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Krajanské médiá
Posko
Organizáciou zdruujúcou Slovákov v Posku
je Spolok Slovákov v Posku, ktorého tlaovm
organom je krajansk mesaník ivot. Okrem
neho sú aktuality z krajanského ivota, ako i zá
kladné informácie o innos Spolku, spolkovej
tlaiarne a redakcii ivot publikované na we
bovej stránke www.tsp.org.pl.
Poda historickch zdrojov kultúrnospolo
ensk asopis ivot vznikol na iados krajanov
v roku 1958 s prvm sídlom vo Varave. Redak
cia bola v tom ase spravovaná tlaovm kon
cernom RSW „Prasa“ vo Varave. Po rozpade
vekého tlaového koncernu v marci roku 1990
redakciu po zdhavom vyjednávaní od 1. júna
1990 prevzal Ústredn vbor Kultúrnosociál
nej spolonos echov a Slovákov v Posku. Do
Krakova sa redakcia presahovala v máji 1993,
a to do budovy Spolku Slovákov v Posku na
Ulicu sv. Filipa 7, kde sídli dodnes. Prvé íslo
ivota vytlaené v novovzniknutej spolkovej
tlaiarni vylo v apríli 1993.
Patríme medzi najstarie periodiká vydá
vané na území Poska pre národnostné
meniny. ivot je e jedinm tlaenm peri
odikom vydávanm v slovenskom jazyku. Spro
stredkúva slovenské tlaené slovo do mnohch
domácnos na Orave, Spii, Sliezsku, ale aj do
zahraniia.
Za desaroia sa menila grafická úprava, ako
aj obsahová nápl periodika, ktoré sa z ier
nobieleho informanozábavného magazínu
zmenilo na farebn, s väím potom prís
pevkov z populárnonáunej oblas, histórie,
slovenskch reálií a krickopolemickch lán
kov a úvah.
Redakcia sa usiluje modernizova pracovné
postupy a by v stálom kontakte s itatemi. Re
daktori pravidelne navtevujú krajanov, zho
várajú sa s nimi, podporujúc tm ich národné
povedomie, pocit spolupatrinos so sloven
skm dianím, zaujímajú sa o slovenské vyuo
vanie na kolách, o dianie v klubovniach,
propagujú lásku k rodnej rei, udovm tradí

ciám, vtvarnému umeniu, povzbudzujú mladú
generáciu k tradovaniu starootcovského de
distva a z toho vyplvajúcej akvnej úas na
krajanskom dianí.
ivot by nepretrval dodnes, keby ho kraja
nia vemone nepodporovali. Najvsnejie
hovorí o tom heslo ivot s krajanmi – krajania
so ivotom. Od svojho vzniku bol medzi kra
janmi obúben a prejavilo sa to napríklad aj
tak, e si predplácali niekoko vtlakov, aby sa
zaisla jeho rentabilita na zaiatku vydávania.
Takto vylo niekoko ísel vo viac ako 20sí
covom náklade.

Redakciu podporujú e vbory jednotlivch
miestnych skupín na Spii, Orave a Sliezsku.
Pädesiates rokov je u za nami. Avak za
stavme sa a zamyslime sa, i asopis, ktor
vznikol z potreby sdc Slovákov ijúcich na
území Spia a Oravy, spa naalej svoje po
slanie, akú úlohu má dnes v krajanskom hnu
a i jeho existencia má svoje pevné miesto v i
vote naich itateov? Najvsnejiu odpove
poznajú itatelia, ktorí ítajú jeho obsah a km
majú záujem o slovo v materinskom jazyku,
snaha naej redakcie má zmysel. Ke sa chcete
o tom presvedi, príte k nám a porozprávajte
sa s naou itateskou obcou.

Noviny a tla lokálneho rázu reprezentujú
médiá, ktoré vychádzajú v rámci jednej lokálnej
samosprávy a ktoré informujú jej obyvateov
o aktuálnom dianí v danej obci. Sem patrí dvoj
tdenník Petrovské noviny (Básky Petrovec),
informátor okresu Básky Petrovec Naa re,
asopis pre umenie a kultúru Aurora (Stará Pa
zova), roenka Pazovsk kalendár a iné. Pred
niekokmi rokmi lokálne noviny vychádzali aj
v Kovaici a v Starej Pazove, niektoré po srbsky,
priom tlaené noviny mali niekoko strán tla
ench aj po slovensky.

Agáta Jdrzejczyk

Srbsko
Slovenské vojvodinské novinárstvo v Srbsku má
dlhú tradíciu, práve v roku 2014 si pripomí
name úctyhodné jubileum – 150 rokov sloven
skej tlae. Zaiatky publicisky pramenia ete
z roku 1864, ke sa profesor novosadského
gymnázia, Jozef Podhradsk, odhodlal vydáva
asopis pre de Slávik a asopis pre mláde
Zornika, ím poloil základy novinárstva
Slovákov ijúcich vo Vojvodine. Okrem printo
vch médií, vojvodinskí slovenskí novinári dnes
pôsobia v rozhlasovch a televíznych redak
ciách s programom v slovenskej rei. Vo Vojvo
dine pôsobí vye 30 redakcií, ktoré vydávajú
alebo produkujú programy po slovensky.
Printové médiá
Slovenské vojvodinské printové médiá zvy
ajne triedime poda dosahu. Preto poznáme
„celomeninovú“ (zachytáva celú autonómnu
oblas Vojvodiny) a lokálnu tla, teda noviny
lokálneho rázu.
Medzi tla oblastného typu zaraujeme e
noviny a asopisy, ktoré spracúvajú proble
maku o celej Vojvodine, kde ijú Slováci, ale
aj presahujú rámec krajiny. Sem patria predo
vetkm tdenník Hlas udu (Básky Petrovec
– Nov Sad, 1944), detsk asopis Zornika
(Básky Petrovec, 1939), mesaník pre litera
túru a kultúru Nov ivot (Básky Petro
vec,1949), mesaník pre mláde Vzlet (Nov
Sad,1970), rodinn magazín Rovina (Básky
Petrovec, 1994), resp. Národn kalendár (Bá
sky Petrovec, 1920). Do dejín slovenskej publi
cisky sa natrvalo zapísali aj spoloenskopoli
cké noviny Dolnozemsk Slovák (1902 – 1920)
a Národná jednota (1920 – 1941) a mnostvo
inch literárnych, pedagogickch, hospodár
skych, cirkevnch, tudentskch a humorisc
kosarickch asopisov. Okrem tlaenej podo
by noviny Hlas udu majú registrované aj svoje
osobitné internetové vydanie a akvne sa
prezentujú aj cez sociálne siete. Aj iné perio
diká aspo iastone svoj obsah prezentujú i na
internete.

Elektronické médiá
Podobnm spôsobom môeme rozdeli aj
slovenské vojvodinské elektronické médiá.
Pokia ide o elektronické médiá oblastného
rázu, patrí sem Rádiotelevízia Vojvodiny, ktorá
vysiela program aj po slovensky. Tradícia Slo
venskej redakcie Rádia Vojvodiny má 60 rokov,
Slovenská redakcia Televízie Vojvodiny existuje
od roku 1975.
Elektronické médiá lokálneho charakteru
majú vysokú sledovanos. Niektoré médiá vy
sielajú program iba po slovensky, ale väinou
sú to dvoj a viacjazyné médiá.
Lokálne rádiá vysielajúce po slovensky sú:
Rádio Kysá, Rádio Petrovec, Rádio Stará Pazo
va, Rádio Kovaica, Rádio Bá, Rádio íd a Rá
dio Padina. Ide o verejnoprávne rozhlasové
stanice, ktoré majú tátnou rádiodifúznou
agentúrou pridelené frekvencie, okrem Rádio
Padiny, ktorá je v súkromnom vlastníctve.
Lokálnymi televíziami vysielajúcimi po slo
vensky sú Televízia Kovaica, Televízia Petrovec,
Televízia Panevo, Televízia Apolo a zarau
jeme sem aj regionálnu TV Panonija z Nového
Sadu, ako aj dva infokanály – Infokanál obce
Básky Petrovec a Infokanál obce Stará Pazova
vysielajúce cez káblovch distribútorov. Iba TV
Petrovec je v súkromnom vlastníctve. Okrem
teresteriálneho signálu oraz viac staníc svoje
sluby ponúka aj cestou internetu.
Okrem uvedench spôsobov informovania
oraz rozírenejie aj medzi slovenskou meni
nou vo Vojvodine zaína by internetové novinár
stvo. Obsiahle informavne portály veobec
ného typu sú www.hl.rs a www.kulpin.net
a portál, ktor sa venuje kultúrnym obsahom,
nájdeme na adrese www.slovackizavod.org.rs.
Jaroslav iep
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Rumunsko
Slováci prili do Nadlaku v roku 1803 a doniesli
si so sebou nielen pokrm pre telo, ale aj pokrm
pre duu – priniesli si aj farára a uitea, vaka
omu mohli vies u od zaiatku plnohodnotn
kultúrnospoloensk aj duchovn ivot.
Iniciátorom a éfredaktorom prvého sloven
ského periodika v Rumunsku – Slovensk t
denník, Nepolick asopis Slovákov (1929 –
1932) – bol Ján Kme. Následkom zhorujúcej
sa finannej situácie noviny po troch rokoch
zanikli, ale potreba slovenského písaného slova
sa stávala stále naliehavejou. Preto v roku
1936 uzrel svetlo sveta alí tdenník, a to
Nae snahy. éfredaktorom bol Peter Pavel
Dová. Tieto noviny vychádzali do roku 1941,
ke druhá svetová vojna prekazila ich aliu
existenciu.
Medzi rokmi 1853 – 1918 v Nadlaku ili a pôso
bili desia autori, ktorí spolu vydali 65 kninch
tulov – zväa úelovch publikácií, ale aj mo
nografickch, historickch, literárnych textov.
Komunisck reim neprial národnostnm
písanm prejavom, ve ich nemohol kontrolo
va. A predsa bukuretské vydavatestvo pre
národnostné meniny Kriterion zaalo v roku
1980 vydáva pre rumunskch Slovákov roen
ku Variácie – zborník krátkych literárnych útva
rov, recenzií, túdií. Tu sa medzi rokmi 1980 –
1992 mohli prejavova skúsenejí autori, ale aj
zaiatoníci. Dokonca sa tomuto vydavatestvu
podarilo publikova aj zopár kniiek pôvodnej
slovenskej tvorby.

alí novinársky poin Slovákov v Rumunsku
bol mon a po roku 1989. Líder rumunskch
Slovákov, dolnozemsk literát Ondrej tefanko,
oivil v roku 1990 Nae snahy a postupne zalo
il a editoval aj alie asopisy.
Jednm z nich bol nevedn, dvojjazyn a
sopis pre kultúrny dialóg Rovnobené zrka
dlá/Oglinzi paralele, ktor prináal rumunskm
itateom skvostn vber prekladov zo sloven
skej literatúry a slovenskm itateom z rumun
skej literatúry. Na stránkach tohto asopisu, vy
chádzajúceho tvrrone, sa stretli desiatky
vznamnch reprezentantov tchto dvoch kul
túr a literatúr. asopis zanikol v roku 2008, po
tefankovej smr.
alím asopisom, tentoraz spájajúcim lite
rárne prejavy Slovákov z Rumunska, Maarska
a Srbska, sa stal v roku 1996 tvrroník Dolno
zemsk Slovák, ktor publikuje kadorone aj
tyri kniné prílohy. Redakné sídlo je v Nadla
ku, prvm éfredaktorom a vydavateom obno
veného asopisu bol Ondrej tefanko a od roku
2008 Ivan Miroslav Ambru. Dolnozemsk Slo
vák má redaktorov zo vetkch troch vyie
uvedench krajín.

Mesaník Nae snahy má od roku 2004 ako
prílohu kultúrnoliterárny kvartálnik Nae sna
hy plus. Medzi rokmi 1996 – 2002 vychádzal
v Nadlaku aj mesaník My, ktor je asopisom
slovenskej mládee v Rumunsku.
Zásluhou jednej z najpoprednejích kultúr
nych intúcií Slovákov v Rumunsku, a to
Kultúrnej a vedeckej spolonos Ivana Krasku,
bolo v roku 1994 zriadené v Nadlaku Vyda
vatestvo Ivana Krasku. Vychádzajú tu stovky
kníh slovenskch spisovateov, najmä z Rumun
ska, ale aj Maarska, Srbska i Slovenska, rov
nako tak preklady rumunskch autorov do
sloveniny, ale aj preklady slovenskch a es

kch autorov do rumuniny. Vydavatestvo sa
pravidelne prezentuje so svojou kninou pro
dukciou na viacerch kninch vetrhoch ako
napríklad na braslavskej Bibliotéke.
V Nadlaku ije a tvorí viacero slovenskch
spisovateov venujúcich sa tak pôvodnej tvor
be, ako aj prekladom. Devä z nich sa stalo
lenmi Zväzu spisovateov Rumunska. Spisova
telia sa raz mesane stretávajú na zasadaniach
Literárneho spolku Ondreja tefanka, kde ítajú
a spolone analyzujú ukáky zo svojej najnovej
literárnej tvorby.
Pokia písané slovo naej národnostnej
meniny tvorí podstatnú as médií, slabie sú
na tom rozhlasové a televízne relácie v sloven
skom jazyku. Temevársky rozhlas má od roku
1990 kadú nedeu poobede vyhradenú jednu
hodinu v slovenskom jazyku. V rámci verejno
právnej televízie v Bukure redakcia pre ná
rodnostné meniny Spolunaívanie obas od
vysiela aj programy v slovenskom jazyku.
Anna RuLehotská

ierna Hora
ierna Hora je krajina, ktorá si zakladá na jed
note a rozmanitos, krajina rôznych národov,
kde, poda potu neije mnoho udí, ale je to
krajina duchom bohatá s dobrmi umi, ktorí
repektujú vlastnú históriu a pamätajú na obe,
ktorú ich predkovia priniesli v mene slobody.
V iernej Hore ije vea národov a medzi tak
mer 670 000 obyvatemi je aj malá komunita
Slovákov, najmä slovenské eny, ktoré sa vydali
do iernej Hory.
Slováci z iernej Hory nemajú vek vplyv na
polick ivot, ale vrazne prispievajú do
kultúrnej rozmanitos, na o je ierna Hora
vemi hrdá.
Prítomnos Slovákov v iernej Hore je
citená aj napriek tomu, e neexistujú sloven
ské médiá, ktoré by ochraovali slovenskú
identu a kultúru, podporovali priatestvo

a spoluprácu. Avak v roku 2007, len rok po
vyhlásení nezávislos iernej Hory, si Slováci
v tejto krajine zaloili Spolonos iernohorsko
slovenského priatestva ako most priatestva
medzi oboma národmi.
Spolonos má svoju vlastnú webovú
stránku www.nvocsp.org a profil na facebooku,
ktoré sú dvojjazyné a informujú Slovákov
z iernej Hory o akvitách, ktoré sa odohrávajú
v iernej Hore aj s fotoreportáami z tchto po
duja.
Aj ke to nie je také isté, ako keby to bolo
rádio alebo televízia, eto stránky sú hlasom
slovenského udu v iernej Hore – hlasom, kto
r sa snaí oslovi kadého Slováka v tejto kra
jine, prezentova slovensk jazyk a predstavi
slovenské tradície, históriu, umenie a kultúru.
Primárnym cieom organizácie bolo idenfiko
va a spoji vetkch Slovákov, ktorí ijú v ier
nej Hore a zachova slovenskú identu. Zverej
nen bol zoznam vetkch osôb so slovenskmi
menami a priezviskami alebo tch, ktorí majú
slovensk pôvod. Spolonos si uvedomila, e
jedin spôsob, ako skutone zachova sloven
skú identu, je chráni slovensk jazyk tak, e
od zaiatku je hlavnou akvitou spolonos or
ganizova a podporova projekty, vaka ktorm
mladí udia, najmä de, spoznávajú slovensk
jazyk a kultúru, poujú príbehy o svojich pred
koch a spoznajú slovenské dejiny.
Kad rok je tu tradiné podujae „Mikulá
v Podgorici", ke 6. decembra prichádza
Mikulá k deom a prináa im dareky. Spolo
nos pomohla e zorganizova slovenské
veery v iernej Hore, ako sú koncerty sloven
skch umelcov populárnej a vánej hudby, folk
lórne veery, vstavy, stretnua, recitovanie
poézie a iné podujaa, ktorch úelom je zhro
madi Slovákov z iernej Hory a podpori
slovenskú kultúru.
To vetko by nebolo moné bez dobrej spo
lupráce medzi spolonosou a Úradom pre
Slovákov ijúcich v zahranií, ktor podporil
nau spolonos.
Spolonos má plán akvít do budúcnos,
medzi ktoré patrí: vytvorenie prvého ier
nohorskoslovenského slovníka, organizácia
letnch táborov slovenského jazyka pre de,
spolupráca s Macou slovenskou prostred

níctvom niektorch projektov a akvít v iernej
Hore, ako aj nadviazanie hospodárskych vza
hov medzi Slovenskom a iernou Horou,
propagácia slovenskch vrobkov v iernej
Hore a poskytovanie pomoci firmám zo Sloven
ska pri nadväzovaní spolupráce s firmami
z iernej Hory a e prezentácia iernej Hory

na Slovensku a Slovenska v iernej Hore ako
turisckch desnácií i vydávanie bullenov
o Slovákoch v iernej Hore.
Slováci z iernej Hory sa chcú riadi slovami
M. R. tefánika: veri, milova, pracova. Slováci
z iernej Hory veria, e môu zachova svoj
slovensk jazyk a identu, a pomôc v rozvoji
blízkych vzahov Slovenska a iernej Hory. Len
s láskou a obetavou prácou môu dosiahnu
vetky stanovené ciele.
Marko Milatovi

Maarsko
Slovenská komunita v Maarsku má pomerne
dobre vybudovanú sie celotátnych médií,
ktoré pravidelne prináajú aktuálne informácie
o jednotlivch oblasach jej ivota. Celotátna
slovenská samospráva v Maarsku je ma
jiteom tdenníka udové noviny, ktoré majú
u vye polstoronú tradíciu. Od roku 2004 sú
denne aktualizované v internetovej verzii
luno.hu.
udové noviny
Jediné celotátne írené periodikum slovenskej
meniny ijúcej v Maarsku, udové noviny,
prináa svojim itateom informácie z rôznych
oblas národnostného ivota u od roku 1957.
Od zaloenia slúi nielen ako informan nás
troj, ale jeho najdôleitejím cieom sa stalo za
chovanie a rozvíjanie identy, materinského
jazyka a kultúry Slovákov v Maarsku. Majite
om tlaového orgánu je Celotátna slovenská
samospráva, vydavateom Verejnoprospená
spolonos Legatum.

Periodikum s vye polstoronou históriou
poskytuje z tda na tde aktuálne správy
ilustrované farebnmi fotografiami z dianí sa
mosprávnej, kolskej, kultúrnej, náboenskej
sféry Slovákov v Maarsku. Pri zachovávaní
písanch i nepísanch pravidiel vecného, plura
lisckého, nestraníckeho a eckého novinárske
ho prístupu udové noviny popri slovenskch
samosprávach a obianskych organizáciách
fungujúcich v Maarsku slúia ako otvorené
fórum kadému, komu leí na srdci osud Slo
vae. Od roku 2004 existuje aj denne aktuali
zovaná online verzia periodika, ktorá je dos
tupná na adrese www.luno.hu.
Maarské verejnoprávne médiá majú slo
venské meninové vysielanie. Maarská tele
vízia M1 vysiela raz tdenne slovensk maga
zín Domovina a maarsk rozhlas MR4 dve
hodiny denne od 18.00 do 20.00h vysiela v slo
venskom jazyku na frekvenciách 874 alebo
1118 kHz. Na miestnej a regionálnej úrovni vy
chádzajú periodiká, ktoré sú vydávané sloven
skmi organizáciami ako napríklad abän, Bu
dapeansky Slovák a Komlósky hlásnik.
oslovma.hu  Slovák v Maarsku
Nezávisl slovensk portál v Maarsku
oslovma.hu s podtulkom Slovák v Maarsku
bol naplno rozbehnut 4. októbra 2011 – sym
bolicky na De slovenskch novinárov v Ma
arsku. Táto internetová plaorma, zaloená
bvalm éfredaktorom udovch novín, Imri
chom Fuhlom, predstavuje, azda, najväí
prínos pre slovenskú komunitu v Maarsku
v oblas zabezpeenia, i prehbenia plurality
názorov, slobody prejavu a tlae. Portál sa stal
ozajstnou tvorivou dielou publicistov venujú

cich sa problemake Slovákov v Maarsku.
Zárove sa osvedil aj ako vierohodn zdroj
(nielen pre Slovákov v Maarsku) a dôleit
prostriedok zachovania národnostnej identy,
prispievajúc k rozvíjaniu materinského jazyka

a kultúry naich krajanov. Tvorca portálu
oslovma.hu, Imrich Fuhl, v uplynulom desa
roí pri vedení, redigovaní a aktualizovaní inter
netovch novín nadobudol bohaté skúsenos
v oblas nového druhu novinárstva a vzájom
ného virtuálneho prepojenia krajanov. Portál
oslovma.hu so stálymi rubrikami Aktuality, Poli
ka, Kultúra, Názory, Literatúra, História, Doku
menty, Monitoring a Archív poskytuje monos
vyhadávania v oraz väom mnostve prís
pevkov, vrátane elektronického archívu a vlast
ného prehadu slovenskej a maarskej tlae.
Portál prináa nielen spravodajstvo, ale aj vea
fotografií (vrátane fotogalérií) a irokú ponuku
lánkov s hlavnm dôrazom na publicisku, no
najmä na reálny obraz situácie a ivota slo
venskej národnos – odhalením pozadia uda
los a analyzujúc ich súvislos. Pribline
10 percent uverejnench materiálov je v ma
arine a táto plaorma slúi aj kultúrnemu
slovenskomaarskému dialógu a porozume
niu.
Imrich Fuhl
Andrea Kiss

Pavuina príbuzenstva

Foto: autorka

Koké bohatstvo si opatruje národ slovensk za
hranicami? Nu, takmer dva milióny. Je to
práve toko, koko Slovákov ije za hranicami
náho tátu. Kad jeden z nich, od Chicaga a
po Kovaicu, má svoje korene v krajinke pod
Tatrami, v ilách mu prúdi krv Svätoplukova,
myse mu osvieujú vody Dunaja a do vin
medzinárodnch ahá ho vsos Kriváa.
Krajania ijúci za hranicami Slovenska vedia
o svojej „domovine“ vea. Sptame sa vak
opane: Koko toho vedia Slováci ijúci na Slo
vensku o krajanoch?
Kráame starmi ulikami Braslavy. Pri
chádzajúc na Hviezdoslavovo námese, pri
stavujeme sa pri mladom informakovi. Práve

siaha po starích knihách, umiestnench len
tak v knihovnikách uprostred námesa. Ri
chard Uváik z Braslavy pobudol pol roka na
Erazme vo Fínsku. Hoci tam stretol zopár Slo
vákov, viac sa snail v novom prostredí vytvori
vzahy so tudentmi z inch krajín. „Nedávno
som sa dozvedel, e jednou z úspench auto
riek vo Fínsku je aj Slovenka, ktorá napísala
knihu o svojom príchode do krajiny sícich
jazier,“ rozpomína sa Richard.
alia Braslavanka, Andrea Dingová, sa
stretla zasa s tm, e slovenská autorka ijúca
v Nórsku píe v nórine. Andreine skúsenos
s krajanmi sú pozivne: „Ke sme prichádzali
do cudziny, vdy sa o nás niekto z tamojích

Slovákov ochotne postaral.“ V debate sa dostá
vame aj k tomu, e Slováci, ktorí prili na
Slovensko z inch tátov, si tu vydávajú svoje
periodiká. „Len zriedka ich nájdete v novino
vch stánkoch, ale k mnohm sa dá dosta v in
tútoch i na zastupitestvách,“ ozrejmuje
Jozef Bytánek a dodáva: „V Braslave sú
mnohé zahraniné kultúrne i diplomacké in
túcie, kde sa cudzinci stretávajú. Podobne sa
stretávajú aj krajania ijúci v cudzine.“ Poda
jeho slov, rodinné vzahy medzi krajanmi
napríklad v Rakúsku a Slovákmi na Slovensku
sa v tomto období zaínajú obnovova.
Svojich príbuznch v Nadlaku navtevuje raz
do roka aj Tomá Janeko, aby spoznal rodisko
otca a starch rodiov. „Ako chlapec som úin
koval so súborom aj v Báskom Petrovci. Na
Dolnej zemi sa udriavajú i zvyky, ktoré sú u
na Slovensku zabudnuté,“ uvauje nahlas.
Naase, krajania Slováci, ktorí sa rozhodli i
na Slovensku, sa tu stretávajú na krajanskch
akciách. Tak, o myslíte, pla to, e by kra
janom znamená by dvakrát Slovákom?
Monika Necpálová
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Obraz Slovenska vposkch reáliách
Mienka o Slovensku sa v poskej spolonos
utvárala celé desaroia. Napriek tomu, e
samostatná Slovenská republika na mape sveta
existuje u vye dvadsa rokov, v Posku sa aj
v súasnos stretneme s mylnm presved
ením, poda ktorého Poliaci asto stotoovali
Slovákov s echmi alebo s eskoslovenskom.
Z tohto pohadu dôleitú úlohu pre informo
vanos spolonos o susednej krajine na junej
hranici zohrávajú mienkotvorné médiá, v kto
rch sa obas objavujú len strohé informácie
o Slovensku.
Najastejie sa krajina pod Tatrami spomína
v poskom prostredí v súvislos s turisckm
ruchom. Prezentujú sa prírodné krásy Sloven
ska, historické pamiatky, najmä hrady, zámky,
termálne kúpaliská, folklór a regionálne jedlá.
V zime sú to predovetkm bohaté ponuky
lyiarskych cener vrátanie dopravy z Poska

do desnácie, ktoré Poliaci radi vyuívajú. Ve
kú úlohu pri sprostredkovaní tchto informácií
zohráva aj Slovenská agentúra pre cestovn
ruch, ktorá sídli vo Varave a organizuje re
klamné kampane v oblas cestovného ruchu
po celom Posku.

Strohé informácie
v mienkotvornch
médiách
alím zdrojom informácií pre obyvateov sú
verejnoprávne a komerné médiá, ako rozhlas
a televízia, v ktorch sa informácie z aktuálne
ho ekonomického, polického i hospodár
skeho diania na Slovensku objavujú zriedkavo.
Napríklad len pri príleitos európskych summi
tov, návtevy prezidenta Slovenskej republiky

v Posku alebo iného ústavného initea. Napo
sledy sa Slovensko asto skloovalo v súvislos
s otázkou spolonej organizácie zimnch
olympijskch hier Slovenskou i Poskou repub
likou a najmä iroko komentované rozhodnue
o rezignácii uchádza sa o organizovanie hier.
Pri írení informácií o slovenskej kultúre,
jazyku a spoloenskom dianí dôleitú úlohu
zohráva aj slovenská národnostná menina i
júca na poskom území. Jej prísluníci pro
pagujú artefakty slovenskej udovej kultúry,
krásu jazykového prejavu a literárnej tvorby.
Dosah tchto akvít je skôr regionálny. Vyda
vateské akvity Spolku Slovákov v Posku sú
spojené s vydávaním prekladov slovenskej be
letrie v poskom jazyku.
Marián Smondek

Srbsko je hrdé na svojich Slovákov
„Slovenská republika, s ktorou máme tradiné
priateské styky, podporovala Srbsko na jeho
európskej ceste k EÚ. Oakávame, e v tejto
podpore bude aj alej pokraova“, povedal
ani Dermaku, srbsk vevyslanec v Braslave
v januári tohto roka, ke sa zaali rokovania
medzi Európskou úniou a Srbskom.
Srbské média v poslednch rokoch venujú
vekú pozornos bilaterálnym vzahom Srbska
a Slovenska. Poas návtevy ministra zahra
ninch vecí SR, Miroslava Lajáka, srbské
médiá uverejnili jeho prejavy v srbskom jazyku
a dávali im vek priestor.
Vzhadom na to, e sa srbská vláda spolieha
na pomoc Slovenska aj pri príprave vetkch

predvstupovch zákonov do EÚ, srbská verej
nos je informovaná o dianí na Slovensku. Po
as nedávnych slovenskch prezidentskch vo
lieb srbské média informovali o nich verejnos
kadú hodinu v peciálnej relácii RTS.

Slovensko podporuje
vstup Srbska do
Európskej únie
Najnovie Ján Var, vevyslanec SR v Belehrade,
poas stretnua s ministrom pre prácu a so
ciálne otázky Aleksandrom Vulinom povedal,
e Slovensko i naalej podporuje vstup Srbska

do EÚ, o vyznelo e ako podpora srbského
zákona o finannej podpore rodín s demi.
Srbská verejnos sa e dozvedela, e za
mestnanos stúpla o 1,4 percenta, e Sloven
sko nepatrí k najzadenejím tátom v Stred
nej Európe...
Poas bilaterálnych návtev dvoch krajín
preziden a premiéri Srbska takmer na vet
kch stretnuach s médiami spomínajú sloven
skú meninu v Srbsku. Prezident Tomislav Niko
li poas vlaajej návtevy exprezidenta Ivana
Gaparovia v Belehrade vyhlásil, e Srbsko je
hrdé na svojich Slovákov.
Katarína Vereová

Ke pouje Slovák o Rumunsku...
V lepom prípade Nadia Comneci alebo po
breie ierneho mora, v horom Dracula
a Ceausescu. To sú prvé veci, ktoré Slovákovi
zídu na um, ke sa spomenie Rumunsko. Len
vnimone mono pou slová: Aha, tam ijú
aj Slováci!
Lebo u je tomu tak – Slováci si nali do
mov na území dneného Rumunska pred vye
dvesto rokmi a odvtedy si statone zachová
vajú slovenské tradície, piesne aj slovenské
slovo. Ale o tom na Slovensku vie len má
lokto. A , ktorí naraz zisa, e sme Slováci i
júci v Rumunsku, sa bu zaudujú, ako je to
moné, e tak krásne rozprávame po sloven
sky, alebo kodoradostne skontatujú, ak
máme chudobn slovník. Ve kokí Slováci na
Slovensku ete jedávajú krumpouku alebo
rosouku, kokí si uerajú ruky klinovníkom?
My áno, lebo tak nás to nauili nae prastaré
matere.

My,  s viacermi kríikmi na chrbte, trpko
spomíname na asy, ke kad eskosloven
sk colník, ktor zbadal nau rumunskú
epézetku, sprísnil pohad a s hnusom naz
nail rukou, e máme odstavi auto a aka.
Niekedy aj viac hodín. Darmo sme mu vy
svetovali, e sme Slováci a prichádzame na
nevinnú návtevu do starej vlas, kúpi si
zopár naich kníh, pou troka materiny.

Kokí Slováci si
utierajú ruky
klinovníkom?
Spomínam si na tudentku z Rumunska, ktorú
sa spolubvajúca Slovenka v braslavskom in
ternáte s údivom sptala: „Take vy pouívate
aj zubné key?!” alebo na kolegu (síce zo
Srbska, ale gajchá sa to – teda pasuje aj ru

munskm Slovákom), ktorému na Slovensku
ukradli kolesá z auta a policajt, kontatujúci
kráde, sa ho prísne ptal: „Kedy ste od nás
zdrhli?” Darmo kolega vysvetoval, e on je
vojvodinsk Slovák. Kee policajt len prísne
opakoval svoje „v ktorom roku ste od nás
zdrhli?”, u rozmrzen kolega odpovedal: „Na
jar roku 1745, ke sa na Dunaji zaali láma
ady…”
Take Slovensko nás vníma velijako. No
my, ke sem prichádzame, nedbáme na fa
rebné poznámky tch zlomyselnejích. Nás
zohrieva dobré slovo tch, ktorí nám po
máhajú udriava otvorené i aspo ete
pootvorené brány naej slovenskos.
Anna RuLehotská

Úastníci Letnej koly urnalisky 2014
Srbsko

Oa Glóziková-Jonáová
Od roku 2009 pracuje v lokálnej rádiotelevízii obce
Kovaica ako novinárka a moderátorka. Od roku
2008 je dopisovatekou portálu Ústavu pre kultúru
vojvodinskch Slovákov. Sporadicky prispieva do
slovenskch periodík vo Vojvodine.

„Sama som prejavila záujem zúastni sa na Letnej
kole urnalistiky, lebo si myslím, e lovek sa má
zdokonaova po cel svoj ivot. Kee som vytudovanou sloveninárkou, snaím sa absolvova odborné
semináre zamerané na urnalistickú problematiku.“

Posko

Marián Smondek
Doktorand FiF UK v Braslave, tajomník redakcie
krajanského asopisu ivot. Súdny tlmoník a pre
kladate z poského jazyka. Zaoberá sa slovenskm
kolstvom v Posku, oravskmi krajanskmi otázka
mi a problemakou dependencie.

„Rád by som získal nové skúsenosti ainpirácie pre
prácu vkrajanskom prostredí, teoretické i praktické
poznatky voblasti redaktorskej práce.“

Srbsko

Monika Necpálová
Po krajanskej redakcii Slovenskch dotykov v Prahe
vsúasnos pôsobí vo Vojvodine, kde spolupra
cuje s tdenníkom Hlas udu a so Slovenskm vy
davateskm centrom.

„Letná kola urnalistiky je pre ma, pre Slovenku
z Bude, príleitosou lepie pochopi spoloensk
kontext, vktorom rozmajú iní krajanskí novinári
azárove si pestova svoj vlastn pohad na krajanskú problematiku.“

Srbsko

Svetlana Surová
Po gymnáziu v Báskom Petrovci absolvovala Fakul
tu manamentu v Novom Sade, odbor manament
v médiách. Pracuje ako redaktorka mládeníckeho
vysielania v slovenskej redakcii verejnoprávnej
televízii RTV Vojvodiny.

„By Slovákom medzi Slovákmi je urite ideálne pre
zdokonaovanie slovenskch novinárov z krajanskch
redakcií. Ui sa od tch najlepích je urite snom
kadého novinára. Verím, e na tomto seminári získam nové vedomosti, skúsenosti a pri tom vetkom si
na chvíu vychutnám i aro bratislavského ivota.“

Srbsko

Katarína Vereová
V roku 1981 zaloila spolu s bvalm riaditeom lo
kálneho Rádia Stara Pazova samostatn slovensk
program. Po prestávke v devädesiatych rokoch sa
vrála k povolaniu v rozhlase – Pazova a Pegaz. Je
autorkou piach kníh, kroník a monografií.

„Bola to práve zvedavos, o ma ani vtchto zrelch
rokoch neopúa a o ma priviedlo do Bratislavy na
ur-kolu.“

Srbsko

Anna Leanová
Po ukonení vysokej koly sa zamestnala v Hlase
udu v Novom Sade. Pracuje ako novinárka – dopi
sovateka zo Starej Pazovy.

„Aj ke u nie som v tomto povolaní zaiatoníkou,
letná kola mi urite pomôe cibri si slovensk
jazyk inovinárske ánre."

ierna Hora

Marko Milatovi
Absolvent matemaky na univerzite v Belehrade, od
roku 2007 len Spolonos iernohorskosloven
ského priatestva, koordinátor projektov o sloven
skej kultúre v iernej Hore. Spolumoderátor webo
vej strany spolonos, publikuje reportáe o ivote
Slovákov, prekladá slovenské piesne.

„So slovenskm jazykom akultúrou som sa stretol
poas túdií vBelehrade. Na Slovensko som priiel
zlepi si sloveninu, spozna novch udí, naui sa
nové veci o urnalistike, spozna históriu akultúru
krajiny, ako aj dobrotu, srdce a duu slovenského
národa.“
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Rumunsko

Anna Ru-Lehotská
Vyuuje fyziku na Lceu Jozefa Gregora Tajovského
v Nadlaku a zárove pracuje ako redaktorka sloven
ského mesaníka Nae snahy a ako jazyková redak
torka asopisov Dolnozemsk Slovák a Nae snahy
plus, ako aj kníh vydávanch Vydavatestvom Ivana
Krasku v Nadlaku.

„Prila som priuchnú k novinárskemu kumtu."

Posko

Agata Jendejiková
Absolventka FF UCM v Trnave; éfredaktorka kra
janského asopisu ivot; súdna tlmoníka a pre
kladateka z poského jazyka. Venuje sa populari
zácii kultúry slovenskej národnostnej meniny
ijúcej v Posku.

„Rada by som nadviazala nové kontakty, získala prehad oinch médiách vslovenskch diaspórach vo
svete ao novch tendenciách vslovenskej urnalistike.“

Maarsko

Andrea Kiss
Absolventka urnalisky na FiF UK v Braslave, po
slucháka slovenského jazyka a literatúry na buda
peanskom ELTE. Pôsobí v tdenníku Slovákov
v Maarsku udové noviny. Je podpredsedníkou
Organizácie slovenskej mládee v Maarsku.

„Prevetranie starch-nestarch poznatkov a získanie novch, stretnutie s krajanskmi novinármi
z inch tátov a vmena skúseností s nimi. Nu,
a treba doda aj to, e v Bratislave sa apuje ovea
lepie pivo ako doma."

Srbsko

Anika Chalupová
V minulos redaktorka vysielania Kultúra na dlani,
autorka viacerch dokumentárnych filmov, dnes
pracuje ako novinárka Novinovovydavateskej us
tanovizni Hlas udu v Novom Sade.

„Vemi rada sa zúastujem takchto apodobnch
projektov. Verím, e mi prednáky, odborné semináre apraktická tvorba pomôu zvi kvalitu mojej
urnalistickej práce vredakcii Hlasu udu.“

Srbsko

Anna Horvátová
Jazyková redaktorka v Novinovovydavateskej us
tanovizni Hlas udu, Novi Sad. Venuje sa jazykovej
úprave textov v tdenníku Hlas udu, v mláde
níckom asopise Vzlet a asopise pre de Zornika,
ako i v kninch vydaniach.

„Priamy kontakt smodernou sloveninou, nové vedomosti zo urnalistiky i jazykovedy. Úasné spojenie príjemného suitonm. Dúfam, e sa podujatie
stane tradíciou aorok sa znova uvidíme.“

Srbsko

Anna Lekárová
Vytudovala slovensk jazyk a literatúru na Filozo
fickej fakulte v Novom Sade. Pracuje ako moderá
torka a novinárka v lokálnej televízii Petrovec.

„Pricestovali sme plní entuziazmu aoakávaní, o
nám ponúkne letná kola urnalistiky. Jazyk sa
neustále vyvíja, o ovplyvuje aj slovenskú enklávu
vo Vojvodine. Preto sme sa rozhodli rozíri si teoretické vedomosti apraktické zrunosti.“

Maarsko

Imrich Fuhl
Maturoval na slovenskom gymnáziu v Budape
a absolvoval odbor urnaliska na FiF UK v Bra
slave. Pracoval ako éfredaktor tdenníka udové
noviny, bol redaktorom prvého portálu Slovákov
v Maarsku luno.hu. Pôsobí ako zakladate, pre
vádzkovate a redaktor portálu oslovma.hu.

„Do kolskch lavíc v Bratislave som sa vrátil presne
po 30 rokoch, ako inak, najmä znostalgie. No a, samozrejme, kvôli svojim známym aneznámym kolegom,
sktormi by som inak nemal ancu prei - akoe
vetko to, o nás tu aká...“

Srbsko

Jaroslav iep
Redigoval tudentské asopisy Sládkovi a TMA.
V Hlase udu pracuje od roku 2000. Je autorom
40 dokumentárnych vstav, viacerch túdií a od
bornch príspevkov z kultúrnej histórie. Zostavuje
bibliografie a knihy. Vydal básnickú zbierku Mtva
poézia (1991).

„Letnú kolu urnalistiky chápem ako monos spozna ostatné krajanské médiá, ich kapacity a vaka
koleniam si tie môem zvi kvalitu vlastnch
príspevkov, ako aj získa alí rozhad vpublicistike
na Slovensku.“

Dovidenia!
„Jó napot Gizike, na hallod... izé, pouv si, e
jakí uhanci ukradli Káraikine vecke klbáse!“
„Ae suseda, etáraj!“ Pomaly kráam smerom
k autobusovej zastávke. Naase sa mi podari
lo potlai úsmev, nechcem sa predsa hne na
zaiatku prezradi. Zastavím sa veda „Gizike“
a „Susede“, sú to dve dámy v pokroilom veku
s obrovskou batoinou v rukách. Tipujem, e sa
chystajú na trh, ve je streda. Takto v polovici
tda bva vdy ul ivot na abianskom
trhovisku. Chvíku na ma pozerajú, ja ich
slune pozdravím („Jó napot kívánok!“). Vidím
z ich vrazu tváre, e sa ma snaia idenfikova,
no nepodarí sa im to. Asi preto, lebo som zo
susednej dediny, take tu nie som astm
zjavom. Prikyvujú hlavou a pokraujú v rozho
vore v tej milej, ubozvunej „tótne“, o ma
privedie do detskch ias.
Spomínam si na to, ke sme boli ete s bra
tom malí. Boli sme zvedaví, ako kadé diea,
a ak nai rodiia a starí rodiia chceli nieo pred
nami utaji alebo si mysleli, e daná téma nie
je vhodná pre detské ui, automacky sa prepli
na dolnozemskú sloveninu. Bola to pre nás
akási tajná re. S nami takto nerozprávali. V de
dinskej materskej kôlke sme kadé ráno s nad
ením zarecitovali nejaké veríky a riekanky, ale
e boli v inej slovenine, v literárnej. Pravdu
povediac, nepoznali sme vtedy ani vznam
tch veiek a slov. Neskôr nás rodiia nechali
zapísa do dvojjazynej národnostnej základnej
koly, kde sme mali predmety slovensk jazyk,
literatúra a rozhovor niekokokrát do tda. Ja

som potom zaala stredokolské túdiá na
slovenskom gymnáziu, po skonení ktorého
som sa dostala na Slovensko. Tu som tudovala
a ila tri roky. Take môem tvrdi, e akotak
sa mi podarilo osvoji si spisovnú sloveninu.
Ale ke sa doma pokúam dohovára sa so
starou generáciou, zlyhám. Niekoko slov za
chym a pochopím, ak sa vemi silno sústre
dím. Ma re naich predkov nikto nenauil,
som na tom podobne ako aj moji rovesníci.
Rodiia povaovali za zbytoné naui svojich
potomkov jazyk, ktor bude aj tak oskoro
mtvy? Ve milióny udí sa venuje lanine i
umelo vytvorenému esperantu. Mono si mys
leli, e je to iba úloha pedagógov a hosujúcich
uiteov? Alebo sa hanbili za ten svojsk jazyk,
ktor je in ne ten spisovn? Ve predsa preto
by ho mali chráni, íri a by na pyní. Je to
klenot, je to jeden z definujúcich znakov naej
malej komunity.
Zaleka uvidím môj blíiaci sa autobus.
Gizike a Suseda ete asi stále nedorieili kauzu
ukradnutch klobás. Musím nastúpi, rozlúi
sa s nimi, moje slová vyvolali medzi nimi hád
ku. „Dovidenia!“ Na ich tvárach sa odzrkaduje
prekvapenie, e nejak prísluník tej asto kri
zovanej mladej generácie ich pozdraví po
slovensky. Potom ma obdarujú vrúcnym úsme
vom, mávajú mi rukami. Dovidenia – zaep
kám, no v duchu sa u lúim. Nie vak so sta
rmi dámami, ale s nieím úplne inm...
Andrea Kiss

Nie som Slovák zo zahraniia, ale
Slovák, ktor odiiel do zahraniia.
as ivota rozdelen pol na pol, pol
ivota na Slovensku, druhá polovica
v Posku, v dvoch rôznych kultúrach konania, vybavovania, fungovania – slovenskej aposkej. Pokia
tú slovenskú symbolizujú zdrobnelinky, to typické slovenské „uulimuuli“, v Posku je zdrobnelina
skôr nadávkou avetko sa vybavuje
razantne. Jednoducho, tak dlho,
km sa to nevybaví, aj ke lovek
potrebuje kopec trpezlivosti. Na
druhej strane na Slovensku sa razantne kona nedá vôbec. Tu si lovek razantnosou iba pokodí kontakty s polovicou Slovenska. Na
Slovensku treba kona jemne, vemi
jemne, priam v rukavikách, treba
by trpezliv, lichotiv adotyného
uhladka „na smr.“ Aj na to treba
vekú dávku trpezlivosti, asto
väiu ne vPosku. Ana o treba to
kladivko? Nu, aby som si ním tresol po hlave pri prechode hraníc
aprestavil si vhlave spôsob myslenia, pretoe tm nesprávnym spôsobom nevybavím nikde absolútne
ni.
Marián Smondek

Nie sú fleky ako
fleky

Korene sú pod zemou
Snívalo sa mi zase o samch starch veciach:
star domek, staré postele, staré obrazy
svätch na stene a starí rodiia so starmi
starosami. Neviem, i je to len náhoda (asi
nie), ale eto zlomkovité staré zábery z detstva
sa krúa v mojej hlave stále okolo postavy
starého otca.
Ani neviem, v ktorom roku a ako zomrel.
Pamätám sa vak na hrmot hrúd, ktoré tak ne
milosrdne padali na jeho rakvu. Kad na jeho
pohrebe plakal, len ja som nemohol. Ja som
starého otca nikdy nepochoval. Pre ma bude
i, pokm sa budem pamäta na kyku
lesnch jahôd alebo na prvú cigaretu, o som
od neho dostal – pokia ma niekam viae jeho
pamiatka. Viem, e km sme nemali televízor,
za dlhch veerov nám star otec rozprával
svoje pravdivé rozprávky o svojej mlados,
o talianskom fronte, o naej dedine a o horách.
Rozprával nám aj o tom, „jak sa nauil uher
sky“. Nerozumel som to posledné slovo. Ani to,
preo ten cigán, o nám priiel pod okno hra
na husliach, hovorí tak udne, inak ako ostatní
v naej dedine. Mnohm veciam som nerozu
mel ani neskôr, ke ma v kole nauili po ma
arsky lepie ako po slovensky. A je ete mno
ho vecí, ktoré nechápem dodnes.

O kladivku na
hranici...

Nerozumiem napríklad, preo si bol star otec
tak ist v tom, e to, o zasadil, aj vyrase.
Pamätám si, ako starostlivo vyberal miesto na
dvore, aby kadému z nás zasadil jeden strom
ek, na ktor sme asom aj zabudli. A nedávno
som si pripomenul aj e nae stromeky. Pozrel
som si ich. Naozaj vyrástli. Nieo ma vak pred
sa len trápi: nevidím korene.

esi majú radi peené fleky anemajú
radi fleky na pokoke alebo triku.
Ale nao sú fleky Slovákom, to som
nevedela, km som sa nedostala na
Letn kurz urnalistiky pre zahraninch Slovákov do Bratislavy. Dokonca som ani netuila, e Slováci
tie majú svoje - fleky. Atu som naraz zistila, e mám súrne zhotovi
a odovzda celú kopu flekov. Obrátila som sa teda na moju obúbenú
juls savbu, aby som si spresnila, o tu
títo urnalisti odo ma chcú. Nechcú
odo ma nejakú kontru, lebo to je
kartársky vraz. Ani mi nenúkajú zamestnanie. Chcú odo ma celé normostrany textu. Nu tak teraz píem
a musí to by na pol fleka, teda na
935 znakov. Aj smedzerami. Nateraz mám len 681 znakov a okrem toho mám odovzda aj vlastnú fotku.
Take si idem urobi selfie alebo
samojebku, ako som sa práve dozvedela, e tomu vravia vPosku.

Imrich Fuhl

Anna Ru-Lehotská

Foto: autor

