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ABSTRAKT 
Univerzitný profesor  Dr. Ing. Vladimír Valent 1 prináša zaujímavé svedectvo týkajúce sa  života 
Slovákov žijúcich v Srbsku. Prispieva k poznaniu  nielen kultúry, ale aj  vzájomnosti a súdržnosti tejto 
komunity. Už vyše 290 rokov Slováci žijú, pôsobia, zachovávajú sa i na území dnešnej Srbskej 
republiky. Príspevok sa zaoberá problematikou života slovenského etnika  súčasnosti v Srbsku. 
 
ABSTRACT 
University Professor Dr. Ing. Vladimír Valent brings interesting testimony relating to the life of 
Slovaks in Serbia. It contributes to the knowledge not only of culture but also of reciprocity and the 
cohesion of this community. Over 290 years Slovaks live, act, and keep themselves even on the 
territory of today's Republic of Serbia. This contribution deals with the issue of the Slovak ethnic´s life 
in Serbia. 

••• 
 

Život človeka, jeho rodiny, jeho komunity ovplyvnený je mnohými požiadavkami, nádejami, 
ľudskou vôľou a poznaním, osobnou zvedavosťou, pokojom a strachmi, nepokojmi, nedopatreniami, 
slobodou a jej opovrhnutím tiež súdržnosťou medzi ľuďmi, ich zodpovednosťou za stavy a pohyby 
doma, v domovine, v jej blízkom a v ďalekom okolí. To jednotlivo a spoločne trvalo predurčuje plody 
práce, krásy a útrapy života, mení, zatláča, udáva, okráda a bezcitne ničí ľudské ciele, hľadanie šťastia, 
dosiahnutie harmónie medzi ľuďmi, medzi živým bytím a neživým okolím.   

Pátranie po nápravách stavu, po vhodných procesoch ich realizácie a obnovy kladov v 
stavoch, vyhýbanie sa úskaliam, vzájomná pomoc, podpora, návrat človeka k sebe, k dialógu zo sebou 
a s inými súčasťou sú smerovania k radostiam a utíšeniu bôľov života, k životu a tvorivosti, k 
ohýbaniu ľudských nádeji a viery všade tam kde človek obýva. Tam kde tvorí, žije a zaniká. 

Rozprava, dialóg, výmena názorov je mnou pozdravená a uprednostňujúca osnova 
dorozumievania (sa) ľudí, spolupráce s nimi, ovládania ľudských činov, citov, potrieb a osožnou 
kontrolou ľudskej vôle, potkania (sa) až blúdenia v realite. Potom nasledujú nimi ovplyvnené a určené, 
prerokované a dohodnuté uznesenia, aby boli prednesené slovenskými a inorečovými činiteľmi na 
všetky miesta rozhodovania, plánovania zajtrajška a to tak úradom Srbska ako i iným verejným 

                                  
1 Dr. Ing. Vladimír Valent (1940) - univerzitný profesor; Marko J., Lexikón slovenských vojvodinských vysokoškolských 
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činiteľom v domovine a v zahraničí. To znamená i činiteľom zo Slovenskej republiky. Mali by to byť 
reálne, konkrétne, krátko a dlhodobé plány činnosti, osnovy pre zveľadenie spoločenského postavenia 
Slovákov a občanov v Srbsku a v šírom svete. Zaraďujem do takých uznesení všetky odvetvia 
hospodárstva, hospodárskeho života jednotlivcov, entity a spoločnosti, zamestnávanie a zamestnanosť 
mládeže i ľudu, podnikanie, organizovanú starostlivosť o dietky a o ich súčasnú výchovu a 
starostlivosť o ich rodiny. To by malo byť uskutočňované, podporované múdrosťou tunajších 
slovenských a ich inorečových spoluobčanov, predstaviteľmi organizovaných spoločenských síl a 
politických činiteľov, lokálnym i celoštátnym konsenzom pre výhody v sociálnom postavení, v 
pôsobení a v samoochrane človeka a jeho existencie. 

Decentralizovanie mnohých spoločenských funkcií, finačných zdrojov a príjmov v  
štátnom rozpočte a iných vkladov na lokálnu samosprávu mienim, že by tu bolo dosiahnuteľné a 
zvýhodňujúce pre človeka, jeho združenia, pre obec, pre ľud tvoriaci nové výrobky a vzťahy v tam 
žijúcom spoločenstve. Áno, presadenie napriek prekážkam, a posunutie toho na občanov, na lokálne 
úrady moce a správy. Oni najväčšou mierov a posúdeniami stavov poznajú prostredie, jeho potreby a 
majú záväzok uplatniť zákony a v zákonoch zakotvené ustanovenia. Tak môžu, ďakujúc poznaniu 
reality, účinne meniť, upravovať, zdokonaľovať ľudské očakávanie a cielene spĺňať ich potreby. A pre 
občanov, ich spolky, urobiť ich hmatateľnými, ľahko dosiahnuteľnými, nevyhnutnými, pre ľudskú 
vášeň, predstavivosť i samozrejmými. To si, pravdaže, vyžiada vzdelaného, činného, rozhľadeného, 
spoľahlivého, o výzvach doby a jej premenách dobre oboznámeného a na diela schopného jednotlivca. 
Vtedy to nebude závisieť od dobrej vôle jednotlivca, úradníka. Bude to výplodom záväzku a 
starostlivosti o pokrok, dobro ľudu a ich spolucestujúcich v každodennosti. 

Vzdelávanie významom, vplyvom malo by dominovať a to s najvyššou úrovňou a s 
multimediálnou výučbou, tomu podobnou učebnou literatúrou, kádrom, vybavenosťou technickými 
pomôckami, nepodmieňovaním až neobmedzením práce iba počtom žiakov v materských a 
základných školách v bydliskách aj zo slovenskou populáciou. Žiaduce je žiakmi, študentmi v školách 
a na miestach praxe i preverovania ich vedomostí, zručností získať, nadobudnúť uplatniteľné 
(odborné) vedomostí i zručností, ktoré sa v štátnych a v súkromných podnikoch, v ustanovizniach 
budú nehatene presadzovať a budú plodiť nové hodnoty, inovovať bežnú prax, tvary zúročenia vied a 
ľudského ducha. Patrí do toho i kultúra, ľudské správanie, estetika a etika, spravodlivosť, uplatnenie a 
keď to vývoj spoločnosti a ľudské poznanie vyžiadajú i bezodkladné zmeny zákonných predpisov. 
Nesmelo by vystať nepretržité zveľaďovanie podmienok, osnov pre tvorivú a pre život užitočnú prácu 
jednotlivca a jeho kolektívov - prácu zabezpečujúcu predpoklady pre hmotne a duchovne bohatý 
dnešok a zajtrajšok, pre obstátie, pre pokrok, slobodný tiež zdravý život jednotlivca, jeho 
spoločenstva, reprodukciu a zväčšenie počtu rodín, ich rozkvet a trvalá starostlivosť o zabezpečenie 
zdravotného i iného neohrozovania bytím, jeho prácou a nim organizovaných procesov, v ľudnatosti a 
v rozmnožujúcej sa populácie a ňou obsadenej planéty.    

Plodenie i rozmach v plánoch obohacovania života jednotlivca a inštitúcií očakávam a 
radím počas ich realizácie v oblasti starostlivosti o človeka, o entitu a jej trvalý rozvoj, pokrok a 
udržateľnosť. Zaraďujem tam i trvalú, dôvernú vzájomnú spoluprácu členov vládnych a 
mimovládnych organizácií: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, Ústav 
pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade, Slovenské vydavateľské centrum v Bačskom 
Petrovci, Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci, zakladajúce Slovenské vojvodinské 
múzeum v Báčskom Petrovci, Maticu slovenskú v Srbsku v Báčskom Petrovci, Slovenskú evanjelickú 
a. v. cirkev v Srbsku so sídlom v Novom Sade, Rímskokatolícku cirkev a cirkvi iných veriacich, 
slovenské kultúrno-osvetové-umelecké spolky, slovenskú mediálnu sféru všetkých druhov a 
vlastníctva, združenia občanov rôznych druhov a spoločenských postavení i cieľov a politické 
organizácie v Srbsku. Oni majú mimoriadne významné úlohy, povinnosti a zložité funkcie; spoločne 
majú nielen právo ale i záväzok o činnostiach, o výsledkoch, o výkonoch vlastnej a nimi sledovanej 
práce oboznamovať ľud tak na lokálnom, samosprávnom, území ako aj na celoštátnej úrovni a to 
nielen slovenskú ale i inorečovú verejnosť a úrady.  

Rozumie sa občanom, odborným inštitúciám patrí záväzok obhajoby, uskladnenie a 
záujemcom i dostupnosť, prístup a výskum hmotného i nehmotného dedičstva etnika.  
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Úlohy a funkcie tu napočítané by vytvorili, verím, osnovy pre trvalé a nikým nerušené až 
nespochybňujúce zabezpečenie rovnoprávnosti v účasti Slovákov v živote tunajšej spoločnosti, v 
plodení a vo zväčšovaní bohatstva, rozmanitosti života spoločnosti a v nej aj prehĺbenie ľudského 
porozumenia, spolupráce, vzájomnosti a poznania (sa). Dodalo by to nielen tej spoločnosti 
dokumentované správy a ponuky pre úpravy jej života, hodnôt a prianí. A účasť aj príslušníkov entity 
na poli moce a správy v Srbsku, v ochrane práv a slobôd tunajšieho občana i jeho práva na 
samourčenie. Zaraďujem do toho i odchod človeka, jeho rodín z terajšieho domova a pátranie po 
novom domove počas migrácie a až zabezpečovania tam podmienok slobodného a súčasného spôsobu 
života i sebarealizácie. V zložitých a v neľahkých podmienkach života ľudu v Srbsku malo by to byť 
spoločné puto a možno by to mohol byť aj neľahký v podstate strategický plán pretrvania jednotlivca, 
jeho rodiny, kolektívu, slovenskej a iných entít.   

Miesta rozhodovania sťažene prinesú plody a korisť pre človeka ak nimi vládnu sebeckosť, 
jednostrannosť, hlúposť, nemravnosť, strata viery v človeka, ak dominuje neoboznámenosť, 
nepoctivosť a ignoruje sa realita. Preto na miesta spoločenského reprezentovania nenačim (z)voliť 
osoby samoľúbe, ctižiadostivé, politickou vôľou zotročené, kde sa ľudské city a úcta človeka 
znehodnocujú. To aj preto, že naše spoločenstvo, jeho uznesenia, rozhodnutia by mali trvalo 
poznačovať, ovplyvňovať pluralita názorov, potrieb, ohybnosť mysle i poznania, úcta človeka, 
majestátnosť ľudského indivídua v jeho jedinečnosti, dôstojnosti a vo viere.  

Ciele, záujmy, priania a k tomu smerovanie (vy)žadajú (si) verejnú, ničím a nikým 
neohrozovanú, demokratickú, argumentovanú rozpravu, súhlas občanov, súlad so zákonmi občianskej 
spoločnosti. Patrí do toho i kompetentnosť aktivistov -  činiteľov za výkony (klady a zápory, pravdy a 
klamy) všetkých účastníkov, ktorí to tvoria, presadzujú, kontrolujú, uskutočňujú. Ak to (z)mení 
podmienky života v prospech pokroku človeka a jeho kolektívu, ich spoluobčanov, dúfam, že sa 
nachádzame a kráčame cestami smerujúcimi a vyúsťujúcimi k ochrane, zachovaniu seba a 
rozmnoženia ľudského šťastia, spolupatričnosti a blahobytu. Každý z nás v takom činení by mal mať 
slobodnou vôľou definovaný podiel, mal by mu pridať vedomosti, zručnosti, rady a osobné skúsenosti. 
Tak by i sám ručil za osobný a osud spoluobčanov. To preto, že presadzujem stanovisko: žijem tam 
kde bývam a kde sa nachádzam. 
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