menšiny a väčšiny. O to 
plnšie sa prevjavia aj prednosti tohto zákona. 
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Katarína Melegová-Melichová 

  PREBERME SI ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁŠ OSUD 

„V dedine je viac ako 100 starých mládencov vo veku nad 30 rokov. Natalita je 

veľmi nízka. Každý piaty dom je neobývaný, alebo žije v ňom len jeden človek...“ 

 Vážený pán predseda, ctení prítomní, 

toto je úryvok z príspevku z matičného vydania Ako zachovať slovenskosť, ktorá 

je výsledkom okrúhlych stolov na uvedenú tému. O ktorom prostredí je reč? 

Neuhádli by ste, lebo to rovnako platí pre všetky prostredie, v ktorých Slováci 

žijú, ibaže ten počet by bol iný. Čo sa týka Petrovca tie čísla by boli vyššie. A tie 

ukazovatele nastoľujú otázku prečo je tomu tak, čo je tomu na príčine: my 

alebo mimonárodnostné faktory? Rozdelím sa s vami so svojou krátkou úvahou 

na túto tému. 

Aj voľakedy odchádzali mladí ľudia odtiaľto na štúdiá na Slovensko (aj v tejto 

sieni sú takí) a vracali sa späť, pretože sa mohli zamestnať, pretože si mohli 

založiť rodinu. V súčasnosti mladí ľudia, ktorí sa vrátili (viem o takých) nie sú 

ešte stále zamestnaní alebo sa tu potĺkali rok, či dva-tri z adresy na adresu 

hľadajúc prácu a napokon sa predsa len vrátili tam kde skončii štúdium, kde ich 

čakala nejaká práca a existencia. 

Čiže v ekonomike musíme hľadať jednu časť práčin prečo sú tie číselné 

ukazovatele o našom počte také aké sú, o ktorých hovoril Dr. Babiak. Absolútne 

súhlasím s pani Dr. Boldockou Ilidovou, že príčiny sú v politike. Pretože nebyť 
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takej privatizácie akú sme zažilií, dnes by sa naše deti nepotĺkali svetom. Keby 

nebolo vojen určite, že by nás tu bolo viacej. Určite, že nie je ľahko rodičom, 

ktorých deti sú už či na Slovensku alebo niekde inde. Najradšej by ich mali pri 

sebe ako aj svoje vnúčatá. Žiaľbohu však, že peniaze a ekonomika diktujú život. 

Z ničoho sa nedá žiť. 

Keď ide o národnostné povedomie, nepovedala by som, že sme mäkkí ako 

národ ako tu odznelo. Ak sme holubičí, neznamená to, že sme mäkkí, že 

nemáme svoje povedomie, ale že sme nikdy neviedli vojny, že sme neboli 

agresívni a že sme neboli agresormi. To, že sa nám dnes stáva, že sa zvliekame 

z vlastnej kože a hanbíme sa za svoju slovenskosť, je absolútne niečo iné. 

Predávame sa za drobné. Pretože vnučka telefonuje babke z výletu a táto sa jej 

spytuje „A prečo rozprávaš po srbsky?“ a vnučka odpovedá, že „po srbsky, aby 

nevedeli, že som nie ako oni“. To bolo dieťa ľudí, ktorí sú na vysokých 

postaveniach pretože sú Slovákmi a hádam nie náhodou si aj dnes, 

v súčasnosti, ľudia, ktorí sú na postaveniach zapísali dieťa do srbskej triedy. Ak 

uvediem údaj, že zo 66 detí, 33 sú zo zmiešaných manželstiev, ale 33 sú z úplne 

slovenských rodín. Tak je v Kovačici. A čo si myslíte ako je v Starej Pazove? 

Ak si jedna profesorka slovenčiny, ktorej je to povolanie, ktorej je dokonca 

v opise pracovného miesta pestovať lásku k slovenčine, ak si ona zapíše svoje 

dieťa do srbskej triedy, čo sa nám stalo v susednom Kulpíne od jesene, o čom 

potom hovoríme?! To sú teda ľudia, ktorí sú na mieste, na ktorých by nemali 

byť. O tom je reč a nie o tom, že sú Slováci mäkkí. Slováci nikdy mäkkí neboli. 

Keby takí boli, po našich predkoch by nám nezostálo všetko to, čo máme. Vždy 

si vedeli vybojovať svoje práva, pravdu a spravodlivosť. Ale predpokladám, že 

vždy medzi nimi boli aj takí, ktorí nehľadeli len z čoho budú profitovať. Viete, že 



 
32 

 

dnes nám je zapísaných do osobitného voličského zoznamu viac ako 32 tisíc 

Slovákov. V týchto voľbách, predvídajú analytici, poslanec bude zvolený s asi 13 

tisíc hlasov. Keďže do osobitného voličského zoznamu nie sú zapísaní všetci 

oprávnení voliči Slováci, takže je tam ešte priestor, my by sme ako Slováci mohli 

mať dvoch alebo až troch poslancov. Rozmyslime si. Takto nebudeme, 

najpravdepodobnejšie, mať ani jedného. Poslanci, ktorí by boli zvolení Slovákmi 

by mali povinnosť hájiť a nastoľovať naše záujmy. Neorodujem, aby sa politické 

strany Slovákov združovali, to je na ich vôli, vedomí a svedomí. Hovorím len to, 

že my ako slovenskí predáci, aby sme neboli iba profesionálnymi Slovákmi, ktorí 

chcú len profitovať zo slovenskosti, mali by sme mať na zreteli naše záujmy 

a ako ich budeme najlepšie hájiť, ako ich najlepšie realizujeme. Určite nie tak, 

že sa budeme predávať za drobné, určite nie tak, že si deti budeme zapisovať 

do srbských tried a naše slovenské triedy sa budú zahášať a naši slovenskí 

učitelia budú zostávať bez práce. A nebudeme potrebovať ani noviny, ani 

televízne a rozhlasové vysielania, lebo ich nebude mať kto sledovať. Tak ako 

povedal pán Slávik, budeme sa medzi sebou rozprávať po srbsky, lebo nám tak 

bude ľahšie. Podobne svoje rozhodnutia zdôvodňujú aj rodičia, ktorí zapisujú 

svoje deti do srbských tried, lebo potom „budú mať menej hodín a bude im 

ľahšie“. Keby tak rozmýšľali naši rodičia, my by sme dnes tu neboli takí akí sme. 

Žiaľbohu, že nás je čím ďalej tým menej. Mienim, že nás je ešte menerj ako 

52000, lebo v tom počte sú aj mladí ľudia, ktorí si zachovali naše občianstvo, ale 

živobytie a rodiny si založili niekde inde. Vďakabohu, že náš štát pripúšťa aj 

dvojité občianstvo a tak sa tohto nášho nemuseli zrieknuť. Takže môžu chodiť 

domov navštíviť svojich starých rodičov alebo na cintorín odniesť kvety. 

 Aby sa väčšina z nás nepresťahovala iba na cintorín, tak je to v prvom 

rade o rodine. Darmo budeme šermovať neviemakými cieľmi a parolami, ak si 
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dieťa neosvojí slovenské povedomie v rodine, keď ho dá rodič do srbskej triedy, 

tak je to amen. To je koniec. Nikto už v ňom, alebo len vo veľmi zriedkavých 

prípadoch sa stane, že sa v ňom prebudí povedomie a bude sa hlásiť 

k Slovákom v staršom veku. Preto je veľmi dôležité ako si svoje deti 

vychovávame, čo im vštepujeme, čo je pre nás podstatné. Pravdaže veľmi 

dôležité je aj to, ako si naše národnostné inštitúcie, ale aj tí, ktorí ich vedú a tí, 

ktorí sú platení, aby zachovávali a bdeli nad slovenskosťou, ako si robia svoju 

robotu. 

 Musím povedať, že som dostala list z Kysáča, v ktorom sa jedna 

vychovávateľka Slovenka sťažuje, že niečo by sa malo urobiť v Kysáči, pretože 

s malými slovenskými deťmi sú vychovávateľky Srbky. Ak sa s  troj, štvorročným 

dieťaťom v škôlke rozpráva personál po srbsky, potom doma babke (ako mi 

jedna v Kysáči povedala), nezostáva nič iné iba plakať, lebo je samozrejmosťou, 

že dieťa bude hovoriť po srbsky, lebo v tom veku sa jazyk najľahšie osvojuje. Aj 

vlastný zabúda. Vieme, že oddelenie PU v Kysáči patrí mestu Nový Sad. Čiže 

tam niekto rozhodol, že do Kysáča namiesto Slovenky na materskej dovolenke 

vyšle Srbku. Tu je už zárodok toho, čo by sme nemali mlčky pripúšťať, o čom by 

sme nemali mlčať, za čo by sme mali protestovať a klopať na dvere kabinetov. 

 V každom prostredí je veľa toho, s čím nemôžeme súhlasiť: od názvov 

ulíc, miest, podnikov, od toho aké sú nám náhrobné kamene na cintorínoch, 

ako si píšeme vlastné priezviská, či sa vôbec dožadujeme komunikácie 

v slovenčine všade tam kde na to máme právo, od toho koľko príslušníkov 

Ministerstva vnútra je Slovákov a mal by ich byť úmerný počet koľko nás je 

v jednotlivých lokálnych samosprávach, atď.,  atď.  
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Aj v prostrediach, v ktorých je slovenčina v úradnom použití, na 

pracovných miestach, kde sa komunikuje so stránkami, zamestnávajú sa ľudia, 

ktorí po slovensky nevedia. Nevedia sa dohovoriť v bežnej slovenčine. Ani na to 

nereagujeme dosť dôrazne.  

Veľa je problémov a tým, že sa tieto dajú na papier a v komunikácii so 

štátom, tam kde sa to týka štátu, sa budú riešiť urobí sa krok dopredu. O to sa 

snažila aj Matica slovenská v Srbsku svojimi okrúhlymi stolmi za zachovanie 

slovenskosti a tento cieľ má aj dnešná akcia. Svoj osud si musíme vziať aj do 

vlastných rúk v segmentoch kde to závisí len a len na nás, lebo že nás je toľko 

koľko nás je, sme si aj sami na vine. 

 

   Ján Slávik 

 VYTVORIŤ STRATÉGIU NA ZASTAVENIE ASIMILÁCIE 

Vážení prítomní, dámy a páni,  

dovoľte mi, aby som v úvode môjho prejavu srdečne a krajanský pozdravil 
všetkých účastníkov tohto stola národnej jednoty a poďakoval sa jeho 
organizátorom.  Táto zmienka v podobe prejavu z môjho uhla pohľadu je 
zároveň aj mojím skromným príspevkom, ktorý by som chcel priložiť ku 
všetkým príspevkom, ktoré zaznejú na tomto, ako i na stoloch národnej jednoty 
v Padine a v Belehrade.  Verím, že sme si všetci tu prítomní vedomí skutočnosti, 
že najmä v poslednej  dobe národne povedomie, jazyk a vôbec slovenskosť sa 
nám strácajú oveľa rýchlejšie, ako to bolo v minulosti. Všetko napočítané v 
niektorých našich rodinách mizne ako tie ľadovce. Príčiny tomu sú neúrekom. 
No, práve od nich by som začal svoj prejav na nasledovnom príklade: V roku 
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1980, keď som sa na podpolianskych slávnostiach v Detve stretol so slovenským 
folklórnym súborom Tótkomlóš z Maďarska a jeho členmi bol som nemilo 
prekvapený, že jedna tretina s nich nevedela vôbec po slovenský, druhá tretina 
len tak lámavo a tá tretia vedela dobre, ale s prízvukom maďarčiny.  V tom 
istom roku na základe už dohodnutej družby navštívili sme Slovenský Komlóš, 
alebo Tótkomlós ako ho oni sami ešte inak volajú. Vtedy som zistil, že starší 
občania medzi sebou obcujú krásnou našou dolnozemskou archaickou 
slovenčinou. Keď som sa ich pýtal, prečo aj mladých neučia, odpovedali mi, že 
sa mladý učia okrem iného aj slovenčinu v mestskej škole. Vtedy a aj neskoršie 
sa moji slovenský kamaráti komlóšania aj napriek mojej prítomnosti medzi 
sebou rozprávali po maďarský. S počiatku som si myslel, že sa niečo medzi 
sebou dohovárajú o čom by som ja asi nemusel vedieť, ale neskoršie som zistil, 
že je to u nich celkom bežná  vec. Pri tom mi hlavou prebehla myšlienka o nás 
Slovákoch vo Vojvodine, ktorá bola zároveň aj svojráznou modlidbou: 
„Zachovaj nás Bože!“ Pri tom som sa utešoval myšlienkou, že u nás tá asimilácia 
ide predsa oveľa pomenšie a že keď bude treba vieme si s ňou poradiť. Postavil 
som sa trochu aj ako malí misionár a donucoval som ich, aby sa aspoň v mojej 
prítomnosti medzi sebou rozprávali po slovenský, ale sotva, že ma rešpektovali. 
O rok neskoršie, keď sa Komlóšanom podarilo prísť do Kysáča väčšina s nich si 
vyznávala, ako je to pekne, že sa na každom kroku dohodnú po slovenský. 
Vtedy mi môj kamarát Michal Domanovský povedal (čo zrejme počul od 
rodičov, alebo starých rodičov), že sa aj na Komlóši ešte pred 50-tími rokmi 
bežne komunikovalo po slovenský, ako je to u nás v Kysáči. V tej chvíli, ako i 
inokedy, keď sa o tom hovorilo som bol nesmierne hrdý na seba a na svojich 
rodičov, starých rodičov, učiteľov a všetkých čo sa tomu pričinili, že sme si mi 
takto pekne zachovali našu slovenčinu, zvyky a obyčaje. No, ani som netušil, že 
iba o 30. rokov neskoršie aj nás také niečo zasiahne. S časti ma uspokojuje 
skutočnosť, ktorá sa prejavuje práve na takýchto stretnutiach bez ohľadu ako 
ich nazývame, že bedákanie nám v tom sotva pomôže.  
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Som aj takej mienky, že musíme všetci spoločne rovnakou silou akou na nás 
útočí asimilácia, ktorá sa prejavuje v rôznych podobách brániť a ešte väčšou 
podmienečne povedané „útočiť.“ V súvise s tým dovolím si zopakovať 
myšlienku s ktorou som sa už na viacero miestach zmieňoval o danej 
problematike, že ako základ všetkého vidím v rodine. Jedno z východísk vidím aj 
vo vyššom stupni edukácie, tak detí, ako i rodičov a aj starých rodičov za cieľom 
zoznámiť ich s veľkosťou našich popredných dejateľov a vôbec s dejinami na 
ktoré môžeme biť pyšný a s hrdosťou sa prejavovať, že sme mi Slováci nie iba 
pracovitý, ale aj tí, ktorí v nie tak dávnej minulosti priniesli svojráznu kultúru, 
ktorá vždy bola iba príkladom aj ostatným národom s ktorými sme spolunažívali 
a aj v súčasnosti spolunažívame na týchto priestoroch.  

Druhoradou, ale rovnako dôležitou príčinou našej asimilácie je aj skutočnosť, že 
v minulosti sa v jednej rodine narodili oveľa viac detí, ktoré čísla sa s dnešnými 
nemôžu ani porovnať. Viem, že príčin za to je neúrekom a najväčšia je vari tá 
ekonomická. Ale, či naši predkovia v nie tak dávnej minulosti boli na tom 
lepšie? Niekto povie, že je dnes iná doba. Súhlasím aj s takou myšlienkou, ale 
keď by sme sa aspoň snažili (samozrejme každý na svoj spôsob) vplývať na to, 
aby nás v každej rodine bolo aspoň o jedného viac určite by to pomohlo... Pri 
jednej podobnej príležitosti, keď som mal možnosť zmieniť sa o tejto 
problematike som vyústil myšlienku, ktorú som už pred tým niekde počul a 
ktorú som si zobral ako svojrázny výrok. On a znie nasledovne:  

„NÁROD, KTORÍ RÍCHLO ASIMILUJE SA ASI DOSTATOČNE NEMILUJE.“  

Len že, vlastnosti nás Slovákov, povedal by som trochu aj mäkkých, ktorým je v 
génoch zapísané rýchlo sa prispôsobovať doviedlo v minulosti do toho, že sa 
celé, alebo časťou naše slovenské dediny nátlakom, alebo dobrovoľne boli 
pomaďarčili. V súčasnej dobe, keď je čoraz viac zmiešaných manželstiev pri 
ktorých mi Slováci obyčajne prvý tolerantne ustupujeme či v jazyku, alebo ešte 
pri krste dieťaťa a potom aj pri zápise do škôlke a základnej škole. Zriedka, ale 
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predsa sa stáva, že ustúpime aj vo viere. Naše deti a ešte väčšmi naše vnúčatá 
už menej čítajú a komunikujú vo svojej materinskej reči aj napriek tomu, že 
máme na to právo. Príčinu tomu vidím aj v tom, že je srbský jazyk podobný 
slovenskému a s toho dôvodu srbské názvy sa ľahko a potichučky vkrádajú v 
podobe „srbizmov“ do našej slovenčiny. Pomerne  často chodievam do dedín a 
miest, ktoré sú obývané Slovákmi a zisťujem, že najmä dnešná mládež, ale 
slobodne môžem povedať aj ich rodičia nedbajú pri vyjadrovaní sa po slovenský 
a vlastne vôbec si ani neuvedomujú, že sa im slovenčina podobá na mix dvoch 
jazykov. Pri tom sa často veľmi drzo ospravedlňujú, že čo sa ja vôbec starám o 
ich slovenčinu, ktorá sa v ich dedine odjakživa používa taká „tunajšia“  a že sa 
im ostatní len vysmievajú, keď sa snažia správne po slovenský vyjadrovať. V 
Novom Sade som sa pomerne často stretával aj s takým príkladom, kde sa 
dvaja mladý od oboch rodičov Slováci komunikovali v srbčine, pri čom v ich 
prítomnosti nebol ani jeden Srb, lebo si vraj tak zvykli v škole a je im tak ľahšie.  
Môj záverečný návrh tohto prejavu je znie nasledovne: Potrebné by bolo, aby 
sme si spolu s ostatnými relevantnými činiteľmi nás Slovákov žijúcich na týchto 
priestoroch (MSS, NRSNM, SVS, Školy a proste všetci, ktorí svojrázne môžu 
prispieť  a ktorým na tom záleží vybrali pracovnú komisiu, ktorá by na základe 
uzáverov so všetkých okrúhlych a iných stolov, ako aj s tohto dnešného 
vypracovali strategické ciele ako, kedy a na aké spôsoby všetci spoločne 
pristúpime riešeniu tohto pre nás Slovákov žijúcich v Srbsku pálčivého a 
dovolím si okomentovať veľmi alarmantného problému. Nesmieme čakať ani 
sekundu, lebo zdá sa mi, že už aj tak meškáme... 

Na sám záver sa chcem ešte raz poďakovať iniciátorom a organizátorom stola 
národnej jednoty za pozvanie, ako i za možnosť prejaviť sa a všetkým vám milí 
prítomní za pozorné sledovanie môjho prejavu.  
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Vilam Slavka 

NÁRODNA JEDNOTA ÁNO - JEDNOTA POLITIKY NIE! 

Dovoľte mi najprv nech sa organizátorom a podporovateľovi v mene Strany 
vojvodinských Slovákov vskutku úprimne poďakujem za odvahu nastoliť 
najpálčivejšie otázky týkajúce sa nielen slovenskej svojbytnosti a zachovania 
národného svojrázu, ale možno i samotného obstátia nášho národa na týchto 
končinách. 

Strana vojvodinských Slovákov si je veľmi dobre vedomá všetkých problémov 
napočítaných v pozvaní združenia Slováci a spolužitie a istotne, tak ako 
i doteraz, i naďalej bude aktívne pôsobiť v rámci svojich skromných možnosti na 
doriešovania spomenutých problémov, lebo je to v súlade so základným 
zameraním jestvovania našej politickej strany. Ako strana samozrejme že 
podporíme všetky, snaženia všetkých snaživcov ktorí sa chcú zoskupiť a pričiniť 
o skutočnú národnú jednotu. Ale, ani ako strana, ani ako povedomí Slováci, 
nemôžeme podporiť žiadne politické zjednocovanie Slovákov. 

Politické presvedčenie a právo voliť a byť volený je neodcudziteľným právom 
každého Slováka ako občana Republiky Srbsko a na základe doterajších 
skúsenosti celkom zodpovedne môžem tvrdiť, že sú všetky také pokusy 
dopredu odsúdene na stroskotanie, lebo mnohí Slováci, ktorí vyorali hlboké 
brázdy na národa roli dedičnej sú v rôznych stranách a iluzórne je, aby ľudia, 
ktorí si svoje politické presvedčenie dávno vybudovali, odrazu ich zmenili, ba 
dokonca i za takú skvelú ideu ako je národná jednota. 

Tiež sme hlboko presvedčení, že žiaden z pálčivých problémov obstátia 
slovenského národa nedoriešime zakladaním nových ustanovizní, ktoré 
častejšie zoskupujú Slovákov z povolania ako tých ktorý sú Slováci 
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z presvedčenia. Lebo tak, ako nás je vskutku v Srbsku každým dňom jeden pár 
menej, tak ubúda oráčov na národa roli dedičnej a pribúda zberačov. 

Netrúfame si na vysokú múdrosť tým, že vymyslíme teplú vodu, ale naše 
stanovisko je, že na projekt národnej jednoty, už máme legálnu ustanovizeň- 
Národnostnú radu. 

To čo nemáme je rovnomerná zastúpenosť všetkých Slovákov v tejto 
organizácii, vďaka volebnému spôsobu. Nezasadzujeme sa za lokálpatriotizmus, 
ale Národnostná rada by mala byť Rada národa a každé slovenské prostredie by 
malo mať aspoň jedného predstaviteľa v nej. 

Pretože si tento návrh vyžaduje aj početné kroky technickej prírody, nebudem 
touto príležitosťou sa zaoberať  týmto podrobnejšie, ponecháme si to pre 
bližšiu budúcnosť a samozrejme, predtým budeme preverovať verejnú mienku. 
Tento krát vás povolávam, aby ste o tejto možnosti zjednotenia slovenského 
národa na jednom mieste vážne porozmýšľali. 

 

Ján Paul 

ZLYHANIE NRSNM NA PLNEJ ČIARE 

Slovenská strana už štyri roky hovorí, že sa Národnostná rada slovenskej 
národnostnej menšiny (NRSNM) musí zakladať a bojovať za ochranu práv a 
slobôd Slovákov v Srbsku. To nám je zákonom umožnené!  
Ale predsedníčka Anna Tomanová Makanová aj dnes ma také stanovisko, že sa 
Národnostná rada nemôže zaoberať problémami Slovákov, iba a len kultúrou, 
školstvom, informovaním, používaním jazyka a písma a nie "lokálnymi 
problémami". Totiž článok 10 Zákona o Národnostných radách nám aj toto 
právo umožňuje v bode 12 a 14.  
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Okrem toho náš týždenník Hlas ľudu nesmie napísať žiadnu kritiku a 
pravdu proti Anne Tomanovej Makanovej! Pýtate sa prečo nesmie?  Anna 
Tomanová Makanová (DS) menovaním agronóma Samuela Žiaka za riaditeľa 
Hlas ľudu a Vladimíri Dorčovej-Valtnerovej za redaktorku si upevnila kontrolu 
nad slovenskými médiami vo Vojvodine. Predpokladáme, že si v bude 
pokračovať v rodinkárstve a v budúcnosti si vymenuje aj jej kmotru Annu 
Chrťan  Leskovac za riaditeľku Slovenskej redakcii Rádia Nový Sad. Jej cieľom je 
aby mala úplnú kontrolu slovenských médií v Srbsku.  Šéfredaktorka HĽ 
nezverejnila žiaden článok o aktivitách Slovenskej strany, a ignorovala 
objektívne problémy našej komunity.  

Budem citovať novinára Juraja Bartoša: „Nevdojak sa ako ozvena 
vracajú slová Anny Tomanovej Makanovej: „Bez slobodných médií, bez vás, 
bez vašej profesionálnej činnosti ťažko zrýchlime proces reforiem, proces 
demokratizácie a modernizácie našej spoločnosti. Musíme byť objektívni, 
kritickí, lebo to je na dobro všetkých nás.“ V duchu tejto ozveny si kladiem(e) 
dve nenáročné otázky a ponúkam(e) dve (ne)možné odpovede: 1. Je naskutku 
účelové, aby jedna osoba sedela na troch stoličkách? Je dobré, ale len a len za 
predpokladu, že na kvalitné obsadenie všetkých (tu troch) stoličiek proste nie 
sú primerané odborné kapacity; 2. Je naskutku zdravé pchať hlavy do piesku? 
Je, ak ide o pštrosy neochotné siahnuť po Novinárskom kódexe. 

Múzeum Vojvodinských Slovákov, ktorý bol veľa rokov sľubovaní 
od predsedníčky národnostnej rady Anny Tomanovej Makanovej nám 
Slovákom urobil veľkú hanbu ako doma a tak aj v zahraničí. Či je normálne, 
keď mali peniaze na účte, aby nevedeli zrealizovať projekt o ktorom hovorili 
rokmi?! Kto za to bude zodpovedať? 

NRSNM bol nečinná a kvôli tomu sme stratili Súdnu jednotku 
v Báčskom Petrovci. Preto do budúcnosti je treba aby Anna Tomanová 
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Makanová podala okamžitú demisiu na funkciu predsedníčky NRSNM, kvôli 
niekoľkonásobného spolitizovania NRSNSM v prospech jednej politickej 
strany. NRSNM treba depolitizovať. Ana Tomanová Makanová nech agituje 
pre jej Demokratickú stranu, ale nech si to robí z vlastných a nie zo štátnych 
peňazí. Kompletný výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na 
čele s predsedom výboru Pavelom Marčokom by mal podať demisiu, kvôli 
svojej nečinnosti a zlyhaniu ohľadom straty súdnej jednotky. 

Aby si vážení voliči v prvom rade rozmysleli či môže jedna osoba 
sedieť na štyroch stoličkách? Kým máme v krajine vysokú nezamestnanosť a 
ona vykonáva štyri verejné funkcie. O kvalite odvedenej práce svedčí krach 
projektu Múzea vojvodinských Slovákov respektíve strata súdnej jednotky.  

Žiadame to čo nám patrí ako občanom- aby sa nové budúce vedenie 
NRSNM  sa venovalo naplno nám Slovákom a nie kadejakým podozrivým 
politickým záujmom jednotlivcov. Nič viac, ale o nič menej. 

Ivan Zafirovid 

BOJOVAŤ O MALÉ OSADY 

Aby sa slovenská nárosnostná menšina konsolidovala 
nevýhnutná je pomoc vysoko vzedlaných ľudí, predovšetkým univerzitných 
profesorov, a Slovenskej republiky z toho dôvodu, že tunajší Slováci už 
nemajú kritickú masovosť aby riešili sami svoje nahromadené problémy. 
Veľmi veľa času je stratené a veľmi veľa zvláštnych súkromných záujmov 
znemožnilo, aby Slováci z Dolnej zeme znovu predstavovali významnú 
komunitu. Slovensko môže pomohnúť v oblasti vzdelávania  (npr. e-
learning ako ponuka slovenských univerzít a škôla) a  podporiť slovenských 
investorov aby investovali do priestorov – území na ktorých žijú Slováci, 
ktorí majú výhodu, že ovládajú jazyky. A našim tunajším podnikateľom a 
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poľnohospodárom by sa hodila  pomoc zo Slovenskej republiky, formou 
zvláštych úverov, formou dovozných a vývozných subvencií, transfera 
technológie a vedomostí, ktorá by umožnila aby naše mestá zaznamenali 
hospodársky rast a tým pádom by prišlo k oživeniu prostredia. Príklad 
dobreh praxe sú továreň bio potravín v Selenči  (aj keď kapitál a vedomosti 
možno nebol zo Slovenska) a Aqua park v Báčskom Petrovci. Treba nám 
oveľa viac takých investícií. Keďže sa mnohí  Slováci dominantne zaoberajú 
poľnohospodárstvom, mohla by sa organizovať- založiť  veľké družstvo,  
ktoré by za zvýhodnených podmienok  vyvážala výrobky na Slovensko 
poľnohospodárske a iné výrobky, respektíve by sa pre  potreby partnera zo 
Slovenska, výrobali zdravotne bezpečné potraviny (populárne nazvané 
organické potraviny) ktorú teraz naša krajina dováža zo Slovenska.  

Nie je hanbou učiť sa od väčších, organizovanejších a 
spolupracovať s njimi, ako aj s tými slabšími, ktorý majú podobné problémy 
ako my. Tu myslím na Maďarov, Chorvátov, Rusínov, Bunjevcov, Rumunov 
a iných. Všetky tieto menšiny majú spoločný kurz rovnakých záujmov, ktoré 
by spoločnými silami mohli ľachšie uskutočniť. 

Slovenskému spoločenstvu je potrebná nejaký druh 
dekoncentrácie a decentralizácie organizácie slovenského kultúrného a 
iného života. Všetky dôležité inštitúcie Slovákov sú v Novom Sade, Báčskom 
Petrovci, Kovačici, možno aj v Starej Pazove, a niektoré z nich by sa mohli 
založiť do menších prostredí ako sú Ľuba, Begeč, Hajdučica, Biele Blato, 
Čelarevo a tomu podobné, v ktorých Slováci bojujú o svoje opstátie a za 
ochranu vlastnej kultúrnej, náboženskej a národnej identitety, aby sa im 
poskytla nádej, motivácia, aby činnosťou zvíťazil náš duch a nie 
provincialismus. 
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 Zuzana Djukidová  

V JEDNOTE JE NAŠA SILA 

Prejav Zuzany Djukidovej, za slobodna Špringeľovej, z mesta Jánošík, 

lokálna samospráva Alibunar (Banát) na okrúhlom stole v Padine: 

Predovšetkým, chcem Vás  všetkých pozdraviť. Podporujem prácu , čiže 
námahu všetkých, ktorí sa zamýšľajú nad osudom Slovákov v Srbsku, a kvôli 
čomu sa aj tieto okrúhle stoly národnej jednoty pod pracovným názvom „Ako 
ďalej Slováci “ uskutočňujú. Musíme si uznať, že čoraz ďalej máme väčšie 
a väčšie problémy. 

Chcem Vám priblížiť  problémy v mojom okolí, čiže v lokálnej 
samospráve (obci). V obci Alibunar, v ktorej žijú viacero národnostných menšín, 
roky rokúce  neexistovala komisia pre národnostné menšiny. Pokúšali sme to 
vlani vybaviť, a keď  sme požiadali Národnostnú radu slovenskej národnostnej 
menšiny (NRSNM) o návrh predstaviteľa Slovákov, poskytli  nám meno človeka, 
ktorý o tom ani nevedel, totiž urobili to bez jeho vedomia. Urobili to tak bežne, 
a z takého prístupu je jasné, že vedúcim v NRSNM nezáleží na tých malých 
jednotkách- prostrediach, kde žijú Slováci v pravom zmysle slova ako menšina. 
My zákonom máme garantované práva, ale je otázka či sa tie práva aj 
využívajú, vlastne, či naši predstavitelia na funkciách spĺňajú tie povinnosti, či 
konajú na prospech všetkých nás, alebo funkcie zneužívajú v prospech  svojich 
osobných záujmov. Od nedávna sme svedkami že sa aj tie zákonné práva 
zmenili, a je to na zamyslenie, či by do takých zmien, pre Slovákov negatívnych 
zmien,  prišlo keby naši predstavitelia horlivejšie bránili naše menšinové práva. 
Otázkou je, či sa  vôbec pokúsili zachrániť, a ak nie alebo sú korumpovaný, 
alebo sú neschopný. 
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Druhým, pre nás veľkým vypuklým problémom je asimilácia mladých. 
Často tento jav spomíname, mladé tváre odchádzajú najčastejšie študovať na 
Slovensko a nevracajú  sa, lebo sa nemajú kde zamestnať. Ale sú aj iné prípady, 
že sa nám mladý vzdelaný ľudia vrátia zo Slovenska, ale potom nastáva problem 
, lebo sa im veľmi často neuznáva diplom. Nemôžu nostrifikovať (validovať) 
diplom, a nedovoľuje sa ím ani skladať  rozdielne skúšky, ani v Belehrade, ani 
v Novom Sade. Ako riešiť tento problém? Zaujíma ma, či sa naša vrchnosť 
v NRSNM zaoberala  týmto problémom. Rozumiem, že nie sú  rovnaké zákony 
na Slovensku a tu v Srbsku, ale právne predpisy sa môžu dať do súladu, ak sa na 
to podá žiadosť, ak sa vytrvalým rokovaním útočí na riešenie. Nemám 
informáciu, že by sa na vyriešení tohto problému niečo robilo, a tešilo by ma 
kedˇ by ma niekto opravil, a povedal, že je to inak. 

Chcela by som pripomenúť, že sa tiež nedbá na to, aby menšiny boli 
primerane, proporčne percentuálne zapojené do vedenia na úrovni lokálnej 
samosprávy a najmä  na vyššej úrovni v exekutíve. Tie malé jednotky na úrovni 
lokálnej samosprávy, by mali na to dbať, aby sme aj my Slováci mali svojich 
predstaviteľov vo funkciách, zase, niekto by to mal aj kontrolovať či sa to 
dodržiava, ale tu celá sieť systému zlyhala. V mojej lokálnej samospráve žiaden 
Slovák nie je na nejakej funkcii, čo neznamená, že nemáme vzdelaných ľudí, 
skôr naopak máme schopných a vzdelaných ľudí len nemáme podporu a ani 
kontrolu prečo je to tak.   

Z môjho hľadiska, chcela by som ukázať na ešte jeden problém, ktorý, 
myslím si ničí nás Slovákov, a to je roztrieštenosť v rôznych 
slovenských politických stranách a tzv. organizáciách. Viem, že sa s týmto 
nezhodnú vedúci lídri strán. 

My y Slováci ubúdame, tak to aj štatistika potvrdila, a správame sa ako 
keby nás bolo na sto tisíce. Nás je tu iba hsstka, my by sme sa mali dať do kopy, 
a všetci spoločne bojovať za svoje práva. Takto, roztrúsený, rozbehaný, sme 
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ľahkým predmetom- korisťou jednotlivcov, ktorý sú schopný zmanipulovať 
s menšími skupinami pre svoj , iba pre svoj osobný prospech. 

Mňa veľmi trápi myšlienka, že čo sa stálo z Maticou slovenskou. Prečo je 
vytlačená na okraj spoločnosti, aj  keď sme si vážili Maticu slovenskú ako svoj 
dom, všetci sme boli členovia Matice slovenskej, to  bolo samozrejmosťou, 
a zdalo sa, že ona sa výborne starala o nás všetkých. Zdá sa mi, že znížením 
postavenia Matice slovenskej, vykvitla Národnostná rada slovenskej 
národnostnej menšiny. Je to v poriadku, ak si Národnostná rada dá za úlohu 
starať sa o Slovákov na všetkých poliach, baviť sa problémami všetkých 
rovnako, baviť sa všetkými problémami. Okrem tých slovenských politických 
strán, v samej našej slovenskej vrchnosti, javia sa aj ďalšie iné politické strany, a 
očividne je, že niektorí svoj politický  názor uprednostňujú, a na ten spôsob 
znižujú význam Národnostnej rady ako najvyššej inštitúcie Slovákov v Srbsku. Ja 
sa osobne zakladám za to, aby sa politické názory nechali vedľa, aby sa 
organizácie, rôzne skupiny zjednotili, aby vzdelaný mladý ľudia sadli spolu za 
stôl, rozdelili si úlohy a aby sa konečne začalo robiť na tom, ako  zlepšiť život a 
postavenie Slovákov na Dolnej zemi a zároveň definovať udržateľný model 
akým spôsobom si môžeme  zachovať svoje práva v budúcnosti.      

Sme práve dnes svedkami, aj keď  to mnohí neuznajú, že nás táto 
aktuálna cesta vedie k úplnému zániku a  Slovákov na Dolnej zemi. 

Viem, že s týmito problémami sa dnes nestretávame po prvý krát,  viem 
tiež, že je toto všetko zopakované viacej ráz na mnohých miestách, a ani sme 
s týmito údajmi veľa nezmúdreli. Je to naša každodennosť. Predsa mám nádej, 
že ak sa Slováci lepšie zoznámia s aktuálnou problematikou, podporia dobrú 
iniciatívu a tým pádom môžu dať aj návrh ako vyriešiť konkrétny problém.  

Môj názor je, že ak si nechceme klásť otázku typu „Ako ďalej Slováci?“ 
musia sa tieto pálčivé problémy vyriešiť. Ja riešenie vidím iba v takomto modeli: 
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Vrátiť prioritne plnú úlohu Matice slovenskej a dať pod jej patronát všetky 
organizácie, politickým strana by som navrhla aby sa dali, nech poviem 
moderne do jednej „koalície“ a na koniec, Slováci by boli povďačný, keď by sa 
Národnostná rada  začala baviť aj iným a nie iba kultúrou, keď by sa začala 
starať o všetkých Slovákov vo Vojvodine rovnako a s cieľom našej prosperity, a 
politické názory  nechali po boku. 

  Mali by sme vážne porozmýšľať nad týmto údajmi a návrhmi , lebo môže 
sa veľmi ľahko stáť, z ohľadom ako ubúdame, že o niekoľko rokov budeme mať 
oveľa viac slovenských politických strán, vzniknú ďalšie rôzne slovenské 
organizácie, len Slovákov pre všetky organizácie a strany nebudeme mať už 
nadostač... 

Dr. Ing. Vladimir Valent 

NA STOPÁCH BYTIA, SLOVENSKOSTI I 

SEBAZÁCHOVY SLOVÁKOV V SRBSKU 

 

Do základných čst každého etnika/národnostnej menšiny zaradil 
by som: jazyk ako  nástroj myslenia i používania počas ústnej a inej 
komunikácie i dorozumievania sa medzi ľuďmi ako v súkromnej tak i vo verejnej 
sfere, kultúru i jej pestovanie tiež prezentáciu, zvyky i obyčaje príslušnikov 
etnika - jeho tradíciu. Pre údržbu, zachovnie toho tak v rodinnom i v 
spoločenskom či už monoetnickom alebo multietnickom prostredí nevyhnutné 
sú: kladné spoločenské ovzdušie, ekonomický rast, zakonmi definovanú 
spravodlivosť, vymoženosť práva pre nehatenú, slobodnú, tvorivú i rozšírujúcu 
sa osnovu realizácie spomenutých osobitostí etnika. K tomu záväzne patria aj 
presvedčenie človeka i jeho dobrovôľné rozhodnutie i taká vôľa, že krásou reči 
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vie sýtiť dušu, že chce vlastniť právo chrániť, pestovať i zachovávať identitu – 
svojbytnosť a tým činom ako výchovou dietok tak i skutkami vedomí je a môže 
býť schopným dokazovať príslušnosť a spätosť so svojim národom. 

Slovenská komunita - enkláva - v dnešnej Srbskej republiky vyše 
280 rokov, vytrvalo i úspešne si chráni etnickú, kultúrnu, náboženskú, etickú, 
individuálnu i kolektívnu svojbytnosť. Ten výsledok v minulosti sa dosiahol a i 
dnes sa dosahuje nanajvýš ďakujúc všetkým druhom niekdajších i dnešných, 
verím, súčasne vzdelaných učiteľov, vychováteľov, školeniu, vzdelávaniu, 
vzdelanosti ľudu. Veľkú prácu na poli podali aj kňazi počas bohoslužieb dnešnej 
Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvy, ktoré „...boli zriadované 
aby napĺňali predovšetkým bohoslužobno – pastoračnú, vzdelávaciu a 
samosprávnu funkciu...“ a v 20. storočí ďakujúc aj iným evanjelickým cirkvám 
potom Rímskokatolíckej cirkvy v Srbsku, ktoré tie služby vykonávaju v reči 
slovenskej. Práve tí jednotlivci, združenia, inštitúcie i pastieri nábožensky 
veriacích i ich činy mohli by byť úlohou i veľavravnou pomocou a v dnešnej 
dobe aj účinným smerova-ním pre trvalú alebo aspoň na dlhú dobu v prianí 
urdžiavať bytie slovenského spoločenstva, slovenskosť jednolivca, slovenskosti 
v rodine toho jednotlivca žijúceho pod každodenným nátlakom, evidovaným 
vplyvom tunajšieho multikultúrneho, multikonfesijného a multietnického 
ovzdušia i prostredia.  

 V Srbsku sú v platnosti zákony1, ktorými sú definované vysoké štandardy 
pre ochranu práv i slobôd človeka i jeho národnostných spoločenstiev a tým aj 
predpisy ovplyvňujúce život tiež činnosť príslušníkov i inštitúcií národnostných 
menšín v štáte. To ale neznamená i nedokazuje, že spoločenská sféra, prax, 
politika, inštitúcie i činitele štátu ako aj inštitúcie i činitelia etnického 
spoločenstva, mediálna sféra v reči etnika a v reči väčšinového národa tiež 

                                                           
1
 Pozri: Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Službeni list Srbije i Crne Gore br. 

1/2003, Beograd. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Službeni glasnik Republike 
Srbije br. 72/ 2009, Beograd a iné zákony. 
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mimovládne organizácie a občianské združenia/spolky národnostných menšín v 
dostatočnej miere a zrozumiteľne oboznámili a oboznamujú občanov ako 
väčšinového národa tak aj národnostných menšín o tých právach i pre človeka 
vyplývajúcich záväzkov v každodennom živote. Následkom toho je 
neoboznámenosť občana, jav nedostatočného poznania stavu veci, práv i 
slobôd občana a potom až vystatie ich využívania. Nechýba tu ani reptanie, 
nedôvera, pochybnosti občana v štátnu moc, správu a reptanie skrze 
“utláčenie” príslušníkov národnostných menším väčšinovým národom. Patrí tu 
spomenuť aj poznatky demografie, zamestnávanie i nepočetnosť príslušníkov 
slovenskej národnostnej menšiny na postoch moce i správy a to ako na lokálnej 
tak i na autonómnej a potom aj štátnej úrovni. Majúc to na zreteli mohlo by sa 
uzavrieť, že závažná práca na poli ochrany národnostnej svojbytnosti, pokus o 
zachovanie povedomia, uvedomelosti o príslušnosti svojmu národu a tým aj 
slovenskosti, keď sa to týka Slovákov v Srbsku (možno aj inde a iných etník), by 
kotvila v posilnení i účinnom zefektívnení oboznamovania verejnosti - občanov 
- o obsahoch zákonných predpisov. A o práve občana, aby tie práva 
každodenne uplatňoval. V spojitosti s tým je i vytváranie, existencia priaznivého 
spoločenského ovzdušia, zviditeľnenie činnosti, úloh tiež záväzkov i zodpoved-
nosti predstaviteľov etnika, ich i vplyv inštitúcií etník na postavenie v štáte 
príslušníkov národnostného spoločenstva. Pravdaže, pre úspech toho je nutné 
praxou zabezpečiť dôsledné uplatnenie i zmeny zákonných predpisov, ich 
prispôsobovanie potrebám každodenného života človeka a štátu a to tak, že 
dokázané, trvalé i najväčšie hodnoty a tým hodnotám primerané etické zásady 
budú uprednostnené nad desaťročiami favorizovanými meradlami i hodnotami 
konzumnej spoločnosti, spoločnosti v ktorej dominujú hra, zábava, surogáty, 
konzum (tovarov hromadnej výroby a materiálnych statkov), ktorý sa úmyselne 
povzbudzuje, ponúka, uprednostňuje ako ideál/symbol slobodnej voľby pre 



 
49 

 

dobrý život2, individuálny i rodinný spoločenský prestíž ako mládeže tak aj 
dospelých. 

Pre zachovanie, používanie, pestovanie, zošľachtenie tiež aj záhubu, 
poznanie jazyka, dbanie o jazykovú kultúru tiež o bežnej a kultivovanej 
komunikácie i dorozumievaní sa človeka s inými, zachovanie národnej 
príslušnosti i jazyka svojho národa na prvé i výsostné miesto sa dostane 
slobodná vôľa, vzdelanie i výchova človeka, členov jeho rodiny a spoločenský 
život. To je ovplyvnené poznaním dejín svojho národa, jeho kultúry i hodnôt, 
tomu podobného z menšiny a aj z inonárodného okolia ako i z rozhodnutia 
jednotlivca zachovať seba ako slobodného človeka, ktorý v podmienkach danej 
demokracie nadobúda samostatnosť, prejavuje svoju aktivitu, predstavuje 
neopakovateľné, mysliace sebavedomé i spoločenský činné ľudské indivíduum. 
Taký úzaver ponúka prax tiež poznatky získané zo stretnutí a diskúsií s ľuďmi 
počas môjho pôsobenia aj na poste člena3 inštitúcií aj slovenskej národnostnej 
menšiny v Srbskej republiky. Prax i poznanie zvestujú, že v domácnosti so 
slovenskou monoetnickou rodinou ale aj v dvojetnickom, dvojjazyčnom 
manželskom páre, rozhodnutie o učení alebo výučbe, o poznaní a používaní 
jazyka pomedzi manželmi a ich dietkami v najväčšej miere záviselo a závisí od 

                                                           
2
 Šulavíková B., Ideál „dobrého života“ z osobnej perspektívi, Filozofia, Roč. 61, 

2006, C. 4, 295-308, SAV, Bratislava 
3
 V. Valent, Belehrad, bol podpredsedom Národnostnej rady slovenskej 

národnostej menšiny v Srbsku v období rokov 2003÷2010, v období rokov 
2002÷2010 bol predsedom Miestného odboru Matice slovenskej v Juhoslávii 
pre mesto Belehrad/Zemun; v období rokov 2002÷2007 zastával funkciu 
podpredsedu i námestníka predsedu Spolku priateľstva Juhoslovanov, Čechov 
a Slovákov v Belehrade; počas rokov 2007-2011 bol koordinátorom 
medzinárodnej spolupráce Univerzity v Belehrade s vysokoškolskými obcami 
Slovenskej i Českej republiky. Pozri: Marko J., Spätný pohľad na Lexikón 
slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov a vedcov, SVC, Báčsky 
Petrovec, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad, SVS, Nový Sad, 
2010. 



 
50 

 

rodiča, jeho výchove, od jeho vedomostí, uvedomelosti i vzdelania. Často i 
veľkou mierou tomu osudový prínos dávajú postoje inoetnických členov rodiny 
tiež starých inorečovo hovoriacých rodičov. Nie ďaleko tomu je i uvedomelosť 
jednotlivca i členov jeho rodiny o úžitočnosti nebyť zaťažený jednostrannosťou 
ovládania iba jedného jazyka (hovoriacého v dvojjazyčnej/dvojetnickej rodine) 
a jednej kultúry. Keď v dvojetnickej manželskej rodine existuje presvedčenie o 
význame i o bohatstve, ktoré pramení v dvojjazyčnosti, v multikulturálnosti 
skôr interkulturálnosti v živote rodiny i počas jej pôsobenia, bude sa rozumieť 
prínos toho i k neopakovateľnosti ľudského indivídua tiež k jeho kultúre i hod-
notám toho a inorečového národa. To by mohlo byť podkladom, podnetom pre 
výchovu, vzdelávanie, praktikovanie viacrečovosti v takej rodine4. Ale aj napriek 
tomu i spoločenský vytvoreným podmienkam pre používanie jazyka svojho 
národa v multietnickom štáte, akým je Srbsko, existujú početné slovenské 
monoetnické rodiny v Srbsku tiež i dvojetnické, a k tomu aj dvojkonfesijné, 
dvojjazyčné rodiny, v ktorých nedbalosťou, s pohsdania na seba, na svoj etnický 
pôvod a skrze národnej neuvedomelosti osôb, žiaľ, zanikol v takých rodinách 
slovenský jazyk, školenie dieťaťa v tom jazyku a tým činom aj prevládanie 
spoločenskej výchovy osoby v jednej a to v dominujúcej reči rodičovských rečí 
ratolestí. Aj s tých dôvodov v takých rodinách sa vytratila, zanikla alebo zaniká 
slovenská reč. Podobný uzáver patrí aj pre dvojetnické a dvojkonfesijné rodiny 
kde spoločenské prostredie i neúcta inorečovosti (možno i niektorých iných 
osobitostí i hodnôt inorečového národa) dopomohlo k vyradeniu slovenskosti v 
rodine. Sú to javy, ktorými sa zrýchľuje asimilácia človeka do majoritného 
národa a napomáha sa úpadok počtu Slovákov v štáte. A tým i osnovy pre 
zákonmi definovanie práv i slobôd človeka - príslušníka menšiny. Preto by sa 
aktivita pre zachovanie slovenskosti mala usmerniť na pocit radosti, 

                                                           
4
 Podpisovateľ príspevku je aktérom i svedkom toho, že v jeho a v rodine jeho 

dietok, jeho deti i jeho vnúčatá (plynule) hovoria rečou svojich rodičov a to 
slovenským, srbským a talianskym jazykom a to v rodinách evanjelického-
luteránskeho, pravoslávneho-ortodoxného a rímskokatolíckeho vyznania. 
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uspokojenosti až pôžitku ľudského indivídua, jeho rodiny, jeho dietok, mladých 
ľudí s jej uplatňovania a na spoločenské pomery i podmienky života. 

Základom spoločnosti je rodina. „Rodina5 predstavuje stabilné 
prostredie, v ktorom členov rodiny viažu mnohé funkcie. Popri najvýznamnejšej 
ekonomickej (v širokom zmysle slova) a právnej funkcii je to funkcia 
výchovná/socializačná. V rámci rodiny existujúce manželstvá napĺňajú 
spoločensky odobrovanú reprodukčnú, emocionálnu a aj ochrannú funkciu. 
Stabilita a istota - to sú očakávané hodnoty, ktoré má jednotlivcovi poskytnúť 
spoločenstvo rodiny. Preto si niekedy neradi pripúšťame myšlienku, že rodina 
je zároveň jednotka dynamická, ktorá žije procesmi vlastných zmien a odráža 
vo svojom vnútornom svete tiež zmeny ekonomického, právneho, ale aj 
morálneho a ideového prostredia obklopujúcej historickej reality“. Preto 
životaschopnosť bytia i zachovanie reči slovenskej v rodine vyžadujú výchovu 
rodičov v duchu úcty jazyka slovenského národa, poznania dejín, kultúry, 
tvorivosti, významných osobností i špecifík svojho národa i etnickej menšiny. 
Podobné patrí aj pre reč i poznanie inorečového národa, kontaktu kultúr - 
akulturácie6 - týkajúceho sa manželského partnera v manželskom zväzku v 
dvojjazyčných/dvojetnických rodinách. Ako to dosiahnúť, realizovať účinnú 
výchovu i upovedomovanie jednotlivca i jeho rodiny, mali by určiť odborníci. To 
aj preto, že tu ide o proces, ktorý vyžaduje dlhodobú prácu, zrealizovateľný 
zásah do ľudského ega, do zraniteľnej intimity, do duchovnosti ľudského 
indivídua, do jeho práva na sebaurčenie, do jeho podvedomia, vedomia a 
osobite do jeho presvedčenia čo je, alebo čo by to mohlo byť úžitočné pre neho 

                                                           
5
 Botík J., Dolnozemský Slováci, Vydavateľstvo Ivan Krasko, Nadlak, 2011, str. 

56. 
6
 Mistrík E. Slovenská kultúra v multikulturalizme, Univerzita Konštantína 

Filozofa, Filozofická fakulta, 2006, Nitra. 

Čipkár J., Úvod do právnej antropológie, Košice, 2008  
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samého, pre jeho rodinu. Popri obozretnosti pre také zásahy do ľudského (ne-
odcudziteľného) súkromia, zrozumiteľnosti v činení, presvedčivosti a 
zaujímavosti obsahov takej ponuke všetko to by muselo byť vykonané na 
premyslenom základe. 

Začiatok spomenutej práce patrí materským, základným a všetkým iným 
druhom škôl v slovenskej reči i slovenským združeniam občanov. Prvotné sú 
deti a mládež to preto, že osvojovaním vedomostí, socializáciou, 
etnokulturáciou, personalizáciou, formovaním morálnych názorov, 
vštepovaním návik a formovaním ich citovej orientácie, vnútorným zrením, ich 
svetonázoru - utvárania osobnosti tie deti, jedného dňa, budú rodičia i budú 
vlastniť poznatky, meradlá tiež skúsenosti ako rodičia. Taký rodičia s tu 
spomenutou kultiváciou a s nadobudnutými vedomosťami, jazykovou a inými 
zručnosťami, kritickým myslením, presvedčením, uvedomelosťou, poznaním 
rozdielov v životnom štýle, úctou alebo nezapieraním etnického pôvodu budú, 
mohli a mali by byť osnovou, ktorá dokáže i dopomôže zachovanie bytia, 
príslušnosti jednotlivca etniku, slovenskosti v ich rodine i v ich potomstve. 

Zabezpečenie vzdelávania a výchovy dietok v reči slovenskej mohlo by 
mať vplyv na jednotlivca nakoľko existuje početný, súčasne vzdelaný, 
spoločenský uctievaný i hodnotený, vychovávateľský, prednášateľský, káder na 
učilištiach. A jeho pôsobnosť. Ten káder by mal dokonale ovládať spisovnou 
slovenčinou a v reči slovenskej, k tomu, aj súčasnou odbornou terminológiou 
vo všetkých sférach svojho pôsobenia. Aby sa to dosiahlo štátne a mimovládne 
organizácie Slovákov v Srbsku mali by zabezpečiť takú štátnu politiku, ktorou by 
sa realizovalo školenie mladých tiež pokračovalo v každoročnom zdokonaľovaí 
učiteľského kádra s viacročnými pracovnými skúsenosťami i to ako v domovine 
tak i na učilištiach v Slovenskej republiky. Tá potreba vyplýva s poznania trvalé-
ho prenikania bilingválnych (na prvom mieste srbských ale aj iných cudzích 
lokálnych jazykových) prvkov do reči Slovákov v Srbsku. Intenzita toho procesu 
vzrastá, v spojitosti je so školením mladých v inoreči, prirodzenosťou je 
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procesov súvisiacích s komunikáciou, zamestnaním, spoločenským životom v 
inonárodom okolí tiež výsledkom je nepretržitého vplyvu informačno-
komunikačných technológií, adaptácie indivídua i jeho svojvôľnej, niekde a 
osobite počas zlých/neblahých spoločenských časov i pomerov i vynútenej a 
možno pre indivíduá a ich rodiny aj záchrannej a pravdepodobne i nevrátnej 
integrácie do inonárodného prostredia. 

Slovenskú komunitu v Srbsku poznať po vysokej úrovne organizovanosti 
školenia a tým aj vplyvu na výchovu a vzdelanie človeka, na život na poli 
kultúry7 i umenia, na poli práce kultúrno-umeleckých-osvetových tiež iných 
spolkov a občianských združení. Mimovládne organizácie akými sú Matica 
slovenská v Srbsku, Slovakistická vojvodinská spoločnosť, združenia 
poľnohospodárov a iné združenia občanov, čítarne, spevokoly v obciach tiež 
cirkevné zbory protestanského evanjelického i rímskokatolíckeho vyznania, 
štátne organizácie akými sú predškolské ustanovizne, základné, stredné a školy 
pre vysokoškolské vzdelávanie (a výchovu), Narodnostná rada slovenskej 
národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Slovenské 
vydavateľské centrum, Slovenské vojvodinské divadlo a slovenské divadlá v 
Srbsku, budúce Slovenské národné múzeum, tlačené i elektronické médiá a 
spravodajstvo i iné organizácie jednu zo základných úloh majú i vytýčili si 
ponuku zachovania svojbytnosti etnického spoločenstva. K tomu tam dodali 
rovnoprávny život etnika v multietnickej spoločnosti, obhajobu, pestovanie, 
zveľaďovanie i prezentovanie ľudskej tvorivosti, hmotnej i nehmotnej kultúry i 
dedičstva. To predostiera uzáver, že to súvisí so zabezpečením podmienok pre 
trvaloudržateľný pokrok i rozvoj etnického spoločenstva. Práve preto činitelia 
všetkých tých organizácií mali by, bez upriamovania pozornosti na to kto hrá 
prvoradú a kto druhoradú úlohu, spoločnými silami i znalosťami zmobilizovať sa 
i definovať keď je potrebné korigovať smernice rozvoja, stvárňovania 

                                                           
7
 Slováci v Srbsku s aspektu kultúry, Ed. Sklabinská M., Mosnáková K., Ústav 

pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad, 2012. 
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podmienok pre bohatý a ničim hmotne i duchovne neohrozovaný i 
nezamorovaný život i tomu podobné realizácie predsavzatí človeka. To by 
vyžiadalo výber účastníkov - realizátorov takého priania/projektu. Účastníkom 
by sledovalo definovať zodpovednosti za vykonanú prácu, ich úhrady, 
prezentovanie i reprezentovanie toho ako vo vlastnom (etnickom) prostredí tak 
v inokultúrnej domovine i v zahraniči. Taký a tomu podobný cieľ mohol by sa 
dosiahnuť vytváraním prajných podmienok pre demografickú zmenu v rodine v 
prospech rozmachu počtu príslušníkov slovenského etnika v Srbsku, pre 
domináciu štátnej politke, ktorou sa trvale bude podporovať natalita s cieľom 
jej nadvládze nad mortalitou občanov v Srbsku. S tým sú v spojitosti: určovanie 
smerníc, krátko i dlhodobé plány práce i jej organizácie, spôsoby i lehoty 
realizácie dohodnutých a inštitúciami schálených cieľov, smerníc. Nesmela i 
nemala by pritom vystať komunikácia s etnickou - minoritnou tiež verejnosťou 
majoritného národa, s inštitúciami štátu, s činiteľmi Slovenskej republiky, 
slovenského i iného zahraničia tiež vedecká i spoločenská opodstatnenosť, 
postupy realizácie i zhodnotenie tých cieľov. 

Významnou zložkou údržby slovenskosti Slovákov v Srbskej republiky 
majú školenie i návrat do Srbska najväčšieho počtu etnických absolventov 
štúdia, ktorí v Slovenskej republiky8 alebo v inom zahraničí zakončili svoje 
štúdium, stretli sa s novou praxou i vlastnia znalosti pre realizáciu spomenutých 
cieľov. Návrat tých mladých osôb, pravdaže, bude istý iba vtedy keď slovenské 
štátne menšinové i inštitúcie štátu vytvoria trvalé spoločenské podmienky pre 
ich zamestnanie v (slovenskom etnickom) prostredí v Srbsku a tak aj potenciál a 
prepotrebnú hybnú silu pre pokrok i záchovu etnika. Bez angažovania 
vzdelaných i mladých ľudí, nepočetnej inteligencie i etnickej elity a osobite 
umných i nadaných osôb vedomostný i kreatívny potenciál etnika bude klesať. 
K tomu, odlev do zahraničia vysokovzdelaných osôb oslabí kvalitu práce, zmenší 

                                                           
8
 Drozd P., Frkáňová (Mrlianová) A., Kubovičová K., Migrácia zahraničných 

študentov do Slovenskej republiky, Bratislava, september 2012. 
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počet osôb, ktoré by mohli ponuknúť spoločenské poznatky potrebné pre 
posudzovanie reality, zásach do prípravy i realizácie plánov činnosti, politike i 
rozhodovania. Vo víre spoločenského života ten odlev taktiež dopomôže zrodu 
stavu v ktorom sa etnikum/minorita ocitne bez pripravenej a profesijne 
vysokovzdelanej etnickej reprezentácie v etniku, v štáte i v zahraničí. 

Odlev absolventov vysokých škôl z tunajšieho slovenského prostredia 
(predovšetkým do Slovenskej republike9) je pre etnikum a aj pre celú 
spoločnosť nenahraditeľnou stratou ľudského i vedomostného potenciálu i 
zhubný činiteľ. Pokles, neangažovanie, nezáujem, neprítomnosť vzdelanej, 
mysliacej, mládeže i jej potenciálu prináša aj stratu nádeje pre pokrok v živote 
etnika a možno aj o jeho zachovanie. To preto, že namiesto pokroku 
spoločenské ovzdušie, následne, vyústi v neprispôsobovanie sa človeka 
súčasným trendom, v maličkosť zmýšľania i také postoje, v ochudobnenú prax, 
ktorá entropizuje procesy i zrodí vzrast i pretrvávanie provincializmu v 
slovenskej enkláve v Srbsku. 

Pre zachovanie bytia i slovenskosti tunajšieho občana významnú úlohu 
majú i spĺňajú ju slovenské kultúrno - umelecké i osvetové spolky, občianské 
združenia, združenia žien, etnodomy, cirkevné krúžky, asociácie tých a tomu 
podobných združení. Bez entuziazmu neveľkého počtu jednotlivcov často i ich 
osobných finančných vkladov do činnosti venovanej v prospech zachovania 
bytia etnika, zabezpečuje sa existencia spomenutých spolkov i združení, práca, 
obsahy aktivít toho, civílneho, sektoru i vytvarajú sa predpoklady pre ich 
zviditeľnenie v spoločnosti. Analýza výsledkov práce toho sektoru svedči o tom, 

                                                           
9 Študenti zo Srbska tvoria najväčšiu skupinu zahraničných študentov v 
Slovenskej republiky (SR), ich počet v roku 2011 bol až 307. Počet Srbov v SR: 
3682 (ÚHCP PPZ v roku 2012). Pomer mužov a žien: muži:62%, ženy:38% (ŠÚ 
SR 2011), Pozri: Atlas komunít migrantov na Slovensku; 
mic.iom.sk/atlas/srbska-komunita/  
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že práve v takých združeniach v najväčšom počte sa zoskupujú deti, mládež, 
mladý ľudia, dospelí zanietenci, školitelia, vychovávatelia, pestovatelia a 
zachovávatelia svojbytnosti etnika, národnej tvorivosti, hodnôt hmotnej a 
nehmotnej kultúry, tradície i dedičstva - špecifík minority. Tá a tak 
organizovaná tiež inovačná práca vyžiadala by si nielen dnes ale aj v budúcnosti 
najväčšiu finančnú, mravnú i inú podporu všetkých organizácií štátneho i 
mimovládneho tiež súkromného sektora i príslušníkov etnika. Rozumie sa, že by 
cestou projektov i iných spôsobov podnecujúcich spomenuté činnosti pomoc aj 
naďalej mala prameniť z fondov domoviny a cestou bilaterálnych zmlúv aj z 
fondov orgánov i záujemcov zo Slovenskej republiky, Európskej únie a iného 
zahraničia.  

Nenahraditeľnú úlohu v prezentovaní, popularizovaní všetkých činov i 
tvorivosti príslušníkov menšiny v jej domovine i za hranicami, má mediálna 
sféra. O takých činoch verejnosť by mala byť sústavne informovaná tlačenými i 
elektronickými médiámi etnika a aj väčšinového národa v Srbsku. Pravdaže, 
nakoľko mediálna sféra minorít nie je spoločenský ignorovaná a k tomu i 
podriadená záujmom redaktorov, novinárov, financiérov z radov majoritného 
naroda a oni nie sú zotročení entocentralizmom, úskoprsosťou a pohsdaním 
tvorivosti i života ich menšinových, etnických10, spoluobčanov, vlastnou neslo-
bodou  Prax v Srbsku dokazuje10, že nevšímavosť existuje i pretrváva. Navzdory 
všetkým proklamáciám i zákonným predpisom. Dôkazom toho sú i každodenné 
správy. V jednotlivých denníkoch, televíznych vysielaniach majoritného národa, 

                                                           
10

 V súlade so zakonmi v Srbskej republike rady národnostných menšín 

založilo si 20 etnických spoločenstiev (abecedné poradie): albánske, ašské, 

bosniacké, bulharské, bunevské, české, egiptské, grécke, chorvátske, 

macedónske, maďarské, nemecké, rómske, rumúnske, rusínske, slovenské, 

slovinské, ukrajinské, vlašské, židovské etnikum/národnostná menšina. O počte 

a pohybe počtu príslušníkov etník pozri: Republika Srbija, Republički zavod za 

statistiku, Beograd. 
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osobite z Belehradu, veľmi často sledovateľa opantávajú trivialitámi, správami 
o malicherných dianiach uprednostňujúc bizárnosti (polosvet, samozvanci, VIP 
alebo iné „personality“ tunajšieho a tamojšieho verejného života, hudobného 
priemyslu, podsvetia, vraždy, pohromy, tlačenice v obchodoch, skrumáže na 
dialniciach, zmätky, kaviareňský intelektuáli...), ľudské nesváry. Pri tom sa 
sústavne, v tých médiách, ignorujú významné diania, tvorivé počiny 
jednotlivcov i kolektívov etník žijúcich vokol nich a „pod ich vlastným nosom“. 
Takú mediálnu prax načim odsúdiť aj s tých dôvodov, že sa ňou podvádzajú 
konzumenti, že sa občanom ponúkajú surogáty, zdanlivé hodnoty života, 
zmrzačuje i podvodnícky bulvarizuje život, osprosťuje ľudské indivíduum a s 
posmechom sa, podávateľ informácií, správa voči intelektuálnemu potenciálu 
toho indivídua. Hľa, aj napriek tomu každodennosť svedči o tom, že konzum 
toho neklesá a konzument sa zo svojej vôle podrobuje duchovnému 
násilenstvu! 

Nepritomnosť v mediálnej sfére väčšinového národa dianí i správ o 
tvorivých činoch ako jednotlivca tak aj etnických kolektívov dokazuje, že pre 
majiteľov i redaktorov srbských médií nosnými prvkami a záujmom trvale 
poznačené spolunažívanie obyvateľstva, nie sú multikultúrnosť a ešte menej 
interkultúrnosť v multietnickom prostredí Srbska. Závažný fakt je i to, že štátne 
inštitúcie Slovákov tiež iných národnostných menším v Srbsku, ich inštitúcie, 
ktoré sa zakladali ďakujúc zákonným predpisom štátu, nemajú žiadúcu 
spoluprácu s orgánmy štátu, že sú ich správy, ponuky, zdá sa, bez významu pre 
inorečového predstaviteľa, redaktora v médiách v štátnom i v súkromnom 
vlastníctve.  

Sleduje aj konštatovať, že si tunajší slovenský činitelia často 
nepresvedčivo až neúčinne plnia zaväzky vyplývajúce zo stanov inštitúcií i 
zákonných predpisov, ich osobného poslania, z ich podriadenia sa záujmom 
politických strán, z ich bázne o ohrozenosť i stratu spoločenských pozícií, z obáv 
o zamestnanie až prejav autocenzúry. Ešte ďaľšie od hoci akého vplyvu, na 
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spomenuté mediálne činitele, sú mimovládne organizácie slovenského i iných 
etnik v Srbsku. To dovoľuje uzavrieť, že zmena stavu závisí najprv od účinnosti 
prezentovania, reprezentovania činov etnika, ktoré sú záväzok vedenia i činite-
ľov slovenskej minority v Srbsku. Až potom na rad príde prax činiteľov v lone 
väčšinového národa, prax ktorou sa formálne vyjadrenia o integrácii etnických 
spoločenstiev, ich kultúry, tvorivosti i participácie v živote väčšinového národa 
prejaví ako skutočný podiel na duchovnom a inom bohatstve tak žijúcej, 
fungujúcej, multietnickej spoločnosti. 

K počinom zachovania etnika, svedectiev o trvaní a o jeho živote patrí aj 
archivovanie dokumentov audiovizuálneho, tlačeného, umelcami i vedcami 
stvárneného diela, artefakty. To každému človekovy ponúka robiť záznamy, 
zachytiť život v jeho mnohotvárnosti i rôznorodosti a budúcim generáciám 
odovzdať ich ako neopakovateľné svedectvo o tvorivosti i existencii bytia. Je 
samozrejmosťou, že tie svedectvá načim odborne jednotlivcami, inštitúciami 
etnika i štátu uskladňovať a pre budúcnosť uschovávať na spôsoby, ktorými sa 
zachrania vytlačené diela (noviny, časopisy, popularizačné, vedecké literárne, 
náboženské i iné diela, artefakty, diela nemateriálnej i materiálne kultúry) a au-
diovizuálne dokumenty, tie záznamy, súčasnými technickými vynálezmi budú sa 
môcť využívať bez hoci akých ťažkostí. 

Osobitá pozornosť patrí kultúrno-umeleckým-osvetovým spolkom. 
Pestujúc i reprodukujúc ľudovú tvorivosť na poli folklóru (tanečné, hudobné, 
dramatické a slovesné prejavy) i tradície v etniku tiež aj mimo jeho duchovného 
i územného priestoru najčastejšie mladý ľudia ochraňujú, počas cvidžieb 
spoznávajú a počas výstupov aj oslavujú, reprezentujú bohatsvo lokálnej 
etnickej tvorivosti i duchovnosti svojho národa. Ale tu nenačim zanedbať lež 
načim dodať osvetovú stránku ich činnosti. To preto, že okrem folklóru, zvykov i 
obyčajov, príslušníkom minority je prepotrebná pomoc na poli osvety a 
dodatočného, nepretržitého, vzdelávania, nadobúdania poznatkov pre ich 
spoločenské i hospodárske aktivity i pre výrobu trhovo potrebných tovarov. To 
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doúčanie/vzdelávanie malo by byť spolu s aktivitami všetkých združení etnika 
nápomocnou rukou a v spojitosti s vedomosťami doby na tých poliach ľudskej 
práce. Práce a hospodárenia, ktorými si človek žijúci na dedine i jeho rodina, 
vytvárajú osnovy pre bohatý hospodársky i duchovný život, so svojimi 
výrobkami sú, počas trhového zápasu, konkurencieschopní, predajom i kvalitou 
svojich výrobkov si zabezpečujú obstátie, prežitie, reprodukciu i pokrok. 

Konkurencieschopnosť na trhu a v objatí štátov Európskej únie, jej 
smernicami, sa nebude môcť zabezpečiť malovýrobou ale iba zväčšenou skôr 
veľkovýrobou. A aby sa to dosiahlo nutné je organizovať celky-združenia, 
družstvá tak ako to (tretí vo svete a prvý v dnešnom Srbsku) múdre urobili roku 
1846 naší slovenský predkovia v dnešnom Báčskom Petrovci11. Na poli 
hospodárskej činnosti združený malovýrobcovia môžu cestou družstva očakávať 
zabezpečenie obstátia i pokroku12. Využívajúc pre výrobný proces lokálnu 
(nádennícku) pracovnú silu, cestou združení, dodávatelia produktov zosúladnia 
svoje nároky o výhodný predaj výrobkov na trhu s neúprosnými kapitalistickými 
praktikámy a trhovej ekonomike. Takú prax organizovania, osobite 
poľnohospodársku výrobu s menej nezvestnými výsledkami a s čelením 
vrtochom i nátlakom trhového podnikania výrobcom zo slovenských obcí, ktoré 
sú roztrúsené13 po A. P. Vojvodine, ponúka neďaleký spracovateľský priemysel 
(mliny, pekárne, mäsiarne, cukrovary, metlárne, finalizátori výrobkov v 
agropriemysle, v potravinárskom - zeleninárstvo, ovocinárstvo - a inom prie-
mysle), rurálna turistyka, turistycké objekty, reťazce obchodných domácich a 

                                                           
11

 Gazdovský spolok, Petrovec, 1846 (Rakúsko-uhorská monarchia) Strategija 

razvoja zemljoradničkog zadrugarstva u Republici Srbiji, Društvo agrarnih 

ekonomista Srbije, Beograd, 2012.  
12

 Gulan B., Sela u Srbiji između prošlosti i budućnosti, Portal: 

Makroekonomija.org.; 27. novembar 2013. 
13

 Príslušníci slovenského etnika žijú (viacej než 2. rodín) v 52. osýdleniach v 

Srbsku s predomináciou dediny. Vyše 94% príslušníkov etnika bydlí vo 

Vojvodine - autonómnom území Srbska. 
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multinacionálnych kompánií. Naznačená prax členom združeni - 
spokov/družstiev - mohla by na dlhšiu dobu, zabezpečiť výhody, plánovanie i 
diverzifikáciu výroby i produktov, finančné istoty a tomu primeraný profit. 

Osobitú funkciu, úlohu, zodpovednosť a tým aj spoločenský význam, 
záväzok i podiel v organizovaní života etnických príslušníkov i ich inonárodných 
spoluobčanov majú všetky orgány i členovia tých orgánov na úrovni lokálnej 
samosprávy. To preto, že sa život minority, plody práce na spoločenskom, 
hospodárskom, náboženskom i poli kultúry, športu i iného, poznanie, 
spredmetnenie činov v dielach, záchova ľudskej tvorivosti tiež tradície etnika, 
činy jednotlivcov i kolektívov národnostného spoločenstva rodia, plodia, 
prezentujú, reprezentujú, obhajujú i inovujú najpr na tom duchovnom i 
spoločenskom priestore. Až potom nasleduje prítomnosť, prezentácia i 
zdieľanie osudu ľudskej práce mimo lokálnych územných hraníc. Už aj preto 
lokálna samospráva dejinne ako ídeami, víziami, podmienkami pre aktivity tak 
aj pre ich realizáciu kráča alebo sa vykoľaľuje zo stôp bytia i jeho historickej 
danosti, reality. A tým aj existencie bytia. Nezamorovanie (fizycké, chemické i 
biologické) životného prostredia, zachovanie prirodzenej funkcie ekosystémov, 
starostlivosť o všetky prírodné zdroje (vodné toky, pôda a nezamorený vzduch) 
nevyhnutné pre život i hospodárske aktivity, orientovanie sa na organické 
výrobky, na implementáciu technológií založených na použití zelenej chémie, 
bezúhonné fungovanie depónií a s tým súvisiace odkladanie odpadkov, 
priestorové plánovanie, učinné využívanie surovín i energie a mnohé iné 
požiadavky i záväzky budú sa stupňovať. Už aj preto etnické spoločenstvo, jeho 
príslušníci i celá spoločnosť musia prejaviť pôsobnosť, mali by byť na čas 
upovedomení i pripravení na zložité podmienky i premeny života i ovladánia 
výziev ako spoločenských tak aj prírodzených. 

Pre určovanie toho všetkého nutné je angažovať odborníkov s tých 
oblastí života. Zapojení odborníci, odborná verejnosť i osoby s dokázanou 
odbornou kapacitou, kompetenciou, iniciatívou, víziou, autoritou i s 
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preverenými vedomosťami i tvorivým potenciálom pre činy mali by ciele, 
postupy realizácie definovať a výsledky práce oceňovať, flexibílne upravovať, 
meniť. Iba v takom ovzduši a počas takého angažovania sa v inštitúciách, 
vykonávania definovaných cieľov tiež počas vyjadrených i prerokovaných 
predsavzatí dobroprajných a vypočítavo premyslených ľudí i verejne 
schválených návrhov mohla by sa dosiahnuť náplň, ktorou by zachovanie 
svojbytnosti mohlo stúpať, vlastniť výhľady na prežitie, byť oporou pre 
zachovanie slovenskosti, spolupráce, porozumenia medzi ľuďmi, dôstojnosti, 
nefalošnej úcty človeka i príslušníkov slovenskej komunity v Srbsku. S takých 
postojov mohla by prameniť i realizácia spomenutých cieľov, ktorá vlastní, bez 
hoci akých prívlastkov alebo posolstiev nacionalizmu, separatizmu až 
ohrozovania slobôd i práv inorečových spoluobčanov, mnoho toho spoločného 
a záujmovo zrealizovateľného s vlastným i s väčšinovým národom i inštitúciami 
štátu. 

Nenahraditeľnú úlohu pri zachovávaní, osvojovaní národnej svojbytnosti 
hrá i dodáva jej náplň, pôvab, pôžitok, dosiahnutie individuálneho životného 
šťastia, uvedomelosť, vôľa človeka používať jazyk svojho národa, hrdosť na svoj 
pôvod, vlastnenie systému hodnôt i kultúry svojho národa. Mienim, že človek 
uctievajúci seba zabezpečuje si aj úctu inorečových spoluobčanov. Osoba s tými 
vlastnosťami aj v najzložitejších podmienkách života vynájde (si) chodníčky i 
dôvody pre zúročenie, uplatnenie a tým aj zachovanie jazyka i bytia - svojho 
etnického pôvodu. 

Zložitosť i závažnosť posilnenia slovenskosti medzi Slovákmi tiež ich 
zachovanie v Srbsku vyžiada si kvalifikované i profilované ľudské zdroje a k 
tomu nadšenie i lásku človeka k svojeti, vlastné snahy etnika, vytrvalosť i 
odhodlanie o sebazáchovu. To už aj preto že sa to vzťahuje na etnikum/enklávu 
s obmedzenými ľudskými, hospodárskymi i vedomostnými resursmi, že sa to 
týka života človeka i ovplyvňovania až ovládania psychou, podvedomím, 
vedomosťami, rozhodovaním, výchovou a nanajvýš autonómnosťou človeka i 
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jeho voľby i spôsobu určovania obsahov svojho i života i výchovy svojich rato-
lestí. V konzumnej spoločnosti vplyv na ľudské indivíduum, na jeho kolektív, 
bude sa realizovať ako tuhý boj medzi realitou i snenín bytia. Bez snenia i nádejí 
existencia bytia stráca osnovy ľudskej, v celistvosti jeho okolia, humánnej i v 
harmónii pretrvávajúcej a pre človeka i dôstojnej budúcnosti. 

 

Nasledovný prejav je v srbčine, z dôvodu, že tlačovú konferenciu v 

Belehrade v priamom prenose vysielal Media center, cieľom bolo oboznámiť 

verejnosť v Srbsku o tomto projekte a o našej vízii: 

 

Marína Toman  

     KONSENZUS ZA REŠENJE PROBLEMA 

За словачку заједницу се говорило и говори да крије 

друштвени феномен који надилази локални значај и даје 

допринос бољем разумевању актуелних глобалних питања 

одрживости и очувања етничког идентитета у сложеној 

мултиетничкој средини и даљем оплемењивању друштвених 

односа, културног и духовног наслеђа.   

Међутим ако  пођемо од чињенице да су Словаци за 

девет година између два пописа становништва изгубили чак 8,9 

одсто своје популације.  

Да је сваки дан словачка заједница у Србији мања за два 

члана. Да млади људи одлазе из земље на школавање па се 



 
63 

 

невраћају у Србију. Да се појављује отуђеност, поготово код 

младих,  од сопственог етничког идентитета, поготово када је у 

питању употреба матерњег језика.    

Онда се јавља забринутост и намеће питање– Где се 

данас налази словачка зеједница и каква је будућност чека?  

Невладина организација Словаци и суживот уз подршку 

Канцеларије за дијаспору Словачке републике управо је из тих 

разлога организовала округле столове под називом ”Куда даље 

Словаци”.   

Позив да учествују у реализацији пројекта упућен је 

свим релевантним представницима словачке заједнице у 

Србији. Главни закључци и препоруке са дебата одржаних у 

Бачком Петровцу и Падини биће објављени у посебној 

брошури.  

Сада би неко поставио питање – Зашто сте се бавили 

овом проблематиком ако је то у надлежности националног 

савета?. Да тачно је. То питање је свима нама много пута 

постављано.  

Зато што сматрамо да значај проблема надилази тежину 

националног савета, да је он до сада био неефикасан по многим 

питањима, и незаинтересован да окупи све релевантне 

представнике словачке заједнице на једном месту  .  

Зато што сматрамо да о овим проблемима не треба да се ћути. 

Да о њима мора да се постигне широк консензус. 
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На дебатама смо чули и мишљења представника Матице 

словачке, професора универзитета, националног савета, 

припаднике различитих политичких странака. Чули смо 

забрињавајуће податке али и предлоге. На дебатама нисмо 

тражили кривце.  

Нама у држави Србији нико неспори право да радимо на 

очувању и промовисању сопственог националног идентитета. 

Уставом и законима загарантована су права националних 

мањина међутим, након дискусија наметнуло се питање –Да ли 

припадници словачке заједнице та своја права користе?  

Основни закључак ових дебата је да се о питањима која 

се односе на одрживост и развој етничке заједнице, а која 

укључују и економску и социјалну и културну проблематику 

итд. мора постићи консензус унутар саме заједнице а онда уз 

укључивање надлежних државних органа пре свега 

Министарства правде и Канцеларије за људска и мањинска 

права и уз помоћ Словачке Републике крене у њихово 

решавање.  

Ово су велики  проблеми чије ће не решавање довести до 

тога да се словачка заједница, препознатљива по очувању свог 

етничког идентитета, нађе на маргинама друштва и државе, али 

и до тога да Словака небуде на овим просторима.  

Ситуација је забрињавајућа и  држава не сме да има 

становиште , као што је то било ранијих година, да се њена 
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улога, када су у питању националне мањине, завршава 

доношењем закона о националним саветима. 

За једну заједницу је успех уколико се не одрекне себе 

зарад других већ уколико успе друге да обогати собом и себе 

другима. За разлику од оних држава у којима су многе 

мањинске заједнице или маргинализоване или су се утопиле у 

веће, Словаци у Србији чине део историје и део наслеђа са 

којим се надамо да ће држава ићи у будућност. 

MSc. Michal Spevák  

DRŽAVA NA POTEZU 

Moderna Srbija nezamisliva je bez uređenja �medjuetničkih pa i 
političkih odnosa  u Vojvodini. 

Slovaci imaju pravo da budu zabrinuti zbog svih problema sa kojima se 
suočavaju: asimilacija, upotreba jezika i pisma itd., o kojima je profesor ved 
govorio. To nisu problemi koji su se pojavili danas. To su problemi koji se 
javljaju dugi niz godina a koji ce predstavljati veliki teret za slovacku zajednicu 
u bududnosti.   

Poslednjih deset godina politika Beograda je forsirala izgradnju 
institucija koje su isključivo zadovoljavale interese pojedinaca, ali bez sluha za 
interesima i željama ljudi tog nacionalnog korpusa.  Smatramo da je 
politizacija institucija koje se bave pravima nacionalnih manjina nedopustiva. 
Godinama se sprovodi selekcija po političkoj osnovi ali o tome se ne govori, o 
tome se duti a problemi se ne rešavaju. 
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Dobili smo neke signale od zvaničnika da de se nagomilani problemi  
Slovaka u Srbiji početi rešavati, ali se ne živi od signala. Potrebna nam je vlada 
za nas, vlada ne protiv nas. 

Posle izbora de biti formirana nova Vlada Republike Srbije. Onog dana, 
kada se formira vlada treba da izađe sa svim jasnim prioritetima i ciljevima i u 
vezi nacionalnih manjina. 

Smatramo da je preko potrebno ministarstvo za ljudska prava i manjine 
u kojem de osim vedinskog naroda sedeti i predstavnici svih nacionalnih 
zajednica. 

Ne smemo zaboraviti da de na putu ka Evropskoj Uniji, Evropska 
komisija  tretirati ključna dostignuda, izazove i preduslove za otvaranje 
pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23- Pravosudje i osnovna prava. 
U okviru poglavlja 23 postoji deo koji de se baviti ljudskim pravima.  

Problemi sa kojima se suočava slovačka zajednica u Srbiji su problemi 
čije ne rešavanje dovodi u pitanje opstanak nas Slovaka na ovim prostorima. 
U njihovo rešavanje moraju da se uključe svi relevantni predstavnici slovačke 
zajednice: Matica slovačka, crkva,  nacionalni savet, civilni sektor, država a 
takodje i Slovačka Republika. 

Udruženje gradjana Slovaci i suživot načinilo je prvi korak u tom pravcu, 
kada je na dijalog pozvalo sve relevantne zainteresovane predstavnike 
slovačke zajednice. Sada je red na državi. 

 

 

 



 
67 

 

     ĽUBOR STUPAVSKY 

                                  NRSNM  BEZ  DOSTATOČNEJ  KAPACITY 

Platné zákony v Srbsku sú celkom kvalitné, ale problém 
v Srbsku je že sa neimplementujú (neuplatňujú).  Národnostná 
rada menšín je dobrý  nápad- idea,  ale sa ukázalo, že ma malú 
kapacitu pre potreby príslušníkov národnostných spoločenstiev. 
  Zamestnanosť vo verejných a ostatných štátnych 
inštitúciách by mala proporčne zodpovedať etnickému zloženiu 
obyvateľstva  na úrovni lokálnych samospráv. Najčastejšie 
proporčná zamestnanosť Slovákov vôbec nezodpovedá zloženiu. 
V samom Petrovci sa táto proporcia nedodržuje, tak čo povedať 
o druhých prostrediach, v ktorých Slováci nie sú väčšina??? Údaje 
sú veľmi zlé, preto že sa na tomto poli sa vôbec nepodnikalo. Za 
následok to má ekonomickú asimiláciu.   Podľa mňa, je súrne 
treba meniť spôsob volieb do národnostných rád ako aj 
formovania volebného zoznamu. Tu odporúčam odkukať dobré 
praxi z regiónu.  

Treba, aby sme si my Slováci žijúci v Srbsku, žiadali si 
priameho predstaviteľa Slovákov v srbskom parlamente ako čo to 
ma napríklad srbská menšina v regióne (Chorvátsko, Maďarsko). 
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) 
má byť teleso, ktoré má zoskupovať Slovákov a chrániť záujmy 
Slovákov bez ohľadu do ktorej politickej strany- hnutia patria. 
Vzor si treba zobrať  zo Židov a Maďarov, ktorý naveky na prvé 
miesto kladú záujem svojho etnika a nie osobný záujem. 
Nedovoliť,  aby sme sa medzi sebou štiepali- delili  podľa záujmov 
politických strán,  zvlášť parlamentných strán. Potrebné je 
zachovávať svoje národne povedomie v prvom rade.  
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Prof. Dr. Ján Babiak a predseda združenia Sas Michal Spevák 

 

Momentka z petrovského okrúhleho stola národnej jednoty 



 
73 

 

 

Katarína Melegová Melichová, presedníčka MSS 

 

Ján Slávik, predseda Miestneho spoločenstva Kysáč 
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Rastislav Surový, čestný predseda MSS 

 

Ivan Zafirovid, člen MO MSS Vojlovica Pančevo 
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Dr. Anna Boldocká Ilidová, hovorkyňa  SVS 

 

Vilam Slavka, predseda Strany vojvodinských Slovákov (SVS) 
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Ján Paul, člen NRSNM a predseda Slovenskej strany 

 

Ľubor Stupavský, člen NRSNM 
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Prof. Ing. Vladimír Valent, Marína Toman a Msc. Michal Spevák 

 

Momentka zo záverečného Okrúhleho stola v Belehrade 
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Ciljevi i strategija sadržana u projektu „Kako dalje, Slovaci u Srbiji“ koji 
finansira Kancelarija za Slovake u inostranstvu iz Bratislave, Slovačka 
Republika a realizuje je Udruženje „Slovaci i suživot“-„Slováci a spolužitie“, 
Bački Petrovac, upuduju na ocenu stanja, sadašnjeg i bududeg rada, saradnje 
ljudi i život pripadnika etničkog kolektiva, održanje identiteta i samoodržanja 
slovačke manjine-zajednice u Republici Srbiji. 

 1. Motivacijom pripadnika zajednice nastoji se da se vladini i nevladini 
subjekti Slovaka u Srbiji okupe, objedine, unaprede svoje i društvene odnose 
a u duhu zakonskih propisa i stvore zajedničku platformu za bududa 
delovanja Slovaka u Srbiji. 

 2. Društvena praksa i predočavanje potrebe da vladin i nevladin sektor 
zajednički priprema smernice, postupke, ciljeve i odluke. Stvaranje uslova da 
odumire praksa da pojedinci u političkim partijama, uzan krug ljudi budu 
jedini tumači potreba, htenja, ciljeva etničkog kolektiva a da preostali 
društveni subjekti budu isključeni iz javnog života. Zadatak je da svi subjekti, 
kreativan ljudski i intelektualni potencijal, znanje, pojedinci čine relevantnu 
društvenu snagu za promene, razvoj napredak i održanje entiteta. 

 Objedinjenost subjekata slovačkog života u Srbiji doprinosi da se 
konsultovanjem, neprekidnom komunikacijom sa javnošdu obezbedi nužan 
društveni konsenzus. 

 3. Upotreba jezika i pisma proizlazi iz zakonskih propisa na nivou 
lokalne samouprave, autonomije i države. To Slovacima obezbeđuje 
primenu jezika i pisma etniteta u javnom životu, javnim službama, sudovima 
i tamo gde to zakonski propisi definišu.To se veoma malo koristi u javnom 
životu etničkog kolektiva; nužna je promena tog stanja. 
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 4. Školovanje, obrazovanje, vaspitanje (od predškolskog do 
univerzitetskog) dece i omladine treba da teži obuhvatu sve dece, omladine 
kako iz monoetničkih tako i dvoetničkih, dvojezičkih bračnih zajednica 
uvažavajudi pravo roditelja za donošenje odluka. Nastavni planovi i programi 
treba da potpomažu formiranje shvatanja i potrebe održanja etničkog 
identiteta, upražnjavanja prava i sloboda pripadnosti svom narodu, građan-
skom društvu i da budu bitan činilac pouzdanosti građana u državi - 
Republici Srbiji. Znanje treba da ima upotrebnu vrednost i treba da bude 
pretočeno u ljudska dela. 

 5. Kultura, stvaralaštvo i verski život treba da ima snažnu podršku 
države stvaranjem pogodne društvene klime, finansiranjem, pomod kako 
državnih tako i nevladinih subjekata, samofinansiranih delatnosti: Matice 
slovačke u Srbiji, slovačkih kulturno-umetničkih-prosvetnih društava, verskih 
subjekata i njihovih udruženja, građanskih i profesionalnih asocijacija 
Slovaka u Srbiji, prezentovanja stvaralaštva, artefakata, izdavaštva, 
preduzetnika, poljoprivrednika, duhovne i materijalne kulture, baštine 
naroda na lokalnom, državnom području i u inostranstvu. Bitno je arhiviranje 
svega toga putem državnih institucija i uz uvažavanje interesa organa 
Slovačke Republike i drugih subjekata u svetu. 

 6. Medijalna sfera (elektronski i štampani mediji) pored 
pravovremenog, istinitog obaveštanja o događajima u državi i entitetu ima 
zadatak da neguje i unapređuje jezičku kulturu, širi vidokruge kulturnog i 
drugog stvaralaštva ljudi i uključenja pojedinca i njegovih kolektiva u 
društveni život i otvorenost prema inovacijama, izazovima i događanjima u 
okruženju. Vreme emitovanje u elektronskim medijima treba da bude 
podređeno etničkom gledalištu. Štampani mediji treba da nude razumljiv 
informativni i zabavni sadržaj kojim se unapređuje etnička samosvet, 
saznanje i napredak čoveka. Medijalna sfera Slovaka i drugih entiteta u Srbiji 
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ne treba da neprestano strepi za svoj opstanak, rad, programe i svoju 
bududnost. Naprotiv treba da je slobodna, kritička, sa izvesnom bududnošdu, 
stabilnim uslovima finansiranja kako subjekata državnog tako i privatnog 
sektora. 

 Bitno je da život, rad, stvaralaštvo slovačke zajednice bude neprekidno 
prisutno u svim sredstvima javnog informisanja slovačkog i vedinskog, 
srpskog, naroda. 

 7. Društveni život Slovaka u Srbiji kao autohtone populacije koja preko 
280 god. živi. radi, stvara, reprezentuje se na području Republike Srbije 
korisno je da stvaralaštvo manifestuje putem vladinog i nevladinog sektora. 
Taj rad treba da poznaju i uvažavaju od nivoa lokalne samopuprave do 
državnog vrha. Umreženost institucija je bitna da bi život, duhovno i 
materijalno stvaralaštvo Slovaka, njihov doprinos (u saglasju sa brojnošdu 
populacije) bio sastavni, integralni, deo multietničke, multikonfesionalne i 
multikulturne sredine i pogodne klime u društvenoj zajednici ravnopravnih 
ljudi i građana. 

Doprinos radu i kvalitetu, društevnoj klimi nužno zahteva povedanje 
učešda broja Slovaka na svim nivoima razmatranja, pripremanja, donošenja, 
realizacije i kontrole usvojenih ciljeva, razvoja društvene zajednice–države i 
održivosti stečenih prava i sloboda. 

  Državna politika treba da potpomaže porast nataliteta, život i 
uslove rada mladih bračnih zajednica, porezima pomaže razvoj i brigu o deci, 
socijalnu politiku a posebno usmerava brigu na ostarelu populaciju Slovaka i 
svih građana Republike Srbije. 
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  8. Učešde obrazovanih mladih ljudi i etničke intelektualne elite 
preduslov je savremenog načina organizovanja društva, njegovog napretka i 
uključenja u tokove razvoja unutar etničke zajednice, države i van njenih 
granica. Bez obrazovanih ljudi, (njihovog uključenja u pripremu stavova, 
smernica-strategije, rada, odgovornosti i kontrole, ocene realizovanog) i 
stabilnih uslova života, privređivanja i preduzeništva slovački entitet i 
njegovo potomstvo nemaju izgleda za trajnoodrživ razvoj i opstanak. 

  9. Preduzetništvo, zaposlenost mladih i ostalih, ekonomski život, 
uslovi privređivanja osnovni su faktori da etnička populacija sama sebi 
obezbeđuje ekonomske preduslove za održanje, razvoj, napredak, 
reprodukciju i bogat duhovni i materijalni život sa svim savremenim 
sredstvima za rad i za druge ljudske aktivnosti i ljudsku sredu. 

 10. Lokalna samouprava je mesto gde se rodi, oplođuje, inovira, 
prezentuje, reprezentuje svaki oblik življenja, stvaralaštva, ljudskih odnosa. 
Zato država svojom politikom, decentralizacijom ovlašdenja i finansijskih 
sredstava treba snažno da pomaže život čoveka i zajednice na tom području. 
Tu spada razvoj infrastrukture (putevi, vodovod, kanalizacija, prostorno 
planiranje i uređenje naseobina, komasacija, kominikacijske mreže, objekti 
društvenog standarda...), održivost, diverzitet ekosistema i njegove 
harmonije, nezagađivanje i zaštita okoline (tle, voda, vazduh, odlagališta 
otpada, remedijacija supstrata), zapošljavanje, lična i društvena odgovornost 
za sebe, porodicu, zajednicu. 

 11. Saradnja sa Slovačkom Republikom i drugim fizičkim i pravnim 
subjektima treba da ima za cilj unapređenje života, rada, stvaralaštva, 
održivosti razvoja i napretka kako slovačkog kolektiva u Srbiji tako i naše 
zajednice. Realizacija tih i njima sličnih ciljeva i strategija treba da bude 
definisana putem bilateralnih ugovora a pripremana i definisana uz 
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savetodavan rad i aktivno učešde (konsultovanog a javnosti nedovoljno 
poznatog rada) vladinog i nevladinig sektora i svih Slovaka u Republici Srbiji. 

 U Srbiji postoje subjekti Slovaka koji brinu, organizuju i uređuju tu 
pomenute domene života. Udruženje „Slovaci i suživot“ ima za cilj da sve to 
potpomogne, ojača i da bude aktivan činilac unapređenja osnova i kvaliteta 
življenja i delovanja čoveka. 

O пројекту 

     Словачка заједница у Србији крије друштвени феномен 

који надилази локални значај и даје допринос бољем 

разумевању актуелних глобалних питања: одрживости и 

очувању етничког идентитета у сложеној мултиетничкој 

средини и даљем оплемењивању друштвених односа, 

културног и духовног наслеђа. Различитост али и отвореност 

ка другим заједницама допринели су изградњи специфичног, 

препознатљивог идентитета Словака. Међутим, поставља се 

питање –Где се данас налази словачка мањина и каква је 

будућност чека? Колико је за заједницу, која је за 9 година 

изгубила чак 8,9 одсто целокупне своје популације, данас 

битна традиција, култура и историја у савременим 

околностима и свим друштвеним и економским проблемима 

кроз које држава пролази?  

До одговора на ова али и сва друга питања важна за 

словачку заједницу као што су национални савети, слобода 

медија итд, покушаћемо да доћемо до одговора током серије 

дебата под називом „Куда даље Словаци“ које организује 
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удружење грађана “Словаци и суживот” (Slovaci a spolužitie) 

под покровитељством Канцеларије за дијаспору Словачке 

Републике. 

Позив да учествују у реализацији пројекта упућен је свим 

релевантним представницима словачке заједнице у Србији 

(Национални савет, Матица Словачка, црква, итд), 

представницима надлежних државних институција и 

представницима амбасаде Словачке Републике.  

О нама 

     Словаци и суживот је нестраначко, невладино, 

непрофитно удружење основано ради заштите људских и 

мањинских права и развоја етничке заједнице Словака у 

областима запошљавања, информисања, културе, званичног 

коришћења језика и писма итд.  

Циљеви удружења су утицање на јавност у остварању 

демократског друштва и у остваривању једнакости међу 

људима и у њиховим заједницама, остваривање владавине 

права и уважавање различитости.  
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Za vydavateľa:  

Slovaci i suživot /Slováci a spolužitie (Sas) 

V Báčskom Petrovci, februára Roku Pána 2014 

Texty  autorov jednotlivých príspevkov nemusia vyjadrovať 

názory Sas. 

Fotografie: Ján Diňa, Mediacentar Belehrad 

Na konci úspešného projektu združenie Sas sa chce 

poďakovať všetkým účastníkom a médiám, ktoré sledovali tieto 

debaty. Špeciálne chceme podčiarknuť aktivity ktoré vyvíjajú naši 

Slováci z Belehradu a okolia: Štefan Tisovský, Viera Otaševid za 

slobodna Cicková, Anna Petráková Petrovičová, Mladen Stajid 

s odkazom, že na nich myslíme, aj keď nepatria územne pod AO 

Vojvodinu a cítia sa, že na nich všetci zabudli.  Práve združenie 

Sas chce plánuje vyvíjať aktivity v tomto smere, aby sa necítili 

zabudnutí a následne sa nám nestratili. 

Projekt finančne podporil:  

 


