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ABSTRAKT 
 

Rozoberajú sa stavy a procesy v živote slovenskej komunity v Srbsku. Dáta svedčia o negatívnom 
vplyve depopulácie a migrácie Slovákov ohrozujúc pôsobilosť, prácu, výkony i udržateľnosť 
národostnej menšiny. Reprezentanti etnika, štátu a štátna regulatíva zodpovední sú pre zmeny trendov, 
stavy a procesy. 
 
 KĽUĆOVÉ SLOVÁ: depopulácia, migrácia, Slováci v Srbsku 

 
ABSTRACT 
 
The autor discusses about the states and processes in lifeof the Slovak community in Serbia. The data 
testify to the negative impact of depopulation and migration of Slovaks, which threatens the attitude, 
work, performance and sustainability of the national minority. The ethnic, state rapresentatives and 
state regulation are responsible for changes in trends, states and processes. 
 
KEY WORDS: depopulation, migration, Slovaks in Serbia 
 
 
ÚVOD  
 
 Slovenská komunita v Srbsku 3 storočía1,2,3 si zachováva svojbytnosť vďaka hospodárskemu 
angažovaniu (sa), zodpovednosti človeka za seba, rodinu, kolektív, starostlivosti o ochrane hodnôt 
národa a jeho morálnych zásad, vzdelávaniu (školeniu) detí a mládeže, práce slovenských škôl a 
pozdejšie, po príchode na nové územie, čitateľským a po dnešné dni i vzdelávacím krúžkom. Už počas 
príchodu na územie dnešného Srbska (ďalej SRB) tomu pomohla, i dnes mu slúži, svedomitá práca 
učiteľov a s ními i evanjelických a. v. kňazov vtedy migrujúcich spoločne s vysťahovalcami, s 
(e)migrujúcimi spoluobčanmi. Omnoho pozdejšie tomu sa pridali kňazi iných vierovyznaní, 
denominácií. Osobité, prajné výsledky v angažovaní sa dosiahli vďaka, už vyše storočia, aktivitám 

                                                           
1Valent V. Jubileá slovenských inštitúcií v Srbsku; https://slovenskeslovo.sk/zo-zahranicia/1838-jubilea-
slovenskych-institucii-v-srbsku 
2 Babiak J., Za slnkom napoludnie, APS, Báčsky Petrovec, 2015 
3Babiak J., Prvá prítomnosť Slovákov: podcenená, či premlčaná, Hlas ľudu, Nový Sad, ročník 76, číslo 7 /4842/, 
16.  2.2019, str. 24 ÷ 25 
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príslušníkov etnika v slovenských kultúrno - umeleckých - osvetových spolkoch4 (SKOUS). Tam 
vedenia dbajú na uplatňovanie, pestovanie, prezentovanie kultúry, na výtvarné (insitné a akademické) 
umenie a prezentovanie toho v domovine a mimo jej hraníc. Zásluhy za obhajobu svojbytnosti majú i 
cirkevné zbory (so službami v jazyku etnika) kresťanských denominácií Slovákov v SRB; počtom v 
nich dominujú evanjelici a. v., ktorým sa pripájajú, neveľkým počtom, iný evanjelici i rimokatolíci. 
Sledujú i to a verejnosť o tom oboznamujú zároveň i cibrením slovenčiny i obozretným 
osvietenectvom sledovateľom spostredkujú správami, posúdeniami dianí, tlačené media5[5],tlačené 
periodykáv reči slovenskej v SRB.Dodatočne to bolo posilnené roku 1949, aj v reči slovenskej, keďsa 
započali vysielať programy rádia Nový Sad a o 15 rokov pozdejšie televízie i v reči slovenskej. 
Bohatstvom organizovaných aktivít na hospodárskom, vzdelávacom (krúžky), na poli kultúri a iných 
poliach významný podieľ patrí početným mimovládnym a občianským združeniam etnika. Je úlohou 
aj slovenských činiteľov SRB ich prácu a obsahy výledkov sledovať a náplňou povzdvihnúť na čim 
vyššiu úroveň so zapojením, do práce, najväčšieho počtu ľudí a osobite mladých. Všetko to počas 
minulých troch desaťročí, i v dnešku, ovplyvňuje sťažene až pomalý sa v SRB obnovujúci (koncom 
20. storočia zdevastovaný) hospodársky život a podnikateľstvo v štáte, rozbúraný pokojný a rozvoju 
spoločnosti venovaný život ľudu a tým aj Slovákov v tom štáte.  
 
 
STAVY A DIANIA OVPLYVŇUJÚCE SKUTOČNOSŤ ETNIKA  
 

Čo je na príčine (už desaťročiami) demografického úpadku slovenskej entity v SRB ? Zhŕňam 
to tu v šesť príčin: a/ úradne evidovaný úpadok natality a počtu príslušníkov komunity/populácie po 
roku 1971, b/ posunutie na pozdejšie roky života zakladanierodiny (osôb vo veku zhruba 35 - chlapci, 
30 - dievčence rokov),  c/ vystátie alebo i sťažené zamestnávanie ľudí v hospodárstve a osobite na poli 
poľnohospodárstva s úpadkom počtu (slovenských) vlastníkov pozemkov s malou obrábateľnou 
plochou (2 ÷ 5 hektárov), c/ vypuklá (e)migrácia mladých, práceschopných, ľudí za prácou do 
zahraničia, e/ rozklad Juhoslávie (počas rokov 1991 ÷ 1995) a pod vplyvom medzinárodných sankcií, 
voči vtedajšej Juhoslávii, veľkou mierou zapríčinené (aj tunelovaním) zaniknutie až zničenie 
najväčšieho počtu hospodárskych (všetkých druhov) subjektov SRB, f/ neúspešná štátna politika SRB 
(v období rokov 1995 ÷ 2014) v obnove zdevastovaného ekonomického života spoločnosti a tým aj 
rodiny. Dohromady všetko to je v spojitosti s hospodárskymi, sociálnymi a inými ťažkosťami 
pritomnými v SRB, s úpadkom kvality života, vypuklej a aj roku 2019 (naďalej) v nezvládnutej 
nezamestnanosti ľudí, nepostačujúcej starostlivosti o rodinu a v nej i reprodukciu života, 
podpriemerných platov[6]6 zamestnaných a tomu podobných súkromných zárobkov občanov na 
lokálnom územi etník (tým i slovenskej populácie v SRB) v štáte. Svedčí o tom i ocenenie, ktorým sa 
ustanovuje, že "... analýza CCA7 pre Srbsko je syntézou situácie v hospodárskej oblasti kde sa tvrdí, že 
Srbsko v súčasnosti čelí výzvam hospodárskeho rastu, nedostatočnému rozvoju vidieckych oblastí a 
regionálnym rozdielom, vysokej prítomnosti priemyselných znečisťovateľov, vysokej miere 
nezamestnanosti, nízkych úrovní investícií, nedostatok konkurencieschopnosti súkromného sektora, 
preťaženie verejného sektora a nárast verejného dlhu a výrazná prítomnosť štátu v hospodárstve, ako 

                                                           
4 Sklabinská M., Mosnáková K., Slováci v Srbsku s aspektu kultúry, Štamaprija Stojkov, Novi Sad, 2012, Podľa 
dát v diele ide o 31. osadu. 
5V Novom Sade (19.2.2019) novinári a zástupcovia ich združení, redakciírozoberajúc Predbežný návrh 
Mediálnej stratégie v SRB konštatovali: uzurpáciu inštitúcií, neslobodu, nátlaky, devastáciu lokálnych médií 
privatizáciami, hospodárske a fyzické neistoty novinárov. Navrhli: skvalitnenia obsahov dokumentu, výskumov 
stavu informovania, záväznej starostlivosti štátu o dofinancovaní médií a údržby menšinových médií. 
6Republika Srbija, Republički zavod za statistiku, 26.2.2019: "Priemerná mzda (hrubá) vypočítaná na obdobie 
január-december 2018 predstavovala69 949 dinárov = 591,8€, zatiaľ čo priemerná mzda bez daní a príspevkov 
(netto/čistá) predstavovala 49 650 RSD (420,1€);http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/pdf/G20191041. pdf. 
Stredný kurz devíz 01.3.2019: 1 €  = 118,1836 RSD 
7 CCA - Common Country Assessment (Výbor pre posudzovanie zhody pre štát); https://europa.eu/capacity4dev/ 
evaluation_guidelines/document/list-indicators-common-country-assessment-cca 



 

 127 

aj štátne podniky trpia veľkými stratami8...". I to posúdenie, z roku 2016, dáva najavo zložitosť 
rozvoja, zveľaďovania a realizovania pokroku v spoločnosti, volieb smerníc pôsobenia a potom ich 
uprednostňovanie v spojitosti s optimalizovaním zásahov i potrieb počas ich realizovania tak na úrovni 
štátu ako i na úrovni jednotlivca a jeho rodiny. 

 
 Čo je na príčine, že sa očakávania neúplne spĺňaju, niekde, lokálne i neexistuju a tam preto i 

vystal očakávaný vzrast počtu Slovákov SRB i kvality ich života ? Čo dokumentuje dramatický pokles 
počtu a húfny odchod do zahraničia Slovákov9 SRB a ich vysťahovanie ? Aké sú úlohy spoločenských 
aktivistov v odbremeňovaní človeka od pochybností pre zmenenie stavov i pôsobenia, zveľaďovania 
osnov vzrasta pohodlia, spokojnosti, tvorivého nadšenia človeka, ľudského šťastia ? Aké zázävky 
majú vládne a mimovládne organizácie ľudu a štátne orgány v strategickom definovaní cieľov, 
politike a v každodennom angažovaní sa a usmerňovaní spoločenských pohybov pre zabezpečovanie 
programov dobudovania spoločenského života a v ňom bohatého (materiálne a duchovne) života 
človeka, realizácie toho a rozhojnenie pokoja, spolupráce, podmienok pre rozvoj a pokrok spoločnosti 
? Na základe čoho i autor uzaviera a záujemci to môžu i osobne a pomerne ľahko sledovať, že existuje 
neblahý demografický stav s migračnými procesmi vyhrotenými v slovenskej menšine v SRB a o 
postojoch štátnych činiteľov ? 

Úpadok natality je viacdesaťročným javom (skôr problémom) pre národy žijúce na území 
SRB. Tak na území SRB "...Celková miera pôrodnosti je pod hranicou prostej reprodukcie a za 
posledných desať rokov sa takmer nezmenila, 1,38 (roku 2007) a 1,48 (2017) detí na ženu10...". 
Úpadok počtu Slovákov v SRB, mienim, pôvodi i z rozhodnutia rodičov pre malý počet dietok a v 
početných rodinách mať iba jedno dieťa. S tým súvisí rodičmi i predurčené (očakavané ?) 
zabezpečenie deťom výhod pre bohatý (hmotne a duchovne) tiež rodinne zdravý a pohodlný život. Je 
to rozvojom spoločnosti opodstatnené očakávanie, prianie občanov !  

Existujú početné dokumenty o demografických a migračných procesoch v SRB. Potom sú tu i 
správy v elektronických a tlačených médiách. V reči slovenskej o tom informujú verejnosť: 
informačno - politický týždenník Hlas ľudu/Nový Sad, RTV Vojvodina/Nový Sad, spravodajstvo i v 
reči slovenskej v rádio a TV vysielaniach, správy v reči slovenskej v zariadeniach v osadách i 
soslovenskou národnostnou menšinou v Báčskom Petrovci  (rádio i TV), Kovačici (rádio i TV), Starej 
Pazove (rádio i TV), Selenči, Kysáči, Odžakoch, Šide, Padine i TV v Pančeve.Verejne na to 
poukazujú, počas konferencií a interview pre médiá vedúci slovenských inštitúcii a vedúci SKOUS-ov 
a v práce SKOUS-ov i o zmenšenom počte záujemcov o folklór: tanečníkov (mládež), spevákov, 
hudobníkov a k tomu i hercov v amatérskych divadlách komunity, v SKOUS-och. Tá skutočnosť sa 
vzťahuje i na športovcov v kluboch (ženských a mužských kolektívov s početnými hráčmi 
inorečových spoluobčanov).  

Dejiny sa hmíria vplyvom väčšinových národov na asimilačné procesy, kultúru a jazyk 
menšinových národov v multietnickej spoločnosti. Nezachránila sa od toho vplyvu ani slovenská 
komunita v Srbsku11. Aj napriek tomu výučba  slovenčiny sa sústavne skvalitňuje, ale úpadok počtu 
žiakov (nielen prváčikov) dramatický a otrasne znie z výpovedí riaditeľov základných škôl v reči 
slovenskej v SRB. Podobné výroky počuť i od vedúcich stredných škôl v ktorých sa vyučuje i v reči 
slovenskej: Gymnázium so žiackým domovom v Báčskom Petrovci, gymnázium v Kovačici, 
stredoškolské štúdiá na ekonomickej škole v Starej Pazove, stredoškolské štúdiá poľnohospodárstva 
vo Futogu (so žiackým domovom). Už rokami je evidentný malý počet študujúcich slovenčinu na 
Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Až dramatický je malá účasť slovenskej študujúcej 

                                                           
8 Rašević M., Migracije i razvoj u Srbiji, Medjunarodna organizacija za migracije (IOM), Skenderbegova 3, 
11000 Beograd, 2016; https://serbia.iom.int/sites/default/files/Migracije%20i%20razvoj%20u%20Srbiji.pdf 
9 Časť dát je zýskaná zo súkromných komunkácii autora s činiteľmi slovenských inštitúcií v SRB 
10СтатистичкигодишњакРепубликеСрбије, Statistical Yearbook оf the Republic of Serbia, 2018, Београд/ 
Belgrade, 2018, str. 25 
11Týrová Z., Slovensko - srbský bilingvizmus, Doktorská dizertácia, Univerzita v Novom Sade, Filozofická 
fakulta, Oddelenie slovakistiky, Nový Sad, 2016 
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mládeže SRB (jeden, dvaja a roku 2018/2019 žiaden študent Slovák na prvom ročníku) na Katedre 
slavistike - Oddelenie slovakistiky12 Filologickej fakulty Univerzity v Belehrade. 

Neblahý stav populácie/etnika vyplýva i zo správ matrikárov o dramatický sa zmenšenom 
počte novozaložených monoetnických slovenských i etnický zmiešaných manželstiev. Osobite je ten 
fakt evidovaný počtom novorodeniatok medzi Slovákmi SBR; má to za následok na úpadok počtu 
prváčikov a žiakov so slovenskou vyučovacou rečou vo všetkých základných školách vo Vojvodine a 
v stredných školách SRB. Vo všetkých zboroch slovenských evanjelických a rimokatolickej 
denominácie v SRB zmenšil sa počet registrovaných monoetnických slovenských manželstiev tiež i 
počet osôb navštevujúcich bohoslužby. V matrikách  úradov SRB a v spomenutých cirkvách, 
registrovaný je zväčšený počet úmrtí príslušníkov slovenskej menšiny. Konečne, na depopuláciu 
poukazujú i dáta úradov o migrácii občanov SRB (často nešpecifukujúc národnú príslušnosť občana) 
za prácou do Slovenskej republiky (SK)13,14 a iného zahraničia a tam i trvalým pobytom migranta. 

 
O dynamike a efektívnosti migračných procesov do zahraničia existuju dáta i na úradoch 

zahraničných diplomatických misií v SRB. Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade15, 
pre verejnosť bez špecifikácie príslušnosti osoby národu, evidujú ohromný záujem o zamestnávanie a 
tým i právo občanov SRB na dočasný pobyt a prácu v tom štate. Nenačim byť mudrcom, aby sa 
uzavrelo, že sú, v tych požiadavkách, skrze príslušnosti slovenskému národu a iných výhod v SK, 
početní i Slováci SRB; svedkom toho sú prázdniace sa osady so slovenskou komunitov v SRB. 
 

V SRB tu spomenuté stavy v spoločnosti uznali i vládne inštitúcie aj skrze malá prítomnosť 
štátom definovaných i plánovaných alebo i nezrealizovaných výhod pre rozvoj rodiny. Je i to v 
priamej spojitosti s nepostačujúcou starostlivosťou i štátnou (finančnou) podporovateľskou pomocou 
novorodeniatkam a ich rodičom (zamestnaným i nezamestnaným) a to v zaobstarávaní základných, 
nevyhnutných, detských potrieb. Ten stav a potreby dodatočne sťažujú drahé výrobky potrebné 
novorodeniatkám, deťom a matkám. Matky i februára 2019 v Belehrade oprávnene verejne 
protestovali (v organizácii mimovládnych združení žien) skrze znehodnotenie ich rodičovského 
postavenia, nevýhodných pronatalitných opatrení, postavenia tehotných žien, matiek pracujúcich v 
poľnohospodarstve, detí s invaliditoua zákonom16 určenej a sčasti i nedôstojne nízkej finančnej štátnej 
pomoce. Výnimkou v tom je zdravotná ochrana detí v SRB.  

 
S cieľom zmenenia nepriaznivého stavu v populačnej politike SRB i roku 2018 boli dodatočne 

definované nové smernice i plány menenia toho stavu a procesov (postavenie mladých rodičov, 
zdravotné služby/úsluhy, partnerský vzťah medzi mladými ľudmi, problém migrácie mladých ľudí do 
zahraničia, odchod absolvetnov17 štúdií zo SRB do zahraničia, reprodukčné zdravie, vzťah, pomoc a 
starostlivosť o zostarnuté osoby,...). I preto roku 2019 štátne úrady SRB rozpočtom zväčšili sumu 
penazí pre potreby rodiny18. Za úlohu to má realizovať Kabinet ministra bez portfólia s povinnosťami 
venovanými demografii a populačnej politiky19SRB. Cestou verejných prieskumov, výskumu o 

                                                           
12 Súkromná komunikácia autora s činiteľmi a profesormi Katedry slavistike a jej Oddelenia slovakistike na 
Filologickej fakulte v Belehrade 
13 Valent V., Slovenská komunita v Srbsku a štátna politika Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim 
v zahraničí; https//hl.rs/slovenska-komunita-srbsku-statna-politika-slovenskej-republiky-vo-vztahu-slovkom-
zijucim-zahranici/  
14 Valent V. Slováci v Srbsku a pomoc zo Slovenskej republiky, The Slovaks in Serbia and aid from Slovak 
Republik, Sustainability – Environment – Safety '2017, Proceedings of the 7th International Scientific 
Conference, Bratislava, November 24, 2017 Slovak Republic, 106 ÷ 111 
15

Súkromná komunikácia autora s činiteľmi diplomatickej mísie Veľvyslanectva SK v Belehrade 
16Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, Sl. glasnik RS, br. 113/2017 i 50/2018; 
https://www.paragraf.rs/ propisi/zakon-o-finansijskoj-podrsci-porodici-sa-decom.html 
17 Analýzy stavu poukazujú na to, že každý 3. študent v SRB plánuje odchod do zahraničia a tam sa i zamestnať 
18 Pre potreby rodiny Kabinet ministra...roku 2019 disponuje s 650 milionov dinárov= 5 484 300 €, čo je o 150 
miliónov RSD viacej ako počas roku 2018 
19 Správy na portále: http://www.mdpp.gov.rs/latinica/index.php 
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predstavách obyvateľov a zíkaných dát,analýzy stavov a spoločenských procesov hovoria, že osobitú a 
súrnu pomoc načim usmeriť na všetky odvetvia vzdelávania, práce, pracovných príležitostí, politickú 
participáciu, médiá a spoločenské siete, volentérsku prácu, správanie sa, záujmy mladých ľudí a na ich 
rodíny20. Príčinnosť toho tkvie i v mojom presvedčení a poznaní, že bez obnovy obyvateľstva 
zväčšeným počtom detí, pomoce rodine, neodchodu mladých mimo štátu a ich neodcuditeľnenie, 
čelenie zhubným následkom života konzumnej spoločnosti a vysťahovalectvu, údržba a počtom 
neklesanie populácie, obstátie národnostných menšín a väčšinového národa nebude možné, ale bude 
iba unášaním sa nedozernými snemiami – spoločenská fatamorgána. 

 
Očakávam, nádejám sa, že všetky inštitúcie Slovákov SRB budú mať pripravené návrhy i 

vzornú spoluprácu s tým Kabinetom... a budú organizovane, starostlivo navhrovať i zaoberať sa 
podporovaním politike zväčšenia počtu novorodeniatok v etniku, vzrastom štátnej starostlivosti a 
pomoce rodine pre bohatý a pokojný život a presadzovať predpoklady pre udržateľnosť slovenskej a 
inonárodných populácií v SRB. Považujem to za dlhodobé úlohy a záväzky všetkých vládnych a 
mimovládnych inštitúcií Slovákov SRB a verejnú transparentnosť toho pre záujemcov za diania. 
Takými postojmy, činením inštitúcie dokazujú vlastnú autonómiu, to v čom spočívajú zásadné 
hodnoty demokratickej, plurálnej spoločnosti a sú, budú i miestá kde sa stretajú, prúdia, rozberajú 
návrhy a po syntéze predostierajú ľudu a štátnym orgánom.Tak by inštitúcieboli vzorným ídeovým a 
akčným príkladom príslušníkom menšiny. Je samozrejmosťou, že by tam mali mať významnú, skôr 
prvoradú, úlohu v určovaní i opodstatňovaní riešení sústavné konzultácie s ľudom, transparentnosť, 
stanoviská a rady tunajších slovenských a iných intelektuálov, nadšencov, mládeže a spoločenský 
angažovaných osôb z entity. To preto, že sú vedomosti najväčší ľudský kapital tým i strategický zdroj 
a prameň konkurenčných výhod systémov a osobite diferenciácie v hospodárstve. Preto aktivity, 
zásahy v spoločnosti, v ekonomike, podnikaní a v živote ľudu to poznanie by malo výustit ako dobrá 
prax.  
 

Minulé storočie slovenskú komunitu v SRB poznačilo jej angažovanie (sa) v 
poľnohospodárstve21,22 a v ňom počtom pozoruhodná (podľa sezóny i dočasná) zamestnanosť 
tunajšieho ľudu (aj roku 2019 dominujúca). Nerozvynuté podnikateľské aktivity tiež malý počet 
hospodárskych subjektov a podnikov vlastniacich Slovákmi v SRB (i na územi etnika), čomu svojho 
času tomu dopomohol i rozklad Juhoslávie, zapríčinili nespokojnosť ľudu s kvalitou života. To sa 
vyhrotilo i v nedostatočnom počte miest pre zamestnanie (v podnikoch vo vlastníctve tak Slovákov 
ako i Neslovákov) a (možno) i v nespokojnosti ľudí z postavením národnostnej mešiny v SRB a jej 
vplyvu na premeny stavov a život etnických minorít  i spoločnosti. Zo stavmi a procesmi v spoločnosti 
je v priamej spojitosti zodpovednosť za prácu, prax a jej výsledky v rozhodnutiach politických 
činiteľov a spoločenský vedúcich z radov väčšinových národov SRB. Pravdepodobne sú i to 
(pra)príčiny pre odchod i slovenských príslušníkov SRB za prácou do (blízkeho a ďalekého) 
zahraničia23,24,25. Spoločenský angažovaní Slováci majú záväzok zaujať i prezentovať štatným úradom 
SRB stanoviská, aby sa také stavy a procesy (po)zmenili v prospech hospodárskeho a udržateľného 
rozvoja komunít a väčšinového národa.  

                                                           
20Stojanović B., Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji, Krovna organizacija 
mladih Srbije - KOMS, Printing d.o.o., Beograd, 2018 
21 Valent V., Organické poľnohospodárstvo, život a Slováci v Srbsku, Organic agriculture, life and the Slovaks 
in Serbia, Sustainability-Environment-Safety '2017, Zborník zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie, 
Bratislava, November 24, 2017, Slovak Republik, 130-132; http://www.sszp.eu/wp-
content/uploads/2017_conference_SES __p-130__Valent4__Organicke_polnohospdarsto-_f4.pdf 
22 Podľa úradov SRB roku 2018 bolo registrovaných 443 000 gazdovstiev a ešte asi 60 000 bolo v pasívnom 
stave. V obobí rokov 1995 ÷ 2019 v SRB zaniklo asi 300 000 súkromných poľnohospodárskych gazdovstiev.  
23 Republika Srbija, Republički zavod za statistiku, Migracije stanovništva, Beograd; 
http://data.stat.gov.rs/?caller= 1806&languageCode=sr-Latn 
24 Republika Srbija, Republički zavod za statistiku, Migracije stanovništva, Beograd; http://www.stat.gov.rs/sr-
latn/ oblasti/stanovnistvo/migracije-stanovnistva/ 
25 ibidem 8 
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Načim mať na zreteli, že je udržateľný rozvoj "... komplexný súbor stratégií, ktoré umožňujú 

pomocou ekonomických prostriedkov a technológie uspokojovať ľudské potreby, materiálne, kultúrne 
a duchovné pri plnom rešpektovaní environmentálnych limitov26...". V takom postoji z mnohých 
cieľov, spomeniem tu iba to, že by sa oni mali usmerniť na zabezpečenie pracovných príležitostí, 
úspešnú práca firiem a pracoviská i na území slovenského etnika SRB. To by rozmnožilo, nadšencov 
rozohnilo a usmernilo na vplyvné pôsobenie človeka - občana a jeho reprezentantov na diania vôkol 
seba, na rodinu, na spoluobčanov a na lokálnu samosprávu. Úlohou je vytvorenie prajných podmienok 
a predpokladov pre udržateľnosť podnikania[25],pre nepretržitý spoločenský rozvoj, hospodársky a 
iný pokrok. Má to byť v súlade zo súčanými trendmi i pohybmi vo svete. 
 

Spoločenský rozvoj, hospodársky a iný pokrok, hlásaju to odborníci, vyžadujú vytvorenie 
prajných podmienok a predpokladov pre udržateľnosť podnikania firiem, rešpektovanie nielen 
spomenutych ale i iných limitov súvisiacich s pracovnou silou, investíciami a uvádzaním/dodávkou 
konkurenčných výrobkov na trhy a politikou štátov i dokumentmi medzinárodných inštitúcií. Pri tom 
má to mať výsledky a "...cestu k zvyšovaniu zisku, k morálnemu a ekonomickému rozvoju firmy, 
rozširovaniu výroby, k zdokonaľovaniu technológií výroby, k modernizácii vybavení a k zvyšovaniu 
uspokojovania zainteresovaných strán prostredníctvom kvalifikovaných, motivovaných a lojálnych 
pracovníkov27...".  Je povinnosťou to na úrovniach zhromaždení lokálnej samosprávy, Zhromaždenia 
AP Vojvodiny a v Zhromaždení Srbska i tu naznačené rozoberať, ocenovať a potom, po schválení, 
realizovať v spoločnosti. Vtedy by sa mohlo očakávať, že spoločenské aktivity, pohyby, 
podnikateľstvo budú blízko, alebo budú až korešpondovať so spomenutými súčanými trendmi vo 
svete. Tým sa, nádejam sa, zabezpečia predpoklady pre udržateľnosť, obstátie národnostných menšín a 
národov SRB. 

 
Nech tu budú spomenuté a evidované emigračné  - vysťahovalecké - vektory občanov SRB. 

Najväčší počet občanov SRB, koncom 20. a počiatkom 21. storočia, organizoval si bydlisko a 
zamestnáva(l) sa (medzi nimi i Slováci SRB) najčastejšie v Rakúskej, Nemeckej spolkovej, 
Švajčiarskej, Francúskej a Slovenskej republike. Dočasne, počas jarí, liet a jesene veľký počet 
Slovákov SRB pracuje v poľnohospodárskom odvetvý v Talianskej republiky (prevažne v Pádskej 
nížine). Neveľký počet občanov SRB (tým aj Slovákov SRB) trvale sa vysťahoval zväčša do 
Spojených štátov amerických, Kanady a Austrálie28. Pri tom, medzi trvalými vysťahovalcami 
dominujú osoby zo stredným a univerzitným vzdelaním29. Evidované je, že intelektuálna elita SRB 
(univerzitne vzdelaný a doktori vied) najčastejšie bydlisko a zamestnanie volia v USA, Nemecku, vo 
Veľkej Británii, Švajčiarsku a v Kanade30. 

 
Vládnym a iným činiteľom SRB, a tým aj na úradoch SRB pracujúcim Slovákom a členom 

slovenských inštitúcií v SRB, osobite po roku 2010 je známa (za prácou a kvalitou života) zväčšená 
migrácia obyvateľstva do zahraničia31. Úrady SRB a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD)registrovali (odhad), že sa v období rokov 2000 ÷ 2018 zo SRB vysťahovalo 645 000 
osôb;roku 2017 to bolo až 35.000 osôb. Až 76% vysťahovalcov je vekom v rozpätí 24 i 65 rokov. 
Pravadže, medzi vysťahovalcami sú i tunajší Slováci. Pri tom, poukazujem na zásadné poznanie, ktoré 
odborníci sústavne ponúkajú štátnym činiteľom a verejnosti, že je "...životaschopná pracovná sila 

                                                           
26 Sakál P. a kolektív autorov, Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Materiálovotechnologocká fakulta so sídlom v Trnave, 2013. str. 32  
27 ibidem 26, str. 37  
28 Bobić M., Vesković Andjelković M., Kokotović Kanazir V., Studija o spoljnim i unutrašnjim migracijama 
gradjana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade, International Organization for Migration, UNDP, © 2016 
Međunarodna organizacija za migracije, Tab.1, str. 29 
29 ibidem 8, Tab.3.1, str. 17 
30 ibidem 8, str. 45 
31 ibidem 8, 23, 24  
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kľúčom k dosiahnutiu funkčného trhu práce a to na miestnej, národnej a globálnej úrovni...".Faktom 
je, k tomu i to, že je "...ekonomický faktor nielen potenciálnym ale i skutočným dôvodom prečo osoba 
opúšťa krajinu a to bez ohľadu na jej vek tiež i vzdelanie32..." To poznanie, ani mne, nezmení posudok, 
že odchod mladých ľudí za prácou do zahraničia je ohrozovanie obstátia etnika a pre spoločnosť 
niekedy i zhubným ekonomickým faktorom. Uzáver nie je, tvrdím, protivenie sa tomu, že je zásadné 
právo človeka zvoliť si miesto (trvalého) bydliska, obsahy práce aspôsobosobného života. Očakávanie, 
že sa v zahraničí vedomostne zdokonalený, skúsený človek vráti do domoviny je oprávnené. Žiaľ, 
najčastejšie sa to nerealizuje nakoľko záujemca o návrat nevlastní preverené a jemu potrebné dôkazy o 
stave veci, ktorá je, alebo by mala byť, v prospech jeho rozhodnutia o návrat. Pravdou je, že by 
navrátilec vedomosťami v zahraničí získanými, prácou, skúsenosťou a možno i finančne mohol 
pomôcť, ovplyvniť zveľadenie podmienok i kvalitu hospodárskych výkonov i života národa v (jeho) 
niekdajšom bydlisku; platné je to i pre pôsobenie v cudzom prostredí. 
 

Nielen dnešok ale i zajtrajšok bude od každého človeka žiadať nové vedomosti, doučenie, 
prekvalifikáciu- celoživotné vzdelávanie. Na príčine tomu súdigitalizácia, robotizácia, do výroby a 
domácnosti zapojenie "múdrych" strojov – automatizácia všetkých technologických 
procesov,pochodov v človekovom osobnom okolí a v jeho (osobnej) práce. V neďalekej 
budúcnostizrýchlene zaniknú i dnešné zamestnania. Aj to je jeden z dôvodov mojho zasadzovania sa 
za sústavné zväčšovanie vzdelanostnej úrovne Slovákov SRB. Všebecne povedané, vzdelávaním a 
počas štúdií človek získa(va) vedomosti, ktoré cielene slúžia jemu a spoločnosti. Preto sú vedomosti 
najväčší ľudský kapitál tým i strategický zdroj a zdroj konkurenčných výhod pre človekom definované 
systémy. Pre vývoj spoločnosti a tým i smerodajné ovplyvňovanie života mladej generácie i ľudu 
ľudský kapitál načimi využiť tak, aby výustil a uplatňoval sa, bolo to už spomenuté, ako dobrá prax a 
vtedy mal tak priami ako i nepriami dopad na kvalitu života jednotivca, jeho rodiny a spoločnosti. S 
toho stanoviska je kladom, že slovenskú komunitu v SRB poznačuje, považujem to za opravnené, i 
odchod mladých ľudi na štúdie (stredoškolské a univerzitné) do Slovenskej republiky (SK) a inde. Je 
to výhodou pre záujemcov i etnikum. Osobite to platí vtedy keď sú i voľba i výber štúdijného 
programu v súlade s potrebami a prianiami jednotlivca tiež ked sú, zakotvené, zrovnoprávnene určené 
pre záujemcov zo všetkých prostredí, a pre všetky prostredia slovenského etnika v SRB. 

 
Vďaka štipendiám, ktoré študentom zabezpečujú slovenské inštitúcie a iné subjekty zo SRB, 

bol by výtaný návrat absolventov štúdií do domáceho, rodinného, prostredia v SRB. Deje sa to ? 
Analýzy tej záležitosti i stavu poukazujú, že sa najväčší počet slovenských absolventov zo SRB 
nevracia do SRB. Prečo ? Už aj preto, že nemajú zabezpečené výhliadky na zamestnanie (ani v 
slovenskom prostredí) v SRB; na príčine takej nezvestnosti môže byť i pre prácu v etniku študentom 
zvolený nezodpovedajúci odbor i programy štúdia. To neznamená, že za toho absolventa nemá záujem 
trh práce na území SK a v inom zahraničí. A tak sa, potom, zamestnaním na území SK, alebo iného 
zahraničia, absolvent až trvalo odcudzuje a odchádza z rodinného prostredia v SRB. Aj napriek 
takému uzáveru, schvaľujem to, že mladý človek odchádza tam kde sa môže vedomosťami a prácou 
uplatniť, dokázať i preto, že mu rodinné okolie ani len nenaznačí kiežby ponúkne podmienky pre 
sebarealizáciu a ukojenie vlastných, osobných, potrieb v domovine. Úplný je nezmysel, vtedy, hovoriť 
o potrebách, o "obetovaniu sa" etniku (čo mi napomína primitívny populizmus) keď si v cudzine 
mladý človek môže zabezpečíť to čo mu prinaša botaty, krajší život a pokrok na miestach pôsobenia. 
 

Nedávna minulosť poukazuje na skutočnosť, že sa početní absolventi Slovákov zo SRB 
nartvalo stratili pre potreby slovenského etnika v SRB. Je to osobite tak a vtedy keď si absolvent 
štúdia v SK (alebo v inom zahraničí) založi(l) i rodinu. Aj skrze takého výsledku diania, poukazujem a 
obhajujem stanovisko, že by všetci štipendisti slovenskej komunity zo SRB, vzdelávajúci sa a 
študújuci na území SK a v inom zahraničí, nakoľko boli štipendovaní (zrovnoprávnením prostredí 
etnika a bez udelenia štipendia vďaka rodinkárstva a vplyvu toho na udeľovačov štipendia) z 
rozhodnutí slovenských inštitúcií SRB mali mať zmluvne definovaný a podpisovateľmi zmluvy 

                                                           
32 ibidem 28 
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dohodnutý záväzok v SRB pracovať najmenej (aspoň) toľko rokov koľko rokov im bolo, zo SRB, 
zabezpečené štipendium. To a také moje stanovisko bolo (svojho času, už dávnejšie) popierané 
úradnými činiteľmi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v SRB a inými, vplyvnými, 
osobami etnika. Jedna z opakovaných fráz tych činiteľov o takom postoji bola založená na 
"demokratickom" práve študenta/absolventa rozhodovať kde, ako, kedy a prečo sa zamestná tam kde 
mu to vyhovuje, zodpovedá. Parólou bolo i to, že sa tým neohrozujú jeho občianské práva a ani právo 
na samostatnosť v rozhodovaní. Znie to pekne, ale je to úplne v protiklade so záujmom štipendítora a 
je aj v rozpore s absolventovými morálnymi a inými záväzkami ako prijímateľa štipendia a absolventa 
štúdia. K tomu je také správanie neprospešné pre etnikum a jeho rozvoj, neprospešné pre spoločnosť a 
v nej uplatnenie sa absolventa a tým i ohrozovanie travloudržateľnosti národnostnej menšiny. Najmä, 
oceňujem, že je pre absolvetna, čie štúdium bolo zo SRB financované, návrat i činom prispievania 
rozvoju spoločenstva a k tomu (i morálne) záväzný ako "dlžoba" prinajmenej v trvaní počtom rokov 
štipendovania. To preto, že prácou, získanými znaľosťami a zručnosťami, mladý, vzdelaný človek 
bude rozvíjať, zveľaďovať, zošľachťovať podmienky dôstojného života i prostredie vlastného, 
rodinného, krbu, pôvodu v SRB. 

 
Uvedené stanovisko, opodstatnene, nemusí platiť, alebo neplatí a nezvťahuje sa na 

slovenských absolventov zo SRB, ktorím štipendium zabezpečili vládne a mimovládne subjekty 
Slovenskej republiky a iné zahraničie. 
 
 
UZÁVER 
 

Aby sa zastavil, obmedzil demografický pokles počtu občanov, zmenšil počet migrujúcich 
mladých do zahraničia základný a zásadný je ekonomický rozvoj SRB a v SRB i postavenie človeka, 
občana a jeho podnikateľské aktivity, jeho a právne postavenie podnikov, istoty. Je to v priamej 
súvislosti i s inovačnými postupmi a súčasnými technológiami v podnikoch, vyšším štandardom práce 
a života človeka, programmy sociálnej a zdravotnej starostlivosti, pocitom bezpečnosti, nepretržitým 
zveľaďovaním podmienok života a s tým súvisiacou ekológiou – environmentalistikou i potrebamy 
človeka a jeho rodiny pre získanie i tomu podriadených (slušných) zárobkov. Azda nie je bez 
významu, aby sa do takej politike štátnych orgánov SRB každodenne, organizovane, spoločenský a 
vedecký opodstatnene, kreatívne zapojili činitelia slovenských vládnych i mimovládnych organizácií ! 
Pri tom by im patrilo, pravdaže v súlade zo stanovami inštitúcií, o takých úmysloch a cieľoch sústavne 
informovať i konzultovať odbornú i laickú verejnosť. A nevyhovárať sa za i tu spomenuté tiež ich 
(ospravedlňujúce) (ne)činenie. Súhlasím s tým, že i to načim mať na zreteli a nepodceňovať fakty, 
realitu.  

Zložitosť hospodárskeho života, politických, sociálnych, demografických, kultúrnych a iných 
dianí každodenne zasahuje a ovplyvňuje občanov. Ich výhodou je, mienim i právom, nakoľko na to 
vlastnia predpoklady a schopnosti, z toho využiť v svoj prospech, všetko čo štátne orgány a 
reprezentanti etnika schvaľujú i usmerňujú pre klady i kadžého druhu bohatstvo života spoločnosti. 
Bude opravnené, aby jednotlivec, etnikum, národy sústavne a neodkladne ovplyvňovali a potom i 
zdieľali to čo prináša pokrok, materiálny a duchovný vzrast spoločnosti, osobný a rodinný pokoj, 
šťastie človeka, neznečisťovaním okolia a iným neohrozovanie zdravia a rozrastu jeho rodiny. 
Jednotlivcovi a kolektívu majú patriť uznania za činy a zadosťučinenie za námahu, prácu, vklady 
venované sebe, rodine, etniku a spoločnosti v ktorej pôsobia, dokazujú sa a žijú. 
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