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ABSTRAKT 
Slovenská komunita v období augusta a osobitne 09 – 12. augusta 2018 počas Slovenských národných 

slávností  v Báčskom Petrovci, zaznamenala oslavnými programami i svoj národnostný sviatok v 

Srbskej republike. Oslavy a programy osláv sú príležitosťou pre verejných činiteľov slovenskej 

komunity v Srbskej republike venovať sa nielen obsahom osláv ale i posolstvám. 
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ABSTRACT 

During the Slovak National Festivities in Báčsky Petrovec, the Slovak community in August and 

especially on August 09th – 12th, 2018, recorded with celebration programs also its national holiday 

in the Republic of Serbia. The celebration programs are an opportunity for public officials of the 

Slovak community in the Republic of Serbia to address not only the content of the celebrations but also 

the messages. 
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Slovenská komunita v období augusta a osobitne 09 – 12. augusta 2018 počas Slovenských 
národných slávností (ďalej SNS 2018) v Báčskom Petrovci, zaznamenala oslavnými programami i 
svoj národnostný sviatok v Srbskej republike (ďalej SRB). 

 
Dátum sviatku je pohyblivý – oslavuje sa počas SNS. SNS sa organizujú v auguste a podľa 

dohody – rozhodnutia – troch spoluorganizátorov SNS: Národnostnej rady slovenskej národnostnej 
menšiny v Srbsku (NRSNM) a jej vedenia, Matice slovenskej v Srbsku (MSS) a jej vedenia a 
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Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec a vedenia obce. Oslavy a programy osláv boli príležitosťou pre 
verejných činiteľov slovenskej komunity v SRB venovať sa nielen obsahom osláv ale i posolstvám, 
krátenou a výstižnou podobou, čo by dnes a zajtra pre potreby komunity v SRB (osobitne zvestovať to 
činiteľom SRB a Slovenskej republike – SR) bolo užitočné ponúknuť pre rokovanie a po rokovaniach 
i na čas uskutočňovanie dohodnutého. 

 
Sledovateľ SNS 2018 i programov na tvári miesta mohol uzavrieť, že činitelia slovenskej 

komunity v SRB budúce úmysly, podnikanie celistvo verejne neponúkli počas rečnenia, zahájenia 
programov SNS 2018. Mienim, že sa premrhala príležitosť (pravdaže berúc na vedomie nezastrieť 
obsah, krásu a výkony účastníkov pripraveného umeleckého programu dospelých i detí) i ohľadom na 
priame prenosy (niektorých) slávnostných programov tiež i počas sledovania na živo TV vysielaní 
(RTV Vojvodina/Nový Sad a TV Petrovec), o tom (nielen) oboznámiť domácich ale i činiteľov SRB i 
zahraničných hostí. 

 
Čo som očakával, že budeme oboznámení a bude ponúknuté na zasadnutí NRSNM 09. 8. 

2018 v Gymnáziu Jána Kollára v Bačskom Petrovci a v osloveniach neveľkého počtu členov NRSNM 
(málopočetná prítomnosť členov rady sa už dlhší čas opakuje; to svedčí, že členovia NRSNM viacej 
nemajú dôveru vo vedenie a ďalšiu činnosť v tom zostave) a domácich tiež i slovenských SRB 
reprezentantov a organizácií slovenskej komunity SRB ? Krátená odpoveď by znela: spoločenský 
život, postavenie a výsledky práce, ktorými sa zveľaďuje i vplýva na život človeka, komunity a 
spoluprácu s počtom dominujúcim, srbským, občanom i činiteľmi na lokálnej samosprávnej úrovni, na 
úrovni územnej autonómie (AP Vojvodina) a s činiteľmi Srbskej tiež Slovenskej republike. A inými. 

 
Podľa môjho názoru patrilo tam (tézovite) spomenúť: ekonomický život komunity a s tým 

súvisiacu (ne)zamestnanosť obyvateľstva, početné, skôr húfne, vysťahovanie mladých osôb a ich rodín 
– Slovákov SRB – za prácou do zahraničia, očividné a drastické vyľudňovanie dedín v ktorých žije i 
slovenská komunita SRB, skrze malého počtu deti a depopulácie slovenského etnika redukcia a štátna 
reorganizácia počtu škôl i práce prednášateľov na základných školách i s rečou slovenskou v SRB. 
Malo by tam byť ocenenie kultúrnej politike štátu a sťažená práca slovenských kultúrno –umeleckých 
– osvetových spolkov a združení a jej (ne)zviditeľnenie, (ne)prítomnosť v multikultúrnom, 
multietnickom a multikonfesijnom prostredí SRB a to na lokálnej úrovni, na území autonómie (APV) 
a štátu, na ktorých sa Slováci SRB nebudú reprezentovať najčastejšie prednesom tancov, 
vyspevovaním, klobásami, paprikášom, sladkými pochúťkami, odevom, zvykmi (čo nenačim 
podceňovať ale pochváliť, obsahy, výstupy zveľaďovať). Osobitne tam patrilo používanie jazyka 
menšín SRB počas rokovaní (na všetkých miestach života komunity), rozhodovanie v SRB (čo 
dôsledne regulujú a dovoľujú zákony SRB) a slobodné, nezávisle, na tematiku, ponuky a obstátie 
objektívne informovanie tlačenými a elektronickými médiami v reči slovenskej v SRB.  Osobitná 
požiadavka sa týka prítomnosti tých správ o živote, dosaženiach národnostných menšín (i slovenskej) 
v médiách v reči srbskej – v reči dominujúceho národa SRB. Postoj k tomu by nemal vyznieť ako 
žaloba, bedákanie ale ako podnet pre aktivity, ktorými sa stavy zmenia, nápravy uskutočnia činmi 
slovenských inštitúcii a jednotlivcov, spoluprácou s orgánmi moce a správy SRB, z pomoce úradov a 
záujmov činiteľov SR a iných. Vyjmúc detí koľkých je medzi nami, ktorí veria, že tu nejde u tvrdú 
prácu, plány na dlhé časové obdobie, súboj argumentov a záujmov jednotlivcov, združení, štátnych 
reprezentantov ? 

 
Takú príležitosť premrhala pani Anna Tomanová – Makanová, predsedníčka NRSNM 09. 8. 

na zasadnutí NRSNM a s časti i 10. augusta počas zahájenia programu Naša kolíska[1]. Menovaná sa 
tam prihovorila až 2 krát: otvárajúc a uzavierajúc program Naša kolíska. Rečnila i 11. 8. 2018 a počas 
iných programov, zasadnutí a stretnutí[2]. ! A nakoniec, keďže sú na 04. november 2018 v SRB 
zahlásené voľby nových členov všetkých (počtom 21) národnostných rád SRB, pani A. Tomanovej – 
Makanovej, bez ohľadu na to čo si mi o jej doterajšej práce myslíme, patrila presvedčivejšia výzva pre 
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voličov v navrhovaní kandidátov a potom i voľbách nových členov NRSNM a tých rád. Prečo tak 
mienim ? Nuž i preto, že i na tom programe1 bolo reči o našej kolíske ! 

 
Škoda rečí komentovať (ne)prítomnosť života a činov slovenského etnika SRB v mediálnej 

sfére Slovenskej republike ! Pravdou je, že úradný činitelia SR počas hosťovania v SRB, neúnavne 
nám i sebe pre ucho milými slovami opakujú, že sú Slováci SRB, najorganizovanejšou, výkonmi, 
bohatstvom života ďakujúc i štátnej regulatíve SRB, najživšou a najzachovávajúcejšou sa vetvou 
slovenského národa v diaspóre. 

 
MSS mala slávnostné zasadnutie 11. 8. 2018 v Báčskom Petrovci. Mesiac pred realizáciou 

SNS 2018 na zasadnutí Správnej rady MSS obsažne sa hovorilo o účasti MSS na budúcich voľbách 
nových členov NRSNM a tým i o živote komunity. Pán Ján Brtka, predseda MSS, na Slávnostnom 
zasadnutí MSS ani jediným slovíčkom nespomenul úlohy, záväzky členov MSS v práci NRSNM a 
budúce voľby, budúce samostatné, podľa stanov MSS i ich reprezentovanie, pôsobenie (v budúcej 
NRSNM). Tunajšia verejnosť vie, že NRSNM, ako orgán štátu, má vplyv na každodennosť človeka a 
jeho postavenie v SRB a to v 4. oblastiach: vzdelávanie, kultúra, médiá a úradné používanie jazyka a 
písma. Prečo sa to a tak stalo, komu to bolo v prospech vyjadrí sa, dúfam, predseda MSS alebo sa o to 
postarajú i členovia Správnej rady MSS. Patrilo by im to urobiť ! 

 
Je právo Slovákov SRB i iných činiteľov oceňovať činy, správanie sa i prácu vedenia 

NRSNM, hodnotenie práce vedenia MSS, štátnych i mimovládnych inštitúcií Slovákov SRB. Často sa 
medzi nami kritizuje, znevažuje a negatívne oceňuje osobnosť. Podľa môjho názoru nenačím hovoriť 
o osobe, karhať tu spomenutých a nespomenutých. Načim hovoriť, oceňovať obsahy, dosahy ich 
činnosti, výsledky práce a úmysly, ktorými sa mení alebo nemení každodennosť. To, že sa účastníci 
diskusií osobne zneuctievajú, ohovárajú, hanobia nemá miesta a nemalo by byť podnetom, aby sme 
hovorili niečo jedny proti druhým. Osnovu má činiť to kto čo robí, čo plánuje ako, kedy a prečo to 
realizuje. Je normálnou a prirodzenou vecou, že sa ľudia vzájomne v mnoho čom líšia. Práve preto má, 
mali by dominovať dialóg, vľúdnosť ako meniť i skvalitniť stavy, spoločenské procesy zabezpečujúce 
blaho pre človeka a jeho spoločníkov. V tom a počas dialógu, tolerantného a argumentovaného, 
nesmela by chýbať premyslená vôľa a znalosti zveľaďovať spoločenský život občanov, príslušníkov 
národných spoločenstiev a výsledky práce, ktorými sa sloboda, vzájomnosť, ľudské dobro a bohatý 
kultúrny a iný život stále nachádza v popredí i činí základ prerodu spoločnosti, ochrany, dobudovania 
materiálnych a duchovných stránok ľudskej bytosti a spolucestujúcich v jej živote. 

 
Tak sa dostávame k počinom, ktorými sa plnia nádeje a stvárňujú očakávania. Nádeje, že sa na 

miestach spoločenského rozhodovania budú nachádzať obsahy tykajúce sa života ľudu a tam 
prezentované nami zvolenými, osoby bohaté na vedomosti, na zasadzovanie sa o zveľadenie života 
jednotlivca, jeho rodiny, spoločenstva, spoločnosti. A osoby čie úmysly v presadzovaní politike budú 
verejne posudzované a ako také sa podajú úradom na lokálnej samosprávnej úrovni, na úrovni štátu a 
v reprezentovaní ľudu budú uprednostňovať, hlásať nepretržitý, dobe prispôsobený a na reáliách 
osnovaný pokrok. Mali by to byť osoby uplatňujúce vedecké poznatky, praktikujúce nepretržitý dialóg 
s ľudom ako osnovou pre poznanie a nevyhnutnosť zmien v ľudskom počínaní a v presadzovaní 
pluralizmu záujmov, potrieb človeka. Nemalo by byť protivnosťou hlásanie i prax v ktorých vzájomná 
odlišnosť ľudí a ich prianí, názorov i skrze to, že také počínanie činí ľudské bohatstvo, bohatstvo v 
úmysloch, v stvárňovaní podmienok pre zmenu seba, stavov tiež procesov a skutkov vôkol nás. Už aj 
preto na miesta budúcich členov NRSNM, vo vedeniach MSS a v iných telesách slovenskej komunity 
SRB, predstaviteľov slovenskej menšiny v štátnej moci, správe SRB a reprezentovanie aj v SR načim 
(z)voliť vzdelaných, poctivých, múdrych po možnosti mladých ľudí (i preto, že im patrí budúcnosť), 
ľudí so súčasnými náhľadmi, ľudí dôverných čiu schopnosť a poznatky dokazujú ich činy – skutky.  

 
Hlásam vyhýbať sa, v každom slova zmysle, smoliarom, podvodníkom a ich nasledovateľom, 

propagovateľom populizmu [3] a ich nárokovaniu, že sú hlasom mlčiacej väčšiny, až všetkého ľudu. 
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Už i preto, mienim, že všetkým vôkol nás a nám patrí život na ktorý budeme vplývať, budovať i 
zužitkovať ho, zveľaďovať vzťahy medzi ľuďmi a národmi zo snažením (sa), aby bol dnešok nielen 
bohatý ale i nádejný. Nádejný pre naše a očakávanie našich ratolestí na dary života, ľudské tvorenie i 
potešenie, spoluprácu, vzájomnosť, porozumenie a pokoj. Dnes a zajtra. 
   

Súčasťou života je to, že človek si dáva meno tým, čo robí [4]. 
 

V Belehrade 16. augusta 2018 
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