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Problémy národnostných menín tvoria organickú súèas kultúrneho a politického myslenia kadej civilizovanej krajiny, ba èo viac,
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sa z nespracovanej národnej traumy, indukujú na Slovensku ia¾
dodnes etnicko-politické napätie.
Ak vak existuje istý zdroj napätia, môeme si by istí, e sa na
politickej scéne objavia aj také strany, ktoré postavia svoju ideológiu práve na ivení daného zdroja napätia. Zastavi vyie opísané
negatívne procesy a predís eskalácii nacionalistickej demagógie sa
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Maïarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Èeská
Nemecká
Po¾ská
Chorvátsk
a
Srbská
Iná
Neznáma
Maïarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Èeská
Nemecká
Po¾ská
Chorvátsk
a
Srbská
Iná
Neznáma
Maïarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Èeská
Nemecká
Po¾ská
Chorvátsk
a
Srbská
Iná
Maïarská
Rómska
Rusínska

Národnostné meniny
na Slovensku
2003

Národnostné meniny
na Slovensku
2003

Zostavili
Róbert Dohányos
Gábor Lelkes
Károly Tóth

Fórum intitút pre výskum menín
amorín, 2004

AUTORI:
Elena Gaparová (12. kapitola), Alexander Èumakov (16.11. kapitola),
Zsuzsa Bereck (15. kapitola), Zsolt Csirik (8. kapitola), Róbert Dohányos (úvod),
Daniela Hiveová  ilanová (16.3. kapitola) Izabella Danter (9. kapitola),
Emília Hruíková (16.10. kapitola) Éva Gulyás (8. kapitola),
Hana Zelinová (16.3. kapitola), Joanna Nowak Matloòová (16.7. kapitola),
Juraj Cveèko (16.8. kapitola), Gábor Lelkes (17., 1213. kapitoly),
Miroslav Iljuk (16.5. kapitola), Ondrej Pöss (16.6. kapitola), Sándor Papp (11. kapitola),
Pavol Mean (16.9. kapitola), Zoltán Pék (12. kapitola), Árpád Popély (16.1. kapitola),
Attila Simon (16.1. kapitola), László A. Szabó (14. kapitola),
Teodózia Lattová (16.4. kapitola).
Lektorovali
László Gyurgyík
László Végh
Preklad
Kecskeméthyová tefánia
Kecskeméthy Viktor

Kniha vyla s finanènou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

© Autori, 2004
© Fórum intitút pre výskum menín, 2004
ISBN 80-8062-248-5

OBSAH

Úvod .......................................................................................................................................13
1. Národnostné èlenenie obyvate¾stva Slovenska .........................................................15
2. Zloenie obyvate¾stva Slovenska pod¾a materinského jazyka ..................................16
3. Územné rozmiestnenie národnostných menín .........................................................16
4. Rozdelenie národnostných menín v územných celkoch
verejnej správy ..............................................................................................................17
5. Demografické ukazovatele národnostných menín ...................................................24
5.1. Hlavné ukazovatele pohybu obyvate¾stva, rozvrstvenie obyvate¾stva
pod¾a pohlavia a veku ..................................................................................................24
5.2. Vzdelanostná truktúra obyvate¾stva ..................................................................30
5.3. Hospodárska aktivita obyvate¾stva .....................................................................33
5.4. Èlenenie zamestnaných pod¾a výrobných odvetví .............................................35
5.5. Èlenenie obyvate¾stva pod¾a spoloèenských vrstiev .........................................40
6. Sie obcí obývaných národnostnými meninami .......................................................41
6.1. Sie obcí obývaných maïarskou meninou ........................................................46
6.2. Sie obcí obývaných rómskou meninou ............................................................48
6.3. Sie obcí obývaných rusínskou meninou ..........................................................49
6.4. Sie obcí obývaných ukrajinskou meninou .......................................................50
6.5. Sie obcí obývaných chorvátskou, nemeckou alebo èeskou meninou ...........51
7. Hlavné demografické ukazovatele obcí, v ktorých aspoò 10 % obyvate¾stva
patrí k národnostným meninám ...............................................................................54
8. Právne predpisy v právnom systéme Slovenska vzahujúce sa na národnostné
meniny, vládne nariadenia proti diskriminácii menín ..........................................70
8.1. Kultúra ...................................................................................................................70
8.1.1 kolstvo ...............................................................................................................70
8.1.2. Médiá ..................................................................................................................71
8.1.3. tátny rozpoèet ..................................................................................................72
8.2. Sociálne postavenie menín ................................................................................72
8.3. Retitúcia ..............................................................................................................73
8.4. Úpravy trestného zákona ......................................................................................74
8.5. Úpravy Zákonníka práce .......................................................................................74
8.6. Antidiskriminaèný zákon ......................................................................................75
9. Vecné pamiatky národnostných menín v zbierkach múzeí na Slovensku ..................75
9.1. Akcie a publikácie v roku 2003, ktoré súvisia s predstavovaním vecných
kultúrnych pamiatok národností ijúcich na Slovensku ............................................78
10. Divadlá národnostných menín ...................................................................................80
10. 1. Jókaiho divadlo ..................................................................................................80
10. 2. Divadlo Thália ....................................................................................................81
10. 3. Mestské divadlo v Dunajskej Strede  SZEVASZ ...........................................82
10. 4. Vrecové divadlo vo Fi¾akove ............................................................................82
10. 5. Divadlo Alexandra Duchnovièa .........................................................................82
10. 6. Divadlo Romathan .............................................................................................84

6

Obsah

11. Národnostné a etnické relácie Slovenského rozhlasu ..............................................85
11. 1. Rádio Patria  Hlavná redakcia maïarského vysielania Slovenského
rozhlasu, Bratislava ......................................................................................................85
11. 2. Rádio Patria  Hlavná redakcia národnostného a etnického vysielania
Slovenského rozhlasu, Koice .....................................................................................87
12. Národnostné a etnické vysielania Slovenskej televízie .............................................88
13. Systém finanènej podpory zo tátneho rozpoètu pre národnostné meniny ..........90
14. Stav národnostného kolstva ......................................................................................97
14. 1. Materské koly ..................................................................................................99
14. 2. Základné koly ...................................................................................................99
14. 3. Stredné koly ...................................................................................................100
14. 4. peciálne koly ..............................................................................................100
14. 5. kolstvo v zrkadle èísel ...................................................................................101
15. Èasopisy a knihy vydané na Slovensku v roku 2003 v jazyku národnostných
menín ........................................................................................................................112
15. 1. Èasopisy v maïarskom jazyku rozirované v celotátnej sieti ..................112
15. 2. Èasopisy v ukrajinskom jazyku rozirované v celotátnej sieti ...................113
15. 3. Èasopisy v rusínskom jazyku rozirované v celotátnej sieti ......................113
15. 4. Èasopisy v ruskom jazyku rozirované v celotátnej sieti ...........................113
15. 5. Èasopisy v po¾skom jazyku rozirované v celotátnej sieti .........................113
15. 6. Èasopisy v èeskom jazyku rozirované v celotátnej sieti ...........................113
15. 7. Èasopisy v rómskom jazyku rozirované v celotátnej sieti ........................113
15. 8. Maïarské vydavate¾stvá na Slovensku .........................................................113
15. 9. Publikácie v rómskom jazyku .........................................................................123
15. 10. Publikácie v rusínskom jazyku .....................................................................123
15. 11. Publikácie v ukrajinskom jazyku .................................................................123
16. Kronika verejného ivota 2003  najdôleitejie spoloèensko-politické a
kultúrne udalosti v ivote národnostných menín na Slovensku ...........................124
16. 1. Maïarská menina .........................................................................................124
16. 2. Rómska menina ............................................................................................146
16. 3. Èeská menina ...............................................................................................158
16. 4. Rusínska menina ..........................................................................................160
16. 5. Ukrajinská menina ........................................................................................165
16. 6. Nemecká menina ..........................................................................................168
16. 7. Po¾ská menina ...............................................................................................173
16. 8. Chorvátska menina ......................................................................................175
16. 9. idovská menina ...........................................................................................176
16. 10. Bulharská menina .......................................................................................177
16. 11. Ruská menina .............................................................................................178
Autori publikácie ................................................................................................................191
Pouitá literatúra ...............................................................................................................192

Zoznam obrázkov a tabuliek

7

ZOZNAM OBRÁZKOV A TABULIEK
Obrázok è. 1. Národnostné zloenie obyvate¾stva Slovenska v roku 2001 ..................15
Tabu¾ka è. 1 Zloenie obyvate¾stva Slovenska pod¾a pohlavia, národnosti a
materinského jazyka ..................................................................................16
Obrázok è. 2 Pomer národnostných menín v regiónoch NUTS 4 ..............................18
Obrázok è. 3 Pomer maïarskej meniny v regiónoch NUTS 4 .....................................19
Obrázok è. 4 Pomer rómskej meniny v regiónoch NUTS 4 .........................................20
Obrázok è. 5 Pomer èeskej meniny v regiónoch NUTS 4 ............................................20
Obrázok è. 6 Pomer rusínskej meniny v regiónoch NUTS 4 ........................................21
Obrázok è. 7 Pomer ukrajinskej meniny v regiónoch NUTS 4 .....................................21
Tabu¾ka è. 2 Národnostné zloenie obyvate¾stva Slovenska v regiónoch
NUTS 3 a NUTS 4 .......................................................................................22
Tabu¾ka è. 3 Národnostné zloenie obyvate¾stva Slovenska v regiónoch
NUTS 3 a NUTS 4 (pokraèovanie tabu¾ky è. 2) ........................................23
Tabu¾ka è. 4 Národnostné zloenie obyvate¾stva Slovenska pod¾a pohlavia
v rokoch 2001 a 1991 (v %-ách) ..............................................................25
Tabu¾ka è. 5 Národnostné zloenie obyvate¾stva Slovenska pod¾a vekových skupín .....26
Tabu¾ka è. 6 Národnostné zloenie obyvate¾stva Slovenska pod¾a vekových
skupín  mui .............................................................................................26
Tabu¾ka è. 7 Národnostné zloenie obyvate¾stva Slovenska pod¾a vekových
skupín  eny ..............................................................................................27
Tabu¾ka è. 8 Rozloenie tisíc obyvate¾ov pod¾a vekových skupín v rámci
jednotlivých národností roku 2001 ...........................................................27
Obrázok è. 8 Poèet obyvate¾ov starej vekovej skupiny (60+) z 1000 osôb
v rámci jednotlivých národností ................................................................28
Obrázok è. 9 Poèet detí (0-14-roèných) z 1000 osôb v rámci jednotlivých
národností ...................................................................................................28
Obrázok è. 10 Veková pyramída jednotlivých národností Slovenska .............................29
Tabu¾ka è. 9 Rozdelenie obyvate¾stva Slovenska pod¾a stupòa vzdelania
na základe národnosti ...............................................................................31
Tabu¾ka è. 10 Rozdelenie muského obyvate¾stva Slovenska pod¾a stupòa
vzdelania na základe národnosti ..............................................................31
Tabu¾ka è. 11 Rozdelenie enského obyvate¾stva Slovenska pod¾a stupòa
vzdelania na základe národnosti ..............................................................32
Tabu¾ka è. 12 Hospodárska aktivita obyvate¾stva ...........................................................32
Tabu¾ka è. 13 Hospodárska aktivita muského obyvate¾stva ........................................34
Tabu¾ka è. 14 Hospodárska aktivita enského obyvate¾stva .........................................34
Obrázok è. 11 Èlenenie zamestnaných v jednotlivých výrobných odvetviach
pod¾a národnosti ........................................................................................35
Tabu¾ka è. 15 Èlenenie hospodársky aktívneho obyvate¾stva v jednotlivých
výrobných odvetviach pod¾a národnosti ...................................................36
Tabu¾ka è. 16 Èlenenie hospodársky aktívneho obyvate¾stva - muov
v jednotlivých výrobných odvetviach pod¾a národnosti ...........................37

8

Zoznam obrázkov a tabuliek

Tabu¾ka è. 17 Èlenenie hospodársky aktívneho obyvate¾stva  ien
v jednotlivých výrobných odvetviach pod¾a národnosti ...........................38
Tabu¾ka è. 18 Èlenenie hospodársky aktívneho obyvate¾stva pod¾a
spoloèenských skupín v roku 2001 pod¾a národnosti ............................39
Obrázok è. 12 Poèet hospodársky aktívneho obyvate¾stva pod¾a národnosti
pripadajúcich na jeden podnikate¾ský subjekt ........................................40
Obrázok è. 13 Pomer robotníkov pod¾a národností v rámci hospodársky
aktívneho obyvate¾stva ..............................................................................40
Obrázok è. 14 Pomer obcí s minimálne 10 %-ným národnostným
obyvate¾stvom v sieti obcí v jednotlivých regiónoch NUTS 4 ..................41
Tabu¾ka è. 19 Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva
obcí v roku 2001 ........................................................................................42
Tabu¾ka è. 20 Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva
obcí v roku 2001 ........................................................................................42
Tabu¾ka è. 21 Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva
obcí v roku 2001 ........................................................................................43
Tabu¾ka è. 22 Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva
obcí v roku 2001 ........................................................................................43
Tabu¾ka è. 23 Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva
obcí v roku 2001 na základe materinského jazyka ..............................44
Tabu¾ka è. 24 Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva
obcí v roku 2001 na základe materinského jazyka ..............................44
Tabu¾ka è. 25 Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva
obcí v roku 2001  na základe materinského jazyka .............................45
Tabu¾ka è. 26 Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva
obcí v roku 2001  na základe materinského jazyka .............................45
Obrázok è. 15 Rozloenie obcí s minimálne 10 %-ným obyvate¾stvom maïarskej
národnosti v sieti obcí v jednotlivých regiónoch NUTS 4 ........................46
Tabu¾ka è. 27 Súhrn obyvate¾ov a v òom poèet obyvate¾ov maïarskej
národnosti tých slovenských miest, ktoré obýva najmenej
800 osôb maïarskej národnosti v rokoch 1991 a 2001 ......................47
Obrázok è. 16 Rozloenie obcí s minimálne 10 %-ným obyvate¾stvom rómskej
národnosti v sieti obcí v jednotlivých regiónoch NUTS 4 ........................48
Tabu¾ka è. 28 Zmeny pomeru rómskej meniny v obciach v rokoch 19912001 .......49
Obrázok è. 17 Rozloenie obcí s minimálne 10 %-ným obyvate¾stvom rusínskej
národnosti v sieti obcí v jednotlivých regiónoch NUTS 4 ........................50
Obrázok è. 18 Rozloenie obcí s minimálne 10 %-ným obyvate¾stvom ukrajinskej
národnosti v sieti obcí v jednotlivých regiónoch NUTS 4 ........................51
Obrázok è. 19 Obce, v ktorých podiel chorvátskej meniny presahuje 10 % ................52
Obrázok è. 20 Obce, v ktorých podiel nemeckej meniny presahuje 10 % ...................52
Obrázok è. 21 Obce, v ktorých podiel èeskej meniny presahuje 10 % .........................53
Tabu¾ka è. 29 Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò
10 % maïarskej meniny, zostavené na základe sèítania
¾udu v roku 1991 a 2001 ..........................................................................54
Tabu¾ka è. 30 Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò
10 % rómskej meniny, zostavené na základe sèítania ¾udu
v roku 1991 a 2001 ..................................................................................63

Zoznam obrázkov a tabuliek

9

Tabu¾ka è. 31 Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò
10 % rusínskej meniny, zostavené na základe sèítania ¾udu
v roku 1991 a 2001 ..................................................................................66
Tabu¾ka è. 32 Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò
10 % ukrajinskej meniny, zostavené na základe sèítania
¾udu v roku 1991 a 2001 .........................................................................69
Tabu¾ka è. 33 Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò
10 % chorvátskej meniny, zostavené na základe sèítania
¾udu v roku 1991 a 2001 ..........................................................................69
Tabu¾ka è. 34 Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò
10 % èeskej meniny, zostavené na základe sèítania
¾udu v roku 1991 a 2001 .........................................................................70
Tabu¾ka è. 35 Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò
10 % nemeckej meniny, zostavené na základe sèítania
¾udu v roku 1991 a 2001 ..........................................................................70
Tabu¾ka è. 36 Èas vysielania pre jednotlivé národnostné meniny
vo vysielaní Slovenskej verejnoprávnej televízie v roku 2002 ...............89
Tabu¾ka è. 37 Èas vysielania pre jednotlivé národnostné meniny
vo vysielaní Slovenskej verejnoprávnej televízie v roku 2003 ...............90
Obrázok è. 22 Èas vysielania pre jednotlivé národnostné meniny
vo vysielaní Slovenskej verejnoprávnej televízie .....................................90
Tabu¾ka è. 38 Èlenenie poiadaviek na úèelové dotácie urèené Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky v roku 2002 a 2003 ..................................91
Tabu¾ka è. 39 Èlenenie poiadaviek na úèelové dotácie urèené Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky v roku 2002 pod¾a jednotlivých
národností (v Sk) ........................................................................................91
Tabu¾ka è. 40 Poiadavky na mimoriadne dotácie kultúrnych podujatí
urèené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
v roku 2002 (v Sk) ....................................................................................92
Tabu¾ka è. 41 Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné a etnické
meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota v roku 2002 
Slovensko ....................................................................................................92
Tabu¾ka è. 42 Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné a etnické
meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota v roku 2002 
Bratislavský kraj ........................................................................................93
Tabu¾ka è. 43 Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné a etnické
meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota v roku 2002 
Trnavský kraj ..............................................................................................93
Tabu¾ka è. 44 Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné a etnické
meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota v roku 2002 
Trenèiansky kraj .........................................................................................94
Tabu¾ka è. 45 Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné a etnické
meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota v roku 2002 
Nitriansky kraj ............................................................................................94
Tabu¾ka è. 46 Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné a etnické
meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota v roku 2002 
ilinský kraj .................................................................................................95

10

Zoznam obrázkov a tabuliek

Tabu¾ka è. 47 Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné a etnické
meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota v roku 2002 
Banskobystrický kraj ..................................................................................95
Tabu¾ka è. 48 Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné a etnické
meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota v roku 2002 
Koický kraj .................................................................................................96
Tabu¾ka è. 49 Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné a etnické
meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota v roku 2002 
Preovský kraj ............................................................................................96
Tabu¾ka è. 50 Skladba dotácií poskytnutých pre vydavate¾stvá národnostných
menín v roku 2002  Slovensko .............................................................97
Tabu¾ka è. 51 Typy kolských zariadení národnostných menín ....................................98
Tabu¾ka è. 52 Sie materských kôl ..............................................................................101
Tabu¾ka è. 53 Percentuálny výkaz materských kôl, skupín a detí pod¾a
výchovného jazyka predkolského zariadenia .......................................101
Tabu¾ka è. 54 Materské koly  podiel detí pod¾a národnosti 
tátne predkolské zariadenia ................................................................102
Tabu¾ka è. 55 Materské koly  podiel detí pod¾a národnosti 
cirkevné predkolské zariadenia ............................................................102
Tabu¾ka è. 56 Materské koly  podiel detí pod¾a národnosti 
súkromné predkolské zariadenia .........................................................102
Tabu¾ka è. 57 Materské koly  podiel detí pod¾a národnosti .....................................103
Tabu¾ka è. 58 Sie základných kôl (plnoorganizované + prvý stupeò
+ druhý stupeò) .......................................................................................103
Tabu¾ka è. 59 Percentuálny pomer základných kôl, tried a iakov pod¾a
vyuèovacieho jazyka koly .......................................................................104
Tabu¾ka è. 60 Základné koly  podiel iakov pod¾a národnosti 
tátne kolské zariadenia .......................................................................104
Tabu¾ka è. 61 Základné koly  podiel iakov pod¾a národnosti 
cirkevné kolské zariadenia ....................................................................104
Tabu¾ka è. 62 Základné koly  podiel iakov pod¾a národnosti 
súkromné kolské zariadenia .................................................................105
Tabu¾ka è. 63 Základné koly  podiel iakov pod¾a národnosti  spolu ...................105
Tabu¾ka è. 64 Sie gymnázií (4, 5, 6, resp. 8-roèné) .....................................................106
Tabu¾ka è. 65 Percentuálny podiel gymnázií, tried a iakov pod¾a
vyuèovacieho jazyka koly ......................................................................106
Tabu¾ka è. 66 Gymnáziá  podiel iakov pod¾a národnosti 
tátne kolské zariadenia .......................................................................107
Tabu¾ka è. 67 Gymnáziá  podiel iakov pod¾a národnosti 
cirkevné kolské zariadenia ....................................................................107
Tabu¾ka è. 68 Gymnáziá  podiel iakov pod¾a národnosti 
súkromné kolské zariadenia .................................................................107
Tabu¾ka è. 69 Gymnáziá - podiel iakov pod¾a národnosti  spolu .............................108
Tabu¾ka è. 70 Sie stredných odborných kôl a konzervatórií .....................................108
Tabu¾ka è. 71 Percentuálny podiel stredných odborných kôl
a konzervatórií, tried a iakov pod¾a vyuèovacieho
jazyka koly ...............................................................................................109

Zoznam obrázkov a tabuliek

11

Tabu¾ka è. 72 Stredné odborné koly a konzervatóriá  podiel iakov pod¾a
národnosti  tátne kolské zariadenia ................................................109
Tabu¾ka è. 73 Stredné odborné koly a konzervatóriá  podiel iakov pod¾a
národnosti  cirkevné kolské zariadenia ............................................109
Tabu¾ka è. 74 Stredné odborné koly a konzervatóriá  podiel iakov pod¾a
národnosti  súkromné kolské zariadenia ..........................................110
Tabu¾ka è. 75 Stredné odborné koly a konzervatóriá  podiel iakov pod¾a
národnosti  spolu ...................................................................................110
Tabu¾ka è. 76 Sie zdruených stredných kôl a stredných odborných uèilí ............110
Tabu¾ka è. 77 iaci zdruených kôl pod¾a národností .................................................111
Tabu¾ka è. 78 iaci stredných odborných uèilí pod¾a národnosti .............................111
Tabu¾ka è. 79 Sie peciálnych kolských zariadení .....................................................111
Tabu¾ka è. 80 iaci peciálnych kolských zariadení pod¾a národnosti ......................112

ÚVOD

Problémy národnostných menín  kultúrne a sociálne osobitosti, podmienky bezproblémového spoluitia s väèinovým národom, právne urèenie ich postavenia, spôsoby optimálneho vytvárania systému ich kultúrnych ustanovizní, ich plynulé zaradenie sa do rozlièných oblastí spoloèenského ivota  tvoria organickú súèas kultúrneho a politického
myslenia kadej civilizovanej krajiny, ba èo viac, sú súèasou práce demokratického parlamentu a rozlièných úrovní orgánov tátnej správy.
Na Slovensku  podobne ako v iných krajinách strednej Európy, ktorých búrlivé dejiny
20. storoèia neumonili demokratické usporiadanie postavenia menín, ba nebola monos ani na odborný, odideologizovaný výskum tejto sústavne sa meniacej (a väèinou sa
zhorujúcej!) situácie  po zmene politického systému neboli vhodné podmienky na rýchle usporiadanie uvedeného okruhu otázok. Èoraz aie ovládate¾né problémy národnostných menín, ktoré komunistický reim zmietol pod koberec, a negatívne predsudky
väèinového národa, ktoré vznikali èasto na základe historických poloprávd a na nedostatku informácií, a ivili sa z nespracovanej národnej traumy, indukujú na Slovensku ia¾
dodnes etnicko-politické napätie.
Ak vak existuje istý zdroj napätia, môeme si by istí, e sa na politickej scéne objavia
aj také strany, ktoré postavia svoju ideológiu práve na ivení daného zdroja napätia. Ak
tieto extrémistické politické sily  v danom prípade pravicové  ani nezískajú väèiu volièskú základòu, to¾ko predsa len dosiahnu, e svojím neustálym huckaním ovplyvòujú verejnú mienku, a tak deformujú celé politické spektrum. ia¾, v takejto emocionálne vybièovanej atmosfére ani umiernenejie väèinové politické strany nedokáu v kadej situácii
odola pokueniu hlboko zlomyse¾ného nacionalistikého populizmu. A umelo udriavané
napätie zákonite vyvoláva ïalie napätia.
Následkom toho vetkého je, e sa z verejných politických diskusií nedajú vypusti tie
umelé problémy, ktoré odèerpávajú neuverite¾né mnostvo energie od úsilia h¾ada zodpovedné, eurokonformné rieenia závaných problémov národnostných menín a od rieenia tých skutoèných problémov, ktoré sa týkajú vetkých obèanov bez oh¾adu na národnú príslunos. Okrem toho vak mlátenie slamy ústiace do arogantných politických diskusií spôsobuje v rámci medzinárodného posúdenia krajiny nesmierne kody, èo môe
¾ahko privodi aj hospodárske následky.
Zastavi vyie opísané negatívne procesy a predís eskalácii nacionalistickej demagógie sa dá jediným spôsobom: vedeckým výskumom postavenia národnostných menín,
odborným sledovaním procesov pomocou najnovích teoretických metodík a tieto získané poznatky sprístupni èo najirej verejnosti. Vetky publikácie, ktoré sledujú tento ¾achetný cie¾  a v záujme dosiahnutia svojho cie¾a sú schopné zhromadi duchovný kapitál , uskutoèòujú takú misiu, ktorá z h¾adiska udrania a obohatenia meninových kultúr i z h¾adiska rastu väèinového národa, modernizácie národného povedomia ako i z
h¾adiska politickej stability krajiny, èie z h¾adiska duchovného a hospodárskeho rozvoja
Slovenska si zasluhujú zvýenú pozornos a prioritu.
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Úvod

Bez akejko¾vek nadsázky mono tvrdi, e publikácia pod názvom Národnostné meniny na Slovensku 2003, ktorú zostavil Fórum intitút pre výskum menín, je takouto publikáciou.
Róbert Dohányos

1. NÁRODNOSTNÉ ÈLENENIE OBYVATE¼STVA SLOVENSKA
V dobe sèítania obyvate¾stva v roku 2001 Slovensko malo 5 379 455 obyvate¾ov. V rámci
obyvate¾stva krajiny sa 14,22 %-ný podiel národnostných menín èlenil nasledovne:
maïarská menina (520 528 osôb), rómska menina (89 920 osôb), èeská menina (44
620 osôb), rusínska menina (24 201 osôb), ukrajinská menina (10 814 osôb), nemecká menina (44 620 osôb), po¾ská menina (2 602 osôb), chorvátska menina (890 osôb)
a iné meniny (11 119 osôb). Poèet osôb zaradených do kategórie neznámi bol 54 502.
Obrázok è. 1
Národnostné zloenie obyvate¾stva Slovenska v roku 2001











Prameò: Sèítanie ¾udu 2001
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Zloenie obyvate¾stva Slovenska pod¾a materinského jazyka

2. ZLOENIE OBYVATE¼STVA SLOVENSKA POD¼A MATERINSKÉHO JAZYKA
Pod¾a sèítania ¾udu v roku 2001 je poèet obyvate¾ov väèiny národnostných menín,
okrem Slovákov, Ukrajincov a Srbov, vyí na úrovni materinského jazyka ako na národnostnej úrovni, èo vo zvýenej miere zdôrazòuje mnohonárodnostný charakter Slovenska.
Tabu¾ka è. 1
Zloenie obyvate¾stva Slovenska pod¾a pohlavia, národnosti a materinského jazyka
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Zdroj: Sèítanie ¾udu 2001

3. ÚZEMNÉ ROZMIESTNENIE NÁRODNOSTNÝCH MENÍN
Dnený obraz územného èlenenia menín je výsledkom dlhého historického vývoja. Charakter územia, ktoré obývajú meniny, sa nevytvoril v rámci súèasného tátu, ale u väèiny menín mono jednoznaène urèi regióny, ktoré obývajú u po stároèia. Pokusy väèinového národa o zahmlenie týchto hraníc síce naruili zloenie historicko-etnickej oblasti v prípade niektorých menín (Nemci, idia), ale vo väèine prípadov ich nedokázali jednotlivé èeskoslovenské/slovenské vlády vymaza ani otvoreným násilím, ani asimilaènou
politikou.
Zemepisné danosti Slovenska napriek malej rozlohe územia vykazujú znaèné rozdiely. Spomedzi menín Slovenska ije ve¾ká èas maïarskej a chorvátskej meniny na níinách, kým pre ostatné národnosti sú charakteristické niie a stredne kopcovité oblasti.
Väèina maïarskej meniny (jedinú výnimku tvoria Maïari v okolí Nitry) ije v pomerne priaznivých etnických podmienkach  za¾udòuje etnickú oblas, ktorá sa tesne prim-
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kýna k hraniciam materskej krajiny (hoci etnické zloenie maïarských obcí prelo v posledných desaroèiach významnými zmenami v prospech predstavite¾ov väèinového národa). Maïarská jazyková oblas sa rozprestiera pozdå slovensko-maïarských hraníc v dåke asi 600 km a svoju najiriu severo-junú èas dosahuje na západnom Slovensku.
Maïarské jazykové teritórium spolu s nitrianskym jazykovým ostrovom má rozlohu asi 10
000 kilometrov tvorcových.
V územnom rozmiestnení rómskej populácie sa za posledné storoèie uskutoènilo
pomerne málo zmien napriek jej ve¾kému pohybu  ïalej vzrástol význam východoslovenských zoskupení (predovetkým na Gemeri a na Spii), èím sa ete viac zdôraznilo ich
dávnejie nerovnomerné rozmiestnenie v priestore. V súèasnosti sa 70% rómskeho spoloèenstva zoskupuje asi na 1/5 územia tátu.
Socialistická industrializácia, ktorá sa zaèala v pädesiatych rokoch minulého storoèia, mala významný vplyv na roztrúsenos Rómov v nerómskom prostredí. Priemyselný
rozvoj miest, ktorý si vyadoval ve¾ké mnostvo nízkokvalifikovanej pracovnej sily, zapoèal
znaèný urbanistický proces v kruhoch rómskeho obyvate¾stva (dnes ije 43% rómskej
meniny v mestách).
Èeská menina, ktorá je zastúpená poètom 46 620 osôb, napriek svojmu vysokému
poètu tvorí len roztrúsenú meninu (len v jedinej slovenskej obci dosahuje 10%  v Macove uprostred itného ostrova  ktorej etnické zloenie je pamiatkou na tzv. kolonizaèný
proces po vzniku Èeskoslovenska).
Tradièným územím Rusínov je severovýchodná èas Slovenska. Rusínska menina
obýva celkove asi 3000 km tvorcových v regiónoch Slovenska.
Teritórne rozmiestnenie ukrajinskej meniny je podobné ako teritórne rozmiestnenie
rusínskej meniny. Územie, ktoré obýva ukrajinská menina, napriek poètu 11 000 nemá
kompaktný charakter, len v 16 obciach dosahuje pomer jej èlenov nad 10%.
Väèina prísluníkov po¾skej národnostnej meniny ije v severných regiónoch krajiny,
pozdå po¾ských hraníc  predovetkým na severe Oravy a Spia.
Väèina, viac ako 90 % chorvátskej meniny je sústredená na západnom Slovensku,
presnejie pri Bratislave v obciach Èuòovo a Jarovce (kde ich podiel z poètu obyvate¾stva
je 16,2 %, resp. 20,4 %).

4. ROZDELENIE NÁRODNOSTNÝCH MENÍN V ÚZEMNÝCH CELKOCH

VEREJNEJ SPRÁVY

Platný územnosprávny systém Slovenska v roku 2003 pozostával zo 79 okresov (regióny
NUTS 4) a z 8 krajov (regióny NUTS 3).
Viac ako 99 % obyvate¾ov maïarskej meniny ije v 27 okresoch, rozprestierajúcich sa
pozdå slovensko-maïarských hraníc, èo sa v plnej miere kryje s maïarským jazykovým
teritóriom. Ich pomer v rámci týchto regiónov sa pohybuje od 83,3 % po 1,1 % (veobecne je pomer Maïarov vyí v západnej polovici krajiny). Na úrovni krajov, kde je spomínaných 27 okresov, je pomer Maïarov najvyí v Nitrianskom kraji (27,6 %), najnií
v Bratislavskom kraji (4,6 %). Pomer maïarskej meniny v 2 okresoch prekraèuje 50 %.
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Obrázok è. 2
Pomer národnostných menín v regiónoch NUTS 41
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Prameò: Sèítanie ¾udu 2001

Pomer rómskej meniny prekraèuje 1 % v 36 okresoch, z ktorých sa len 2 nachádzajú v
západnej èasti krajiny. Z ostatných 34 východoslovenských okresov v 22 prekraèuje
pomer Rómov aj 2 %. Najvyí pomer dosahujú v Kemarskom, Levoèskom, Vranovskom,
Revúcskom a Gelnickom okrese (medzi (8,8 %  6,8 %). Na úrovni krajov dosahujú
najvyí pomer v Preovskom kraji (4 %) a v Koickom kraji (3,9 %).
Poèet osôb èeskej národnosti dosahuje v 20 okresoch aspoò 1 percento obyvate¾stva.
Najvyí pomer (2,6 %) dosahujú v okrese Skalica, ktorý sa rozprestiera pri slovensko-èeskej hranici, potom nasleduje okres Bratislava I. s hodnotou 2,4 %. Na úrovni krajov prekraèujú pomer 1 % len v Bratislavskom kraji.
Rusínska menina sa jednoznaène sústreïuje v 7 okresoch severovýchodného
Slovenska (Stará ¼ubovòa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina),
kde ich pomer v 1 okrese (Medzilaborce) presahuje aj 40 %. V Preovskom kraji, kde sa
nachádzajú spomínané okresy, ije 87,3 % jej prísluníkov, kým na území susedného
Koického kraja ije 8,3 % osôb.
Územné èlenenie ukrajinskej meniny je podobné ako èlenenie rusínskej meniny, v
Preovskom kraji ijú asi dve tretiny jej prísluníkov (62,7 %), èo na krajskej úrovni znamená 2,7 %. Ich pomer v 6 okresoch prekraèuje 1 percento, kde vedie Sninský okres (2,8
%). V Koickom kraji ije 18,7 % ukrajinskej populácie.

1 Oznaèenie pouívané tatistickým úradom Európskej únie (EUROSTAT) pre tatistiku mikroregiónov. V platnom správnom systéme Slovenska v roku 2003 patrili pod región NUTS 4 okresy.
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Väèina nemeckej meniny ije v Koickom a Preovskom kraji (z nemeckej populácie
Slovenska je to 28,5 % a 24,8 %), ich pomer v rámci celého obyvate¾stva tvorí v obidvoch
krajoch 0,2 %. Na úrovni okresov dosahujú v rámci celkového obyvate¾stva najvyí
pomer v okresoch Koice-okolie a Prievidza (0,6 %, 0,4 %).
Hoci 39 % po¾skej meniny ije v Preovskom a ilinskom kraji, jej prísluníci sa nájdu
vo vetkých okresoch Slovenska (ich najvyí pomer je v okrese Tvrdoín a Kemarok 
0,3 % a 0,2 %).
Viac ako polovica chorvátskej meniny sa sústreïuje na území okresu Bratislava V.,
pre ich nízky poèet je ich pomer len 0,37 %.
U ostatných národnostných menín pre ich roztrúsený charakter a nízky pomer
nemono vykáza významnejiu koncentráciu na úrovniach verejnej správy.
Obrázok è. 3
Pomer maïarskej meniny v regiónoch NUTS 4
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Obrázok è. 4
Pomer rómskej meniny v regiónoch NUTS 4
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Obrázok è. 5
Pomer èeskej meniny v regiónoch NUTS 4
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Obrázok è. 6
Pomer rusínskej meniny v regiónoch NUTS 4
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Obrázok è. 7
Pomer ukrajinskej meniny v regiónoch NUTS 4
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Tabu¾ka è. 2
Národnostné zloenie obyvate¾stva Slovenska v regiónoch NUTS 3 a NUTS 4
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Tabu¾ka è. 3
Národnostné zloenie obyvate¾stva Slovenska v regiónoch NUTS 3 a NUTS 4 (pokraèovanie tabu¾ky è. 2)
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Prameò: Sèítanie ¾udu 2001

5. DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE NÁRODNOSTNÝCH MENÍN
5.1. Hlavné ukazovatele pohybu obyvate¾stva, rozvrstvenie obyvate¾stva
pod¾a pohlavia a veku
V posledných desaroèiach sa pomer muov a ien v rámci populácie národnostných menín podstatne nezmenil, vo väèine menín mono povaova vzniknutý posun pomerov v
rozloení pod¾a pohlavia za následok prirodzeného pohybu obyvate¾stva. Súèasne je vak
dôleité poznamena, e v rámci jednotlivých populácií zohrala dôleitú úlohu migrácia
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(èeská, rómska), ako aj vplyv druhej svetovej vojny (ktorá si vyiadala najmä muské
obete) v prípade pomerov u starej generácie (Maïarov).
Pomalé, postupné starnutie obyvate¾stva Slovenska mono pozorova u nieko¾ko
desaroèí, èo dokumentuje prevaha ien v rámci celej spoloènosti (prevaha ien v období
medzi dvomi sèítaniami ¾udu vzrástla z 51,2 % na 51,4 %). Súèasne vak tento jav nemono zoveobecni na vetky tu ijúce národnostné populácie, veï rómska, idovská, bulharská, moravská a sliezska menina má prevahu muov.
V pomere narodení sú medzi jednotlivými národnosami podstatné rozdiely. V rómskej
menine je pomer ivo narodených detí viac ako dvojnásobok (9,5 tisícin) celotátneho
priemeru, kým v prípade ostatných národností tento ukazovate¾ zaostáva za celotátnym
priemerom.
Pomer úmrtnosti urèujú ivotné podmienky obyvate¾stva, úroveò lekárskej starostlivosti, vekové zloenie obyvate¾stva a opatrenia vedúce k zdravému ivotnému týlu.
Vymenované podmienky, okrem jednej (vekové zloenie obyvate¾stva) sú v súèasnosti
dané rovnako v prípade vetkých národnostných skupín. Z toho vyplýva, e pomer úmrtí
je vyí u tých národností, kde je vyí poèet osôb v starích vekových skupinách.
Na základe rozloenia vekových skupín sa v rozlièných národnostných skupinách ijúcich na Slovensku nachádzajú vetky tri spoloèenské kontrukcie  juvenilis, maturus,
senilis. Spoloèenstvo juvenilis s rýchlo rastúcou populáciou je jednoznaène charakteristické pre rómsku populáciu, na èo poukazuje v naom prípade u spomínaná prevaha
muov. V rómskej menine je pomer detí (014-roèných) 2,04-krát vyí ako celotátny
priemer, èo predpokladá v blízkej budúcnosti (v rokoch 20152020) prudký nárast poètu
rómskeho obyvate¾stva. Stagnácia prirodzenej reprodukcie  kontrukcia maturus  je
charakteristická pre slovenskú národnos, kým v prípade ostatných národností mono
hovori o úbytku obyvate¾stva, o intenzívnom prestarnutí.
Tabu¾ka è. 4
Národnostné zloenie obyvate¾stva Slovenska pod¾a pohlavia v rokoch 2001 a 1991 (v %-ách)
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Tabu¾ka è. 5
Národnostné zloenie obyvate¾stva
Slovenska pod¾a vekových skupín

Prameò: Sèítanie ¾udu 2001

Tabu¾ka è. 6
Národnostné zloenie obyvate¾stva Slovenska pod¾a vekových skupín  mui
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Tabu¾ka è. 7
Národnostné zloenie obyvate¾stva
Slovenska pod¾a vekových skupín  eny
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Tabu¾ka è. 8
Rozloenie tisíc obyvate¾ov pod¾a vekových
skupín v rámci jednotlivých národností
roku 2001

Prameò: Sèítanie ¾udu 2001
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Obrázok è. 8
Poèet obyvate¾ov starej vekovej skupiny (60+) z 1000 osôb v rámci jednotlivých národností
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Obrázok è. 9
Poèet detí (0-14-roèných) z 1000 osôb v rámci jednotlivých národností
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Obrázok è. 10
Veková pyramída jednotlivých národností Slovenska
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5.2. Vzdelanostná truktúra obyvate¾stva
Prísluníkov národnostných populácií Slovenska môeme na základe najvyieho kolského vzdelania rozdeli do troch kategórií:
A) v èeskej (17,28 %), v nemeckej (16,33 %), v po¾skej (13,4 %), v rusínskej (11,78 %)
a ukrajinskej (20,15 %) meninovej populácii pomer osôb s vysokokolským vzdelaním
prekraèuje celotátny priemer (7,53 %)
B) v slovenskej a chorvátskej populácii sa pomer osôb s vysokokolským vzdelaním
rovná celotátnemu priemeru
C) v maïarskej a rómskej populácii je pomer osôb s vysokokolským vzdelaním pod
celotátnym priemerom (4,26 % a 0,16 %).
Vznik uvedených kategórií má viac príèin:
- v minulých desaroèiach nebol dostatoène vybudovaný systém vyuèovania v materinskom jazyku maïarskej a rómskej meniny,
- v okruhu mestskej populácie je pomer vysokokolsky vzdelaných osôb vyí,
- v okruhu starnúcej populácie je pomer osôb s vysokokolským vzdelaním nií ako
priemer, toti v èase mladosti dnenej starej generácie, pred 3040 rokmi nebolo vysokokolské vzdelanie dostupné pre kadého,
- pre populácie je charakteristická rozdielna stupnica hodnôt.
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Tabu¾ka è. 9
Rozdelenie obyvate¾stva Slovenska pod¾a
stupòa vzdelania na základe národnosti
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Tabu¾ka è. 10
Rozdelenie muského obyvate¾stva Slovenska pod¾a stupòa vzdelania na základe
národnosti
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Tabu¾ka è. 11
Rozdelenie enského obyvate¾stva Slovenska pod¾a stupòa vzdelania na základe
národnosti
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Tabu¾ka è. 12
Hospodárska aktivita obyvate¾stva

Prameò: Sèítanie ¾udu 2001
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5.3. Hospodárska aktivita obyvate¾stva
Súèasne so zmenou hospodárskej truktúry, ktorá sa uskutoènila v devädesiatych
rokoch, sa na trhu práce krajiny objavil dovtedy neznámy jav. Na Slovensku sa postupujúc od západu na východ a zo severu na juh vytvoril osobitý svah, na ktorom vznikla zdanlivo stagnujúca vysoká nezamestnanos. Teritorialita týchto procesov sa objavila aj v ukazovate¾och trhu práce národnostných menín:
A) od celotátneho priemeru lepie podmienky na trhu práce sú charakteristické pre
èeskú, nemeckú a idovskú meninu (za èo mono vïaèi sèasti vzdelanostným a kvalifikaèným ukazovate¾om danej populácie a sèasti za priaznivú zemepisnú polohu teritórií,
ktoré obývajú)
B) vzahy na trhu práce blíiace sa k celotátnemu priemeru sú charakteristické pre
rusínsku a ukrajinskú meninu
C) nepriaznivejie vzahy na trhu práce ako celotátny priemer zaaujú predovetkým
rómsku a maïarskú meninu (èo vysvet¾ujú ukazovatele ich niej vzdelanosti a kvalifikácie a periferiálna poloha zemepisných oblastí, ktoré obývajú).

Tabu¾ka è. 13
Hospodárska aktivita muského obyvate¾stva
Tabu¾ka è. 14
Hospodárska aktivita enského obyvate¾stva
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Prameò: Sèítanie ¾udu 2001
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5.4. Èlenenie zamestnaných pod¾a výrobných odvetví
Èlenenie pomeru zamestnaných z h¾adiska národností odzrkad¾uje sèasti zvlátnosti teritórií obývaných jednotlivými meninami  regionálnu diferenciáciu hospodárskych odvetví (napr. v zamestnanosti maïarskej meniny má primárne postavenie po¾nohospodárstvo, èo vysvet¾uje aj charakter òou obývanej geografickej oblasti), sèasti rozdielnu vzdelanostnú a kvalifikaènú úroveò jednotlivých národností (napr. prísluníci èeskej národnosti majú vyie ukonèené vzdelanie ako ostatné meniny na Slovensku, preto je ich
pomer vo fyzickej práci ove¾a nií ako je celotátny priemer).
Pomer zamestnaných v terciálnom sektore je najvyí v tých národnostiach, ktorých
urbanizaèná úroveò je najvyia (èeská, nemecká). Primárne a sekundárne odvetvia majú
ve¾ký význam pre tie národnosti, ktoré najmenej tvoria mestské obyvate¾stvo (maïarská,
rómska).
Obrázok è. 11
Èlenenie zamestnaných v jednotlivých výrobných odvetviach pod¾a národnosti
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Tabu¾ka è. 15
Èlenenie hospodársky aktívneho obyvate¾stva v jednotlivých výrobných odvetviach pod¾a
národnosti
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Tabu¾ka è. 16
Èlenenie hospodársky aktívneho obyvate¾stva - muov v jednotlivých výrobných odvetviach pod¾a národnosti
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Tabu¾ka è. 17
Èlenenie hospodársky aktívneho obyvate¾stva  ien v jednotlivých výrobných odvetviach
pod¾a národnosti
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Tabu¾ka è. 18
Èlenenie hospodársky aktívneho obyvate¾stva pod¾a spoloèenských skupín v roku 2001
pod¾a národnosti
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5.5. Èlenenie obyvate¾stva pod¾a spoloèenských vrstiev
Jednotlivé spoloèenské vrstvy sú v jednotlivých národnostných meninách rozloené v
rozliènom pomere, èo má viac príèin: prírodné a geopolitické prostredie (determinujú charakter zamestnanosti jednotlivých národností), spoloèensko-hospodárske rozdiely medzi
jednotlivými regiónmi, truktúra osídlenia jednotlivých menín, kolská a kultúrna politika kadého slovenského/èeskoslovenského tátu diskriminujúca meniny.
Obrázok è. 12
Poèet hospodársky aktívneho obyvate¾stva pod¾a národnosti pripadajúcich na jeden podnikate¾ský subjekt
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Obrázok è. 13
Pomer robotníkov pod¾a národností v rámci hospodársky aktívneho obyvate¾stva
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6. SIE OBCÍ OBÝVANÝCH NÁRODNOSTNÝMI MENINAMI
truktúra osídlenia istej populácie úzko súvisí s históriou danej populácie a s prírodnými
podmienkami zemepisnej oblasti, ktorú obýva. Národnostné meniny Slovenska na základe ich pomeru v jednotlivých obciach môeme rozdeli do dvoch skupín:
I. maïarská, rómska, rusínska, ukrajinská a chorvátska menina je osídlená väèinou
v pomerne pevných obciach kompaktného charakteru, podstatná èas ich populácie ije
v takých obciach, kde ich pomer prekraèuje 10 %.
II. èeská, nemecká, po¾ská, idovská a ïalie meniny ijú roztrúsene, nie je pre nich
charakteristický pomer vyí ako 10 %.
Obrázok è. 14
Pomer obcí s minimálne 10 %-ným národnostným obyvate¾stvom v sieti obcí v jednotlivých regiónoch NUTS 4
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Tabu¾ka è. 19
Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva obcí v roku 2001
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Tabu¾ka è. 20
Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva obcí v roku 2001
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Tabu¾ka è. 21
Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva obcí v roku 2001
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Tabu¾ka è. 22
Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva obcí v roku 2001
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Tabu¾ka è. 23
Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva obcí v roku 2001  na základe materinského jazyka
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Tabu¾ka è. 24
Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva obcí v roku 2001  na základe materinského jazyka
9HĐNRVĢREFtSRGĐD
SRþWXRE\YDWHĐRY
6ORYHQVNê
0DćDUVNê
5yPVN\
5XVtQVN\
8NUDMLQVNê
ýHVNê
1HPHFNê
3RĐVNê
&KRUYiWVN\
6UEVNê
5XVNê
-LGGLã
,Qê
1H]QiP\
6SROX


PXåL
åHQ\


 
 
 


 














 



Prameò: Sèítanie ¾udu 2001



VSROX
PXåL
åHQ\
VSROX
PXåL åHQ\
VSROX
 
 
  
      
     


 
  









 
  



















































 
  

 
 
  

Sie obcí obývaných národnostnými meninami

45

Tabu¾ka è. 25
Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva obcí v roku 2001  na základe materinského jazyka
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Tabu¾ka è. 26
Podiel národnostného obyvate¾stva pod¾a poètu obyvate¾stva obcí v roku 2001  na základe materinského jazyka
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6.1. Sie obcí obývaných maïarskou meninou
Najpoèetnejia národnostná menina je maïarská menina. Jej situácia v sieti obcí je
pomerne priaznivá, hoci sa dávnejie takmer homogénne etnické zloenie Maïarmi obývaných obcí v minulých desaroèiach v znaènej miere zmenilo. Maïarská jazyková oblas
je prirodzeným pokraèovaním regiónov severného Maïarska  vo viac ako polovici obcí
obývaných Maïarmi je pomer maïarského obyvate¾stva vyí ako 75 %. Maïarská populácia Slovenska v 532 obciach presahuje 10 %-ný pomer, kým v roztrúsených oblastiach
(pomer meniny v obci je nií ako 10 % alebo je menej ako 100 osôb) ije menej ako 7 %
maïarskej meniny.
Obrázok è. 15
Rozloenie obcí s minimálne 10 %-ným obyvate¾stvom maïarskej národnosti v sieti obcí
v jednotlivých regiónoch NUTS 4

1 bod = 1 obec
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Z h¾adiska zachovania etnickej identity je v najpriaznivejej situácii 171 252 Maïarov,
ktorí ijú vo väèinovej obci (v rámci obyvate¾stva je pomer maïarskej národnosti 5080%) a tých 269 033 meninových Maïarov, ktorí ijú v absolútne väèinovej obci (v rámci obyvate¾stva je pomer maïarskej národnosti vye 80 %). Spomedzi 532 obcí maïarskej jazykovej oblasti v 478 obciach klesol za posledných 10 rokov pomer obyvate¾ov
maïarskej národnosti, èo mono pripísa predovetkým na vrub asimilácie. Miera úbytku
bola vyia v tých obciach, kde bol pred 10 rokmi pomer maïarského obyvate¾stva pod
60 %.
Úroveò urbanizácie maïarskej meniny na Slovensku zaostáva za celotátnym priemerom  viac ako 22% populácie, èo je o 6 % viac ako celotátny priemer  ije v malých
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obciach s niím poètom obyvate¾ov ako 1000, kde sú problémy s infratruktúrou, ivotné podmienky sú najnepriaznivejie a pre rastúcu migráciu ostarievajú.
Pri skúmaní etnickej truktúry miest je oèividná zmena etnického obrazu  strata
priestoru maïarskej meniny. K homogenizácii miest prispela predovetkým vnútorná
migrácia za posledných 50 rokov.
Zo 138 miest Slovenska ije v 27 mestách aspoò 1000 obyvate¾ov maïarskej národnosti (oproti 28 mestám v roku 1991), z ktorých v dvoch je pomer maïarskej národnosti
vyí ako 80 % (v roku 1991 bol ich poèet ete 4), v ïalích 14 mestách je vyí ako 50 %.
V roku 2001 ilo viac ako 5000 osôb maïarskej národnosti v 17 mestách. Za posledných
10 rokov bola strata priestoru maïarskej meniny v mestskom prostredí najväèia, vo vetkých sa zníil poèet Maïarov aj ich pomer. Najväèí úbytok v poète osôb nastal v Bratislave (3861 osôb), kým v pomere maïarskej národnosti dolo k zníeniu v Sládkovièove
a v Hurbanove (7,73 % a 8,02 %).
Tabu¾ka è. 27
Súhrn obyvate¾ov a v òom poèet obyvate¾ov maïarskej národnosti tých slovenských
miest, ktoré obýva najmenej 800 osôb maïarskej národnosti v rokoch 1991 a 2001
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6.2. Sie obcí obývaných rómskou meninou
Miesto Rómov, druhej najpoèetnejej meniny, sa v hierarchii obcí znaène líi od pomerov charakteristických pre celé obyvate¾stvo. Väèina èlenov rómskeho etnika ije v krízou
postihnutých vidieckych regiónoch Slovenska s nedostatoènou infratruktúrou alebo v
obciach s nepriaznivými podmienkami, horími ako je priemer.
Obrázok è. 16
Rozloenie obcí s minimálne 10 %-ným obyvate¾stvom rómskej národnosti v sieti obcí v
jednotlivých regiónoch NUTS 4

1 bod = 1 obec
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Rómsku meninu mono síce nájs v kadom regióne krajiny, ale na úrovni obce sa skutoène stáva urèujúcim prvkom len na východnom Slovensku (tu ije viac ako 83 % rómskeho obyvate¾stva), kde sa spoloèensko-hospodárske napätie minulého desaroèia
najcite¾nejie prejavuje v ukazovate¾och nezamestnanosti o 10 % vyích ako je celotátny priemer, v platoch, ktoré sú ïaleko pod celotátnym priemerom.
Na Slovensku v èase sèítania ¾udu v roku 2001 tvoril pomer Rómov z celkového obyvate¾stva v 157 obciach aspoò 10 % (pred 10 rokmi bolo len 59 takýchto obcí). Ich 20 %ný pomer bol pri sèítaní ¾udu roku 1991 zistený v 31 obciach, v roku 2001 to bolo u v 54
obciach. Rómska menina má väèinu v 6 obciach, najvyí pomer dosahuje v obci
Jurské v Kemarskom okrese, kde sa spomedzi 758 obyvate¾ov 637 hlásilo k rómskej
národnosti (84 %).
Celkové obyvate¾stvo aj rómska menina vykazujú podobnos v nerovnomernom rozmiestnení nerómskych a rómskych typov obcí v smere východ-západ. V obciach s niím
poètom obyvate¾stva ako 2000 ije 1/3 celkového obyvate¾stva, oproti tomu vak v
takýchto obciach ijú 2/3 Rómov.
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V truktúre obcí rómskej populácie dominujú drobné obce s nepriaznivými podmienkami, zo 157 rómskych obcí bolo 65 obcí s niím poètom obyvate¾ov ako 500.
Urbanizaèná úroveò Rómov je najniia spomedzi vetkých národností ijúcich v krajine.
Urbanizaèné ukazovatele sú v protiklade so slovenským priemerom  namiesto 43 %
vidieckeho obyvate¾stva ije na vidieku 57 % ich populácie.
Za posledných 20 rokov sa posilnila segregácia Rómov pod¾a bydliska, hrozí vytváranie etnických get. V súèasnosti ije pribline 70 % Rómov v takom prostredí, kde ijú
výluène alebo v prevanej väèine rómske rodiny, v bezprostrednom prostredí ïalích
20 % sa pribline v rovnakom pomere nachádzajú rómske i nerómske rodiny.
V truktúre rómskych obcí zaujímajú osobité miesto tzv. rómske osady, ktoré sa
v rámci jednej obce výrazne odde¾ujú od priestoru, ktoré obývajú nerómske národnosti.
V takto sa segregujúcom obytnom priestore rómskeho etnika mono pozorova dve tendencie:
 zdemolované mestské tvrte s nízkou úrovòou,
 rýchle porómèenie èasti chátrajúcich drobných obcí, èomu napomáha odchod lepie situovaných rodín, v dôsledku èoho vznikajú neúplné spoloèenstvá so znetvorenou
truktúrou, neschopné samostatnej organizácie.
Tabu¾ka è. 28
Zmeny pomeru rómskej meniny v obciach v rokoch 19912001
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6.3. Sie obcí obývaných rusínskou meninou
Pomer obyvate¾ov rusínskej meniny dosahuje aspoò 10% celkového obyvate¾stva v 145
obciach (kde ije 58 % rusínskej populácie), v rámci 102 obcí prekraèuje aj 20 %.
Spomedzi obcí rusínskej národnosti sa 139 povauje za malú obec, kde poèet obyvate¾stva nedosahuje 1000 osôb. Pomer Rusínov presahuje 10 % v 2 mestách, kým úroveò
urbanizácie celej populácie zaostáva za celotátnym priemerom o 10 % (48 %)  èo je
dôsledkom niej urbanizácie zemepisného priestoru, ktorý obývajú.
Ich najpoèetnejia skupina ije v Medzilaborciach  2303 osôb, ïalej ije populácia
vyia ako 1000 osôb v Preove, v Humennom, v Snine, vo Svidníku a v Koiciach.
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Obrázok è. 17
Rozloenie obcí s minimálne 10 %-ným obyvate¾stvom rusínskej národnosti v sieti obcí v
jednotlivých regiónoch NUTS 4

1 bod = 1 obec
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6.4. Sie obcí obývaných ukrajinskou meninou
Pomer obyvate¾ov ukrajinskej národnosti dosahuje aspoò 10 %-ný prah v 17 obciach a
20 %-ný prah v 6 obciach Slovenska. Na rozdiel od maïarskej, rómskej a rusínskej meniny ukrajinská menina nemá v iadnej obci mestského rangu ani pribline 10 %-nú skupinu, najvyí pomer dosahuje v mestách Svidník a Snina (4,1 % a 2,5 %). V poète osôb
ije ich najväèia skupina v Koiciach a v Preove (1077 a 1039 osôb).
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Obrázok è. 18
Rozloenie obcí s minimálne 10 %-ným obyvate¾stvom ukrajinskej národnosti v sieti obcí
v jednotlivých regiónoch NUTS 4

1 bod = 1 obec

Prameò: Sèítanie ¾udu 2001

6.5. Sie obcí obývaných chorvátskou, nemeckou alebo èeskou meninou
Chorvátska a nemecká menina majú v sieti obcí krajiny osobité postavenie, napriek ich
malému poètu ich pomer presahuje 10% celkového obyvate¾stva v 2, resp. v 7 obciach.
V prípade nemeckej meniny mono povaova 7 obcí za pozostatok z minulosti, keï
mala táto menina ove¾a rozsiahlejiu sie obcí, ktorú znièilo vysídlenie po druhej svetovej vojne. V súèasnosti tvoria ivotný priestor èeskej meniny predovetkým ve¾ké mestá,
kde pre ve¾ký poèet obyvate¾stva sa ich pomer ani nepribliuje k 10 %. Z urbanistického
charakteru tvorí výnimku 1 malá itnoostrovská obec, kde je pomer èeského obyvate¾stva
17,4 %-ný, ktorý pripomína násilné pretváranie etnickej truktúry po vzniku Èeskoslovenska.
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Obrázok è. 19
Obce, v ktorých podiel chorvátskej meniny presahuje 10 %

Prameò: Sèítanie ¾udu 2001

Obrázok è. 20
Obce, v ktorých podiel nemeckej meniny presahuje 10 %

Prameò: Sèítanie ¾udu 2001
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Obrázok è. 21
Obce, v ktorých podiel èeskej meniny presahuje 10 %

Prameò: Sèítanie ¾udu 2001
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7. SIE OBCÍ OBÝVANÝCH NÁRODNOSTNÝMI MENINAMI, V KTORÝCH ASPOÒ
10 % OBYVATE¼STVA PATRÍ K NÁRODNOSTNÝM MENINÁM
Tabu¾ka è. 29
Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò 10 % maïarskej meniny, zostavené na základe sèítania ¾udu v roku 1991 a 2001
2NUHV 1876 
2EHF

2NUHV%UDWLVODYD,,
3RGXQDMVNp%LVNXSLFH
2NUHV%UDWLVODYD9
ýXQRYR
-DURYFH
5XVRYFH
2NUHV6HQHF
1RYi'HGLQND
0DOLQRYR
.RVWROQiSUL'XQDML
7RPiãRY
+DPXOLDNRYR
+UXEêâ~U
+XUEDQRYD9HV
9HĐNê%LHO
+UXEi%RUãD
%ROGRJ
5HFD
.DOLQNRYR
6HQHF
9ON\
7XUHĖ
2NUHV'XQDMVNi6WUHGD
'ROQê%DU
'ROQêâWiO
%iþ
%DND
%DORĖ
0LHURYR
%RGtN\
%RKHĐRY
*DEþtNRYR
ýDNDQ\
2KUDG\
7UVWHQiQD2VWURYH
7UQiYND
ýHQNRYFH
ĕiUDG
ýLOLåVNi5DGYDĖ
âWYUWRNQD2VWURYH
-XURYi
2UHFKRYi3RW{Ė
'REURKRãĢ
9LHVND
'XQDMVNi6WUHGD
'XQDMVNê.OiWRY
+ROLFH
.RVWROQp.UDþDQ\
2NRþ
+RUQê%DU
+RUQp0êWR
.~WQLN\
9\GUDQ\
+YLH]GRVODYRY
1RYêäLYRW

3RþHWRE\YDWHĐRY
YURNX
VSROX
]WRKR
0DćDUL 

3RþHWRE\YDWHĐRY
YURNX
VSROX
]WRKR
0DćDUL  åHQ\
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=ORåHQLHRE\YDWHĐVWYD
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QH]DPHVWQDQêFK
N
YR
SR
KRVSRGiUVN\ VSROX PXåL
YHNX SURGXNWtY SURGXNWtYQL
 QRPYHNX
URNRY
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-DQtN\
.\VHOLFD
.UiĐRYLþRYH.UDþDQ\
0DOp'YRUQtN\
.Đ~þRYHF
/HKQLFH
+RUQi3RW{Ė
0DFRY
0DG
0HGYHćRY
9HĐNp%ODKRYR
/~þQD2VWURYH
=ODWp.ODV\
9HĐNê0HGHU
9HĐNi3DND
5RKRYFH
9HĐNp'YRUQtN\
+XELFH
7RSRĐQtN\
9UDN~Ė
2ĐG]D
3DGiĖ
3DWDã
3RYRGD
-DKRGQi
%ODWQiQD2VWURYH
%ODKRYi
âDPRUtQ
6DS
0LFKDOQD2VWURYH
.YHWRVODYRY
9RMNDQDG'XQDMRP
7UKRYi+UDGVNi
%HOORYD9HV
2NUHV*DODQWD
'ROQê&KRWiU
'ROQp6DOLE\
6OiGNRYLþRYR
-iQRYFH
ýLHUQD9RGD
+RUQp6DOLE\
*DODQWD
0RVWRYi
-HOND
.DMDO
.UiĐRY%URG
7UVWLFH
9HĐNpÒĐDQ\
9HĐNi0DþD
.Rã~W\
0DW~ãNRYR
7RPiãLNRYR
7RSRĐQLFD
9iKRYFH
9R]RNDQ\
ýLHUQ\%URG
2NUHVâDĐD
'LDNRYFH
.UiĐRYiQDG9iKRP
1HGHG
7HãHGtNRYR
6HOLFH
9OþDQ\
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'OKiQDG9iKRP
.UiĐRYiQDG9iKRP
âDĐD
7UQRYHFQDG9iKRP
äLKiUHF
2NUHV.RPiUQR
=ODWQiQD2VWURYH
%DMþ
%iWRURYH.RVLK\
%RG]D
%RG]LDQVNH/~N\
%~þ
ýtþRY
0RþD
5DGYDĖQDG'XQDMRP
2NROLþQiQD2VWURYH
7UiYQLN
+ROLDUH
.ROiURYR
&KRWtQ
/LSRYp
'HGLQD0OiGHåH
,PHĐ
,åD
.UDYDQ\QDG'XQDMRP
.DPHQLþQi
.OtåVND1HPi
.RPiUQR
6RNROFH
0RGUDQ\
0DUFHORYi
0DUWRYFH
ýDORYHF
9HĐNp.RVLK\
1HVYDG\
=HPLDQVND2OþD
+XUEDQRYR
3DWLQFH
3ULEHWD
6YlWê3HWHU
%UHVWRYHF
7{Ė
9UERYiQDG9iKRP
9LUW
2NUHV1RYp=iPN\
$QGRYFH
%DMWDYD
%DUGRĖRYR
%UXW\
%HOi
%tĖD
'XEQtN
2ELG
1RYp=iPN\
5~EDĖ
.DPHQLFDQDG+URQRP
3DYORYi
&KĐDED
.RPRþD
.DPHQtQ
0DOiQDG+URQRP
6LNHQLþND
0DOp.RVLK\
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1RYi9LHVND
*EHOFH
.DPHQQê0RVW
'HGLQND
/HĐD
ďXEi
0XåOD
1iQD
9HĐNê.êU
âW~URYR
3R]ED
âDUNDQ
6DOND
=HPQp
6YRGtQ
7YUGRãRYFH
'YRU\QDGäLWDYRX
%HãHĖRY
2NUHV1LWUD
'ROQp2EGRNRYFH
%DELQGRO
%UDQþ
ýLIiUH
-HOHQHF
.ODVRY
.ROtĖDQ\
9HĐNê&HWtQ
9HĐNp&K\QGLFH
ýHFK\QFH
-HOãRYFH
1LWULDQVNH+UQþLDURYFH
+RVĢRYi
3RKUDQLFH
7HOLQFH
äLUDQ\
2NUHV/HYLFH
'ROQp6HPHURYFH
7HNRYVNê+UiGRN
%DMND
%HãD
%RU\
2QGUHMRYFH
ýDWD
'HPDQGLFH
+RNRYFH
.HĢ
)DUQi
=EURMQtN\
+RUQê3LDO
+RUQi6Hþ
+RUQp6HPHURYFH
+RUQp7XURYFH
+RQWLDQVND9UELFD
/RN
âDORY
-XUQDG+URQRP
+UNRYFH
%LHORYFH
,SHĐVNpÒĐDQ\
âDK\
,SHĐVNê6RNROHF
9\ãNRYFHQDG,SĐRP
3DVWRYFH
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0DOp.R]PiORYFH
6WDUê+UiGRN
0DOp/XGLQFH
7XSi
9HĐNp7XURYFH
+URQRYFH
/HYLFH
/RQWRY
0iODã
.DOQiQDG+URQRP
9\ãQpQDG+URQRP
9HĐNp/XGLQFH
6LNHQLFD
7HNRYVNp/XåDQ\
âiURYFH
.XNXþtQRY
1êURYFH
3RKURQVNê5XVNRY
3OiãĢRYFH
6ODWLQD
6D]GLFH
.XEiĖRYR
7HKOD
7XUi
1RYê7HNRY
0êWQH/XGDQ\
=DODED
äHOLH]RYFH
äHPEHURYFH
2NUHV=ODWp0RUDYFH
/DGLFH
2NUHV/XþHQHF
%HOLQD
%XOKDU\
%RĐNRYFH
ýDNDQRYFH
ýDPRYFH
)LĐDNRYR
)LĐDNRYVNp.RYiþH
3OHã
%LVNXSLFH
âiYRĐ
âtG
+ROLãD
1LWUDQDG,SĐRP
-HOãRYFH
.DORQGD
/XþHQHF
0LNXãRYFH
0XþtQ
9HĐNp'UDYFH
3DQLFNp'UDYFH
3UãD
5DG]RYFH
5DSRYFH
âXULFH
7UHEHĐRYFH
7UHQþ
9HĐNiQDG,SĐRP
2NUHV3ROWiU
1RYp+RQ\
3LQFLQi
2NUHV5HY~FD
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3ROLQD
'UåNRYFH
&KYDORYi
5DãLFH
+XFtQ
*HPHUVNê6DG
*HPHUVNi9HV
/HYiUH
/LFLQFH
/HYNXãND
2WURþRN
*HPHU
6NHUHãRYR
7RUQDĐD
9LãĖRYp
äLDU
2NUHV5LPDYVNi6RERWD
$ERYFH
+DMQiþND
*HPHUVNê-DEORQHF
.DORãD
9DOLFH
%OKRYFH
,YDQLFH
3DGDURYFH
7RPiãRYFH
9LHVNDQDG%OKRP
%DUFD
%iWND
%HOtQ
&DNRY
ýtå
'UĖD
*HPHUVNp'HFKWiUH
'XEQR
'XERYHF
'XORYR
1RYi%DãWD
-HVHQVNp
9\ãQp9DOLFH
+RVWLFH
*RUWYD
)LJD
/LSRYHF
*HPHUVNp0LFKDORYFH
3HWURYFH
+XVLQi
&KDQDYD
&KUiPHF
+XERYR
5LPDYVNp-DQRYFH
-DQLFH
-HVWLFH
+RGHMRYFH
*HPHUþHN
.RQUiGRYFH
âWUNRYHF
'ROQp=DKRUDQ\
6WXGHQi
9þHOLQFH
1HSRUDG]D
0DUWLQRYi
5DGQRYFH
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6WDUi%DãWD
6WUiQVND
2åćDQ\
'UDåLFH
5DN\WQtN
3DYORYFH
âLPRQRYFH
5LPDYVNi6Hþ
5LPDYVNi6RERWD
5XPLQFH
.HVRYFH
/HQDUWRYFH
/HQND
5LHþND
.UiĐ
âLUNRYFH
6OL]Np
6~WRU
7DFKW\
8]RYVNi3DQLFD
9HĐNê%OK
+RGHMRY
9HþHONRY
9ON\ĖD
=iGRU
=DFKDURYFH
ätS
2NUHV9HĐNê.UWtã
2SDWRYVNi1RYi9HV
%iWRURYi
%XãLQFH
ýHERYFH
ýHOiUH
.RVLKRYFH
9HĐNp=OLHYFH
*ODEXãRYFH
ĆXUNRYFH
'ROLQND
%DORJQDG,SĐRP
&KUDVWLQFH
,SHĐVNp3UHGPRVWLH
.LDURY
.RVLK\QDG,SĐRP
9HĐNi9HVQDG,SĐRP
9LQLFD
6HþLDQN\
9UERYND
.OHĖDQ\
0DOiýDORPLMD
.ROiUH
.DPHQQp.RVLK\
/HVHQLFH
1HQLQFH
9HĐNiýDORPLMD
2ORYiU\
0XĐD
âLUiNRY
.RYiþRYFH
6HĐDQ\
7UHEXãRYFH
6ORYHQVNpĆDUPRW\
äHORYFH
2NUHV.RãLFHRNROLH
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6HĖD

+iM

1LåQê/iQHF

+RVĢRYFH

%X]LFD

ýHþHMRYFH

'HEUDć

-DQtN

-DVRY

.HFKQHF

.RPiURYFH

0RNUDQFH

0LOKRVĢ

9HĐNi,GD

3HGHU

3HUtQ&K\P

5HãLFD

'ULHQRYHF

=iGLHO

0ROGDYDQDG%RGYRX

&HVWLFH

7XUĖDQDG%RGYRX

&KRUYiW\

7XUQLDQVND1RYi9HV

'YRUQtN\9þHOiUH

äDUQRY

2NUHV5RåĖDYD
%{UND

%UHWND

%U]RWtQ

.UXåQi

ýROWRYR

ýXþPD

'UQDYD

'OKi9HV

*HPHUVNi3DQLFD

/LSRYQtN

6LOLFNi-DEORQLFD

-RYLFH

.HþRYR

.RYiþRYi

+UXãRY

.UiVQRKRUVNp3RGKUDGLH 
.XQRYi7HSOLFD

%RK~ĖRYR

/~þND

0HOLDWD

*HPHUVNi+{UND

3DãNRYi

3OHãLYHF

$UGRYR

5RåĖDYD

5XGQi

-DEORQRYQDG7XUĖRX

6LOLFNi%UH]RYi

6ODYHF

6LOLFD

+UKRY

.UiVQRKRUVNi'OKi/~ND

2NUHV7UHELãRY
ýLHUQD

%DþND

%RĢDQ\
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%LHO
3RĐDQ\
6WUHGDQDG%RGURJRP
.OLQQDG%RGURJRP
%RĐ
%RUãD
ýHUQRFKRY
%UHKRY
.UiĐRYVNê&KOPHF
'REUi
0DOê+RUHã
0DOê.DPHQHF
0DOp7UDNDQ\
0DOi7ĚĖD
/DGPRYFH
/HOHV
%DUD
9HĐNê+RUHã
9HĐNê.DPHQHF
9HĐNp7UDNDQ\
6WUiåQH
3ULEHQtN
5DG
6YlWXãH
6YlWi0iULD
6YLQLFH
6ORYHQVNp1RYp0HVWR
6ROQLþND
6RPRWRU
9LQLþN\
6LUQtN
ýLHUQDQDG7LVRX
9RMND
=HPSOtQ
=DWtQ
2NUHV0LFKDORYFH
2ERUtQ
%DMDQ\
%HãD
%XGLQFH
ýLþDURYFH
'UDKĖRY
5XVNi
=HPSOtQVNH.RSþDQ\
,åNRYFH
0DOp5DãNRYFH
0DĢRYVNp9RMNRYFH
9HĐNp.DSXãDQ\
9HĐNp5DãNRYFH
9HĐNp6OHPHQFH
.DSXãLDQVNH.ĐDþDQ\
3WUXNãD
.ULãRYVNi/LHVNRYi
9RMDQ\
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Tabu¾ka è. 30
Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò 10 % rómskej meniny, zostavené na základe sèítania ¾udu v roku 1991 a 2001
2NUHV
1876 
2EHF
2NUHV/HYLFH
'ROQp6HPHURYFH
6ODWLQD
âDURYFH
2NUHV/LSWRYVNê0LNXOiã
0DOi3RUXED
3ULE\OLQD
2NUHV%UH]QR
âXPLDF
9DĐNRYĖD
2NUHV.UXSLQD
ýHNRYFH
6~GRYFH
2NUHV/XþHQHF
ýDNDQRYFH
âtG
2NUHV5HY~FD
'UåNRYFH
5\EQtN
+XFtQ
*HPHUVNi9HV
&K\åQp
.DPHĖDQ\
3ORVNp
1DQGUDå
5DWNRYi
6NHUHãRYR
2NUHV%DQVNi%\VWULFD
0{OþD
2NUHV5LPDYVNi6RERWD
$ERYFH
%OKRYFH
1HSRUDG]D
'XORYR
9DOLFH
*RUWYD
)LJD
&KUiPHF
9þHOLQFH
5DGQRYFH
3RWRN
3DYORYFH
.HVRYFH
/HQDUWRYFH
6~WRU
8]RYVNi3DQLFD
=iGRU
=DFKDURYFH
0DUWLQRYi
2NUHV9HĐNê.UWtã
ýHORYFH
+RUQi6WUHKRYi
0XĐD
ýHUYHĖDQ\

3RþHWRE\YDWHĐRY
YURNX
]WRKR
VSROX
5yPRYLD 

3RþHWRE\YDWHĐRY
YURNX
]WRKR
VSROX

5yPRYLD 

=ORåHQLHRE\YDWHĐVWYD
åHQ\

YR
SR
KRVSRGiU
YHNX SURGXNWtY
VN\
 QRPYHNX SURGXNWtYQL
URNRY

3RþHW
QH]DPHVWQDQêFK
N
VSROX PXåL
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2NUHV%DUGHMRY
1LåQê7YDURåHF
âDULãVNpýLHUQH
$QGUHMRYi
)ULþND
.XURY
2UWXĢRYi
6QDNRY
9DUDGND
3HWURYi
2NUHV+XPHQQp
.DUQi
2NUHV.HåPDURN
3RGKRUDQ\
6WDUi/HVQi
+ROXPQLFD
+XQFRYFH
9HĐNi/RPQLFD
.UtåRYi9HV
0DOê6ODYNRY
,KĐDQ\
5DN~V\
-XUVNp
6WUiQHSRG7DWUDPL
7RSRUHF
2NUHV/HYRþD
'RĐDQ\
/HYRþD
'UDYFH
2NUHV0HG]LODERUFH
%UHVWRYQDG/DERUFRP
.DOLQRY
3DORWD
2NUHV3RSUDG
*iQRYFH
0HQJXVRYFH
6SLãVNêâWLDYQLN
+UDQRYQLFD
/LSWRYVNi7HSOLþND
2NUHV3UHãRY
%]HQRY
/HVtþHN
0LUNRYFH
.RMDWLFH
0DOê6OLYQtN
6YLQLD
+HUPDQRYFH
7XKULQD
ýHUYHQLFD
2NUHV6DELQRY
-DURYQLFH
2OHMQtNRY
2VWURYDQ\
5HQþLãRY
8]RYVNp3HNĐDQ\
2NUHV6WDUiďXERYĖD
-DNXEDQ\
2NUHV6WURSNRY
0LNRYi
9HĐNURS
2NUHV6YLGQtN
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9\ãQê0LURãRY

.DSLãRYD

.UXåORYi
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Tabu¾ka è. 31
Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò 10 % rusínskej meniny, zostavené na základe sèítania ¾udu v roku 1991 a 2001
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Tabu¾ka è. 32
Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò 10 % ukrajinskej meniny, zostavené na základe sèítania ¾udu v roku 1991 a 2001
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Tabu¾ka è. 33
Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò 10 % chorvátskej meniny,
zostavené na základe sèítania ¾udu v roku 1991 a 2001
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Tabu¾ka è. 34
Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò 10 % èeskej meniny, zostavené na základe sèítania ¾udu v roku 1991 a 2001
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Tabu¾ka è. 35
Hlavné demografické ukazovatele obcí, ktoré obýva aspoò 10 % nemeckej meniny, zostavené na základe sèítania ¾udu v roku 1991 a 2001
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8. PRÁVNE PREDPISY V PRÁVNOM SYSTÉME SLOVENSKA VZAHUJÚCE SA NA
NÁRODNOSTNÉ MENINY, VLÁDNE NARIADENIA PROTI DISKRIMINÁCII MENÍN
8.1. Kultúra
8.1.1 kolstvo
Z h¾adiska meninovej kultúry bola právna norma è. 465 o zaloení Univerzity Jánosa
Selyeho v Komárne schválená 23. októbra 2003 jedným z najvýznamnejích momentov
roku 2003. Túto udalos mono povaova za historickú, veï ako výsledok úsilia maïarskej meniny Slovenska od roku 1990 sa zrodila prvá samostatná maïarská univerzita
so sídlom na Slovensku. V roku 1990 vtedajie èeskoslovenské zákonodarstvo odmietlo
návrh zákona na vytvorenie maïarskej univerzity a o viac ne jedno desaroèie v januári
2001 sa opä neúspene skonèili rokovania o samostatnej maïarskej fakulte v rámci nitrianskej univerzity. Napokon sa po parlamentných vo¾bách v roku 2002 mohol uskutoè-
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ni plán na zaloenie univerzity, keï sa poiadavka zaloenia univerzity dostala do programu vlády.
Najdôleitejím poslaním Univerzity Jánosa Selyeho, ktorá od 1. januára 2004 u existuje aj úradne, je zvyovanie vzdelanostnej úrovne maïarského obyvate¾stva na
Slovensku. Opodstatnenos vysokokolského vzdelávania v materinskom jazyku jednoznaène dokazujú aj tatistiky, pod¾a ktorých je zo súèasných 97 tisíc vysokokolákov
4 400, èie 4,5 % maïarskej národnosti, kým pomer obyvate¾stva je skoro 10 %.
Univerzita Jánosa Selyeho vznikla ako 25. univerzita Slovenska, ale ako prvá taká intitúcia poskytujúca vysokokolské vzdelanie, ktorej prvoradým cie¾om je vzdelávanie
národnej meniny v materinskom jazyku na univerzitnej úrovni.
V zmysle zákona o zaloení univerzity je vzdelávacím jazykom univerzity predovetkým
maïarský jazyk, ale v súlade s nárokmi doby a zjednocujúcej sa Európy sa bude neskorie vyuèova aj v slovenskom jazyku a v iných jazykoch. V kolskom roku 2003/2004
zaène túdium asi 300 tudentov na Ekonomickej, Pedagogickej a Teologickej fakulte kalvínskej cirkvi. Úlohou zboru, ktorý je poverený vybudovaním univerzity, je, aby sa do júna
2004, keï sa budú kona prijímacie skúky, vytvorila truktúra univerzity, boli zaloené
fakulty a katedry. Univerzita musí plni svoje poslanie, zabezpeèi vysokú úroveò univerzitného vyuèovania, vyrovna sa svojim súperom, vysokokolským intitúciám v
Maïarsku.
Ïalou významnou udalosou v kultúrnom ivote národnostných menín na Slovensku
bol v roku 2003 vznik Fakulty stredoeurópskeho vzdelávania na nitrianskej Univerzite
Kontantína 11. novembra 2003, ktorej zaloenie schválil najprv Univerzitný senát a
2. októbra 2003 o nej pozitívne rozhodla Akreditaèná komisia. Fakulta vznikla v podstate zlúèením existujúcich maïarských sekcií na troch fakultách univerzity. Týmto Univerzita
Kontantína pozitívne reagovala na Program vlády Slovenskej republiky z roku 1998,
pod¾a ktorého Vláda bude garantova zvyovanie vzdelanostnej úrovne obyvate¾ov patriacich k národnostným meninám na úroveò celotátneho priemeru, vyriei prípravu
uèite¾ov pre koly s meninovým vyuèovacím jazykom, vzdelávanie teológov, kultúrnych a
osvetových pracovníkov v jazyku menín na patriènej intitucionálnej úrovni v rámci jestvujúcich univerzít a Nariadenie vlády è. 58 z 24. januára 2001, v ktorom Vláda navrhuje Univerzite Kontantína v Nitre zaloenie samostatnej fakulty na prípravu uèite¾ov,
kultúrnych a osvetových pracovníkov v maïarskom jazyku v èo najkratom èase.
Hlavným poslaním Fakulty stredoeurópskeho vzdelávania je príprava uèite¾ov a profesorov pre základné a stredné koly s vyuèovacím jazykom maïarským a nemeckým ako aj
príprava kultúrnych a osvetových pracovníkov hlavne pre intitúcie na území obývanom
meninami.

8.1.2. Médiá
Hoci dnes sú u kadému dostupné vysielania rozlièných cudzojazyèných médií, programy verejnoprávneho rozhlasu a verejnoprávnej televízie vysielané v meninovom jazyku
ani naïalej nestratili svoj význam, veï umoòujú, aby meniny dostávali informácie v
materinskom jazyku o aktuálnych udalostiach svojho bezprostredného okolia a v neposlednom rade o otázkach, ktoré sa ich týkajú. To sú tie fóra, ktoré poskytujú priestor na
prediskutovanie takých problémov, ktoré sa týkajú len menín, a ktoré sa preto nedostanú do programov vysielaných v jazyku väèiny.
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Nové právne nariadenie èíslo 619/2003 o Slovenskom rozhlase, ktoré vstúpilo do
platnosti 1. januára 2004, v podstate znovu koncipuje základné tézy predolého predpisu a zdôrazòuje skutoènú úlohu rozhlasu, ozajstnú verejnoprávnos. Poslaním verejnoprávneho rozhlasu je vysielanie takých relácií, ktoré sú mnohovrstvové, objektívne, dostanú sa ku kadému, èím posilòujú kultúrne povedomie obyvate¾stva bez oh¾adu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, náboenstvo, politický názor, patriènos k meninovej
alebo etnickej skupine èi majetku. Medzi hlavné èinnosti verejnoprávneho rozhlasu patrí
okrem iného príprava a vysielanie programov v jazyku národnostných menín ijúcich na
území Slovenska. Do právneho nariadenia sa vak ani naïalej nedostal èasový limit
takýchto programov. Jeho mieru v podstate aj naïalej urèuje rozhlasová rada, ktorá je
výkonným a kontrolným orgánom rozhlasu. Jej 15 èlenov volí parlament z tých kandidátov, ktorých môu navrhova aj také právnické osoby  nadácie, obèianske zdruenia 
ktoré zastupujú záujmy menín a etnických skupín.

8.1.3. tátny rozpoèet
V zmysle zákona è. 750/2002 bol celkový príjem tátneho rozpoètu prijatého na rok
2003 235,4 miliárd Sk, celkové výdavky vak èinili 292 miliárd Sk. Na podporu menín a
etnických skupín bolo urèených v rámci rozpoètu z prostriedkov ministerstva kultúry na
podporu meninovej kultúry spolu 80 miliónov. Ve¾kos podpory sa zhoduje s podporou v
rozpoète z minulého roka s tým rozdielom, e kým v roku 2002 bolo pridelených na podporu CSEMADOK-u 6 miliónov Sk, pre Dokumentaèné centrum maïarskej kultúry na
Slovensku 10 miliónov Sk, tieto poloky na rok 2003 chýbali.
Z rozpoètu úradu vlády bolo v roku 2003 vyèlenených na rieenie rómskej otázky 20
miliónov Sk a na rieenie sociálnych a kultúrnych problémov Rómov 35 miliónov Sk.
Osobitnú poloku predstavuje podpora meninovej kultúry s 20 miliónmi Sk. Spolu to znamená 75 miliónov Sk podpory pre meniny, èo je znaène vyia suma oproti 25,4
miliónom Sk, ktoré boli minulého roku urèené na opravu meninových kôl.
Rozpoèet na rok 2002 obsahoval konkrétne údaje o tom, akú podporu dostanú jednotlivé intitúcie z rozpoètu jednotlivých krajských úradov, okrem iných aj divadlá, múzeá
a koly menín, ale v roku 2003 tieto údaje nie sú urèené.
Ve¾kos podpory kultúrneho ivota menín zo tátneho rozpoètu nemá právny podklad, ale je závislý od práve aktuálnej politickej vôle, preto je nevyhnutné nájs rieenie
na centrálne prerozdelenie verejných financií, èi koordináciu finanèných prostriedkov,
ktoré regionálne samosprávy a regionálne tátne orgány pouijú na kultúrne ciele. V
danej situácii sa po dôkladnej analýze tátneho prerozde¾ovacieho mechanizmu zdalo, e
rieením by mohlo by zaloenie ústredného fondu èi orgánu, na èo sa zrodilo viac alternatívnych návrhov. Cie¾om návrhov bolo, aby podporu meninovej kultúry reguloval zákon,
aby sa tým stabilizovalo intitucionálne pozadie a aby prerozde¾ovanie prostriedkov vykonávali politicky nezávislé, reprezentatívne orgány, ktorých právne postavenie by tie stanovil zákon.

8.2. Sociálne postavenie menín
V roku 2003 bolo prijatých mnostvo takých zákonov, ktoré sa citlivo dotýkali tej èasti
obyvate¾stva, ktorá ije v akej sociálnej situácii. V prípade menín sú najaie sociálne
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problémy ako nezamestnanos, bytové problémy a sociálna núdza predovetkým v kruhu
rómskej meniny, preto sa tieto zmeny týkajú najmä jej.
V zmysle zákona èíslo 600/2003 o rodinných prídavkoch sa v základe zmenila filozofia rodinných prídavkov. Od 1. januára 2004 patria rodinné prídavky na základe subjektívneho práva na kadé diea, nezávisle od príjmu rodièov. Na kadé diea patrí jednotne
500 Sk, v prípade rodín s nízkym príjmom táto zmena mohla prinies oproti minulosti zníenie a o 390 Sk na kadé diea. Druhú èas rodinných prídavkov, ktorá sa objavuje vo
forme daòovej ú¾avy a je tie jednotná, mesaène na kadé diea 400 Sk, dostávajú vak
len tie rodiny, kde aspoò jeden rodiè pracuje, a tak väèina rómskych rodín, vzh¾adom na
vysokú nezamestnanos, túto èas podpory nedostáva.
V zmysle zákona èíslo 599/2003 o hmotnej núdzi sa zmenili aj podmienky vyplácania
sociálnej podpory. Cie¾om nového predpisu bolo povzbudzovanie k zamestnanosti, preto
sa v znaènej miere zníila základná suma sociálnej podpory. Doteraz mohla viacdetná
rodina, ktorá nemala nijaký iný príjem, dosta hoci 10 500 Sk sociálnej podpory. Pod¾a
nových úprav môu dosta manelia najviac so 4 demi 3 210 Sk základnej sociálnej podpory, v prípade viac ako tyroch detí to môe by nanajvý 4 210 Sk. Táto základná suma
môe by doplnená 1 000 korunovým tzv. aktivizaèným príplatkom, na ktorý má právo len
tá sociálne odkázaná osoba, ktorá je evidovaná ako nezamestnaná a aktívne si h¾adá
prácu, alebo je zamestnaná a zúèastòuje sa na prekolení èi ïalom vzdelávaní, alebo
vykonáva verejnoprospené práce. Odkázaní môu ïalej poiada aj o príspevok na bývanie, ktorého výka je v prípade viacèlennej rodiny 1 330 Sk mesaène. Èiastoène sa tento
druh podpory stáva dosaite¾nejím po zmene, e o òu môu poiada aj tí, ktorí síce
majú verejný dlh, ale majú písomnú zmluvu s poskytovate¾om o splátkovom kalendári
dloby.
Od 1. júla 2003 sa znaène zmenil aj zákon o ivotnom minime (v zmysle úprav è.
125/1998 Zz.), èo sa vdy významne dotkne kadodennej reality sociálne odkázaných
vrstiev (sem mono zaradi isté skupiny Rómov). Sumy urèené paragrafom èíslo dva sa
v zmysle ministerského nariadenia èíslo 213/2003 menia na základe toho, èi ide o
mesaèný príjem dospelej fyzickej osoby alebo o mesaèný príjem zaopatreného maloletého, alebo nezaopatreného maloletého. Tak napr. ivotné minimum tvorèlennej rodiny
pod¾a zákona môe by 4 210 Sk na jedného rodièa, 2 940 na druhého rodièa, 2 940 Sk
na zaopatrené maloleté diea, ktoré ije s rodièmi, a 1 910 Sk na nezaopatrené diea, èo
je spolu 12 000 Sk. Sumu ivotného minima urèuje zákon ako takú minimálnu sumu, príjem, pod hranicou èoho sú u ohrozené základné ivotné potreby jednotlivca. Z príjmov
treba samozrejme najprv odèíta dane a iné povinné odvody ako napr. zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie atï.

8.3. Retitúcia
V zmysle zákona èíslo 503/2003, ktorý tie vstúpil do platnosti 1. januára 2004, sa znova
umonila retitúcia neprávom skonfikovanej po¾nohospodárskej pôdy a lesov tým, ktorí
si tento nárok z nejakého dôvodu nemohli uplatni do konca roku 1992 v stanovenej lehote. Tento zákon sa týka pôdy a lesov na území juného Slovenska, preto má pre maïarskú meninu nemalý význam.
iada mono o tie nehnute¾nosti, ktoré boli od majite¾a neprávom odòaté na základe
zákonom presne stanovených predpisov alebo postupov v èase od 25. februára 1948 do
1. januára 1990. iadosti mono poda do 31. decembra 2004 na patriènom pozemko-
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vom úrade. V istých prípadoch sa retituèný proces vzahuje aj na pôdu a lesy zhabané
pred rokom 1948. Toti na základe právnych predpisov z roku 1945 zhabali majetky faistom, kolaborantom, vojnovým zloèincom, ale aj Maïarom a Nemcom zobrali majetky ete
pred rokom 1948. Keï vak osobu neodsúdili alebo v zmysle iného zákona získala spä
obèianstvo, mohla na základe právneho predpisu èíslo 26/1948 poiada o navrátenie
pôdy do 50 hektárov. Pred rokom 1989 to ia¾ nebolo moné, ba vtedy zotátnili aj ïalie pozemky, take právny predpis z roku 1991 a teraz u aj predpis èíslo 503 hovorí: aj
tí môu iada naspä svoje pozemky, ktorým ich zhabali ete pred rokom 1948. Ve¾ká
èas Maïarov ijúcich na Slovensku nebola odsúdená, èie mnohí môu dokáza, e
neboli faisti, kolaboranti, e im pôdu zhabali neprávom.
Okrem pôvodného majite¾a môu iada odkodnenie aj príbuzní v tomto poradí: dediè
pod¾a testamentu, diea, manel/ka, rodièia, súrodenci. Predpis kladie podmienku, e
iadate¾ musí by v kadom prípade obèanom Slovenskej republiky, a keï je iadate¾om
pôvodný majite¾, musí ma na území Slovenska aj trvalé bydlisko. Zákon obmedzuje rozsah nárokovate¾nej nehnute¾nosti: v prípade po¾nohospodárskej pôdy je to najviac 150
ha, v prípade lesov mono dosta 250 ha. Ak je dané územie majetkom fyzickej osoby
alebo sa na òom nachádza cintorín, botanická záhrada, arborétum alebo portové ihrisko, v tom prípade môe oprávnená osoba dosta náhradný pozemok alebo finanèné
odkodnenie namiesto pôvodnej nehnute¾nosti.

8.4. Úpravy trestného zákona
Od 1. septembra 2003 bol trestný zákon èíslo 140/1961 Zz. upravený v nieko¾kých dôleitých bodoch. Tieto zmeny je dôleité spomenú preto, lebo na základe istých sociologických prieskumov sa vo ve¾kej miere týkajú a môu sa týka rómskeho obyvate¾stva
Slovenska. Odvtedy vstúpila do platnosti zásada trikrát a dos, ktorá vyvolala búrlivú
politickú diskusiu, ale v kompromisnej forme ju predsa prijali. V zmysle zásady trikrát a
dos bude súd povinný odsúdi páchate¾ov obzvlá závaných trestných èinov (ako napr.
vrada, sexuálne násilie, branie rukojemníkov, obchodovanie s ¾uïmi) na doivotie, ak ich
spáchali u tretí raz. Na doivotné väzenie bude môc by aj v tomto prípade páchate¾
odsúdený len vtedy, ak budú splnené aj ïalie zákonné podmienky (zákon pripúa odsúdenie na doivotie len vtedy, ak sa páchate¾ dopustil vrady alebo poèas páchania iného
trestného èinu zámerne zabil èloveka a nie je nádej na to, e kratí trest by napomohol
nápravu páchate¾a). V iných prípadoch je súd povinný odsúdi páchate¾a na 25 rokov; a
keby súd berúc do úvahy zvlátne okolnosti chcel zmierni trest, ten nemôe by nií ako
20 rokov.

8.5. Úpravy Zákonníka práce
Významné zmeny v Zákonníku práce, ktoré vstúpili do platnosti od 1. júla 2003, sa rovnako týkajú celej spoloènosti, preto sa pokúsime priblíi ich tak, aby sme poukázali na
tie pasáe, ktoré boli utvorené proti diskriminácii národnostných menín a najviac sa ich
týkajú.
U predolé zmeny Zákonníka práce regulovali práva zamestnancov v súlade s oèakávaniami Európskej únie. Zamestnávate¾ sa nemôe správa diskriminaène voèi uchádzaèom o prácu ani voèi zamestnancom, bezdôvodne ich nemôe rozliova priamo alebo
nepriamo na základe pohlavia, rodinného stavu, rasy, materinského jazyka, veku, farby

Vecné pamiatky národnostných menín v zbierkach múzeí na Slovensku

75

pleti, zdravotného stavu, náboenského alebo politického presvedèenia, majetkových
pomerov, národnej, etnickej alebo inej príslunosti. Nové predpisy ete viac zdôrazòujú
túto ochranu a zakazujú zamestnávate¾ovi, aby sa pýtal na sexuálnu orientáciu zamestnanca. V budúcnosti sa bude povaova za diskrimináciu aj obaovanie zo strany
zamestnávate¾a, ktoré sa prejavuje takým zaobchádzaním, ktorého dôsledkom je poruená dôstojnos èloveka alebo kvôli ktorému sa zamestnanec dostane do poniujúcej
alebo uráajúcej situácie.
Keï zamestnanec alebo uchádzaè o zamestnanie je presvedèený, e zamestnávate¾
poruil uvedené zásady, správal sa voèi nemu diskriminaène, môe sa v záujme svojich
práv obráti na súd a iada finanèné odkodnenie.

8.6. Antidiskriminaèný zákon
Vstup Slovenska do Európskej únie priniesol so sebou i potrebu zosúladi právne predpisy a medzi inými aj tie, ktoré sa týkajú ¾udských a meninových práv. Jednou z najdôleitejích úloh v tejto oblasti je prijatie tzv. antidiskriminaèného zákona. Hoci je pripravovaný zákon, èo sa jeho obsahu týka, v súlade so zásadami a predpismi únie, chystá sa u
ve¾mi dlho, no pre politickú nevô¾u nebol v roku 2003 prijatý. Mono oèakáva, e na
návrh ministerstva spravodlivosti bude v blízkej budúcnosti pripravená úprava návrhu
zákona, ktorý bude ete pred májom 2004 prijatý. Podstata úpravy návrhu je v tom, e v
rozpore s pôvodnými predstavami nebude antidiskriminaèný zákon jednotný, úplný právny predpis, ale budú to len antidiskriminaèné zásady sformulované do podoby zákona. Èo
sa jeho zloenia týka, delí sa na 2 èasti: sèasti bude obsahova veobecné nariadenia a
zásady, sèasti ustanovuje zmeny konkrétnych právnych noriem. Tým sa teda antidiskriminaèné smerovanie dostane do jednotlivých právnych predpisov vzahujúc sa na konkrétne právne vzahy.
V slovenskom právnom poriadku sa u aj v súèasnosti nachádza mnoho takých predpisov, ktoré vychádzajúc z ústavy obsahujú antidiskriminaèné zásady: rovnos vetkých
¾udí, ich rovnoprávnos a zákaz ich rozliovania. Prvoradou úlohou antidiskriminaèného
zákona je, aby zadefinoval pojem diskriminácie a vetky jej formy, vytvoriac tak jednotné
ponímanie pojmu diskriminácie. Z h¾adiska boja proti diskriminácii je mimoriadne dôleité, aby pojem diskriminácie bol pre kadého zrozumite¾ný a jednoznaèný. Ïalej je potrebné, aby sa do právneho poriadku dostalo zaobchádzanie diskriminatívneho charakteru,
jeho zákaz a sankcionovanie. Tým sa umoní kadej fyzickej a právnickej osobe, aby
mohla, ak posúdi, e sa stala obeou diskriminácie, vymáha svoje práva súdnou cestou
ako doteraz v prípade poruenia práv osobnosti.

9. VECNÉ PAMIATKY NÁRODNOSTNÝCH MENÍN V ZBIERKACH MÚZEÍ NA
SLOVENSKU
Po druhej svetovej vojne vzniklo mnohonárodnostné Èeskoslovensko a v jeho rámci na
území Slovenska sa celé desaroèia nenaskytla príleitos na utvorenie samostatných
muzeálnych zbierok na etnickom základe. V u existujúcich a v nasledujúcich desaroèiach vzniknutých regionálnych a tátnych múzejných intitúciách sa vyh¾adávanie, zbieranie, skúmanie a spracovanie vecných kolekcií nerobilo z h¾adiska národností. Do zaèiatku devädesiatych rokov bolo z tohto h¾adiska ojedinelým javom tátne múzeum karpat-
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sko-ukrajinskej a rusínskej kultúry v Preove, ktoré vzniklo v roku 1956. Jeho úlohou bola
dokumentácia historicko-kultúrneho rozvoja karpatsko-ukrajinskej a rusínskej národnosti
ijúcej vo východoslovenskom regióne. Múzeum sídli od roku 1964 vo Svidníku, kde
postupne vznikla vecná zbierka ako výsledok pravidelnej výskumnej vedeckej práce intitúcie. Vychádzajúc z múzejníckej praxe dodnes pokraèuje spracovanie, vystavovanie a
publikovanie nazhromadených vecných pamiatok a s nimi spojená metodická, odborná
a národopisná práca. V svidníckom Múzeu karpatsko-ukrajinskej a rusínskej kultúry je od
roku 1991 stála výstava, ktorá dokumentuje sociálny, kultúrny a politický vývin karpatskoukrajinskej a rusínskej národnosti ijúcej na Slovensku od poèiatkov a po súèasnos.
Vystavené predmety dokumentujú prírodopis východnej èasti Slovenska, tu objavené
archeologické nálezy, históriu jednotlivých obcí, spoloèenské a národnostné èlenenie
západoukrajinského obyvate¾stva ako aj duchovné a vecné pamiatky ¾udovej kultúry.
Dostali tu miesto aj pamiatky vzahujúce sa na karpatsko-ukrajinské a rusínske literárne
pokusy. Na desahektárovom pozemku Prírodného národopisného múzea sú umiestnené
pamiatky ¾udovej architektúry charakteristické pre východné Slovensko. K múzeu patrí
ete Galéria Dezidera Millyho zriadená v barokovom katieli, ktorá je prístupná verejnosti od roku 1983. Ako súèas stálej výstavy galérie tu mono obdivova najlepie výtvarné
a ¾udové diela východoslovenských Ukrajincov a Rusínov a medzi nimi i viac vzácnych
ikon zo 16.18. storoèia.
Samostatná intitúcia, ktorá by uschovávala kultúrne pamiatky Maïarov ijúcich na
Slovensku, napriek viacerým intenzívnym pokusom po roku 1945, mohla vzniknú a
v roku 2002. Najpoèetnejia menina krajiny obýva územie pozdå juných hraníc a z tejto
zemepisnej polohy vyplýva, e dodnes zápasí o urèenie vhodného, naj¾ahie dosaite¾ného centra. Logicky teda dostali vecné pamiatky dokumentujúce historicko-kultúrny vývin
Maïarov miesto v zbierkach regionálnych múzeí juného Slovenska od Bratislavy a po
Michalovce. Okrem múzeí, ktoré majú väèinu maïarských zbierok, ako komáròanské
Múzeum maïarskej kultúry a Podunajska, dunajskostredské itnoostrovské múzeum,
bratislavské Múzeum maïarskej kultúry v rámci Slovenského národného múzea, v ostatných regionálnych múzeách sa zbierky nevytvorili na etnickom, ale na regionálnom princípe. Ako výsledok úsilia v záujme vytvorenia samostatného maïarského múzea vzniklo
roku 1991 v komáròanskom Podunajskom múzeu Maïarské národnostné oddelenie, ktorého úlohou bolo vyh¾adávanie, zhromaïovanie, spracovanie a vystavovanie vecných
pamiatok Maïarov ijúcich na Slovensku. Oddelenie vyvíjalo bohatú èinnos.
Organizovalo putovné výstavy, konferencie, odborné semináre, výskumy, popri iných publikáciach vydalo jednotlivé diely maïarskej národopisnej bibliografie a zvesti oddelenia
pod názvom Acta Museologica (vylo 1.2. èíslo). Pod¾a novej zakladajúcej listiny, ktorú
pre komáròanské Podunajské múzeum vydal Nitriansky krajský úrad, oddelenie od roku
1999 pracovalo pod názvom Hlavné múzejné oddelenie maïarskej kultúry na Slovensku
a jeho hlavnou úlohou bol výskum, dokumentácia, spracovanie a prezentácia kultúry
maïarskej meniny ijúcej na Slovensku. V roku 2002 schválila samospráva Nitrianskeho
kraja nový názov komáròanského múzea  Múzeum maïarskej kultúry a Podunajska. Na
základe nariadenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2001 vzniklo v
Historickom múzeu Slovenského národného múzea ako samostatné oddelenie
Dokumentaèné centrum maïarskej kultúry na Slovensku. Centrum urèilo oblasti svojej
èinnosti, ktoré charakterizujú smery súvisiace s múzejníckou praxou. Vydalo 1. èíslo zvestí pod názvom Muzeológiai Füzetek (Muzeologické zoity). Od roku 2002 pracuje oddelenie ako samostatné múzeum pod názvom Múzeum maïarskej kultúry na Slovensku ako
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súèas Slovenského národného múzea. Jeho sídlo je v budove Brämerovej kúrie na ikovej ulici 18 v Bratislave, kde sa okrem stálej výstavy vystavujú v malej galérii a v pivniènej galérii diela súèasných maïarských umelcov. Pod riadite¾stvo múzea patrí aj
Madáchov katie¾ v Dolnej Strehovej a Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej.
V zachovávaní kultúrnych pamiatok maïarskej meniny má osobitné miesto
Bibliotheca Hungarica, ktorá je maïarskou kninicou a archívom Fórum intitútu pre výskum menín. Bibliotheca Hungarica zabezpeèuje vhodný intitucionálny rámec zhromaïovaniu a vedeckému spracovaniu hungarík súvisiacich s maïarstvom na Slovensku.
Zberate¾ský rámec kninice tvoria maïarské publikácie vydané na území bývalého Èeskoslovenska èi súèasného Slovenska od roku 1918 do dnených dní ako aj maïarské
alebo inojazyèné (slovenské, èeské, anglické atï.) dokumenty týkajúce sa dejín, kolstva,
spoloèenského a politického ivota Maïarov na Slovensku.
Z h¾adiska zachovania vecných pamiatok Maïarov ijúcich na Slovensku sú významné vecné kolekcie umiestnené v dedinských miestnych historických a národopisných
zbierkach a vlastivedných domoch. V súèasnosti je ich poèet vyí ako esdesiat. Údaje
týchto zbierok muzeálneho charakteru uchováva Dolnováska muzeologická spoloènos
so sídlom v obci Boldog.
Po politických zmenách roku 1989 sa medzi prvými ozvalo s poiadavkou na uchovanie svojich kultúrnych hodnôt idovské spoloèenstvo na Slovensku. V rámci Slovenského
národného múzea v roku 1991 vzniklo Oddelenie idovskej kultúry na Slovensku, ktoré
za krátky èas zhromadilo obrovskú vecnú zbierku. Sem sa dostala aj zbierka idovského
múzea, ktoré fungovalo v prvej polovici 20. storoèia v Preove. Oddelenie sa v roku 1993
premenovalo na Múzeum idovskej kultúry na Slovensku a ete v tom istom roku bola
otvorená stála výstava múzea v Zsigrayho paláci na idovskej ulici v Bratislave, ktorá
predstavuje históriu a kultúru idovstva ijúceho na území dneného Slovenska od èias
Ve¾komoravskej ríe do roku 1945. Múzeum prevádzkuje na území Slovenska ete ïalie
tri výstavné siene. V preovskej ortodoxnej synagóge je intalovaná stála výstava ininiera Jenõ Bárkányiho, ktorá prezentuje historické umelecké pamiatky idovstva. V trnavskej
synagóge sa pravidelne usporadúvajú rozlièné akcie. Výstavy so idovskou tematikou
usporadúva aj ilinská malá synagóga. Publikácie múzea vychádzajú v edícii Judaica
Slovaca. V devädesiatych rokoch minulého storoèia z iniciatívy Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky vznikli intitúcie zaoberajúce sa zachovaním vecnej kultúry národností ijúcich na Slovensku. V roku 1992 zapoèalo svoju èinnos ako oddelenie
Historického múzea Slovenského národného múzea Dokumentaèné centrum karpatskonemeckej kultúry, ktoré od roku 1996 ako Múzeum karpatsko-nemeckej kultúry na ikovej ulici 14 v Bratislave oèakáva návtevníkov stálou výstavou dokumentujúcou historický vývin a kultúrne pamiatky nemeckej meniny ijúcej na Slovensku. Históriu hauerlandských Nemcov predstavuje stála výstava múzea v Nitrianskom Pravne.
Ako samostatné oddelenie Historického múzea Slovenského národného múzea pokraèuje vo svojej èinnos dodnes Dokumentaèné centrum chorvátskej kultúry na
Slovensku, ktoré nemá samostatnú budovu ani stálu výstavu, predstavuje verejnosti
svoju prácu príleitostnými výstavami a bohatou publicistickou èinnosou.
V tomto období sa v rámci humenského Vlastivedného múzea zaèala èinnos
Oddelenia rómskej kultúry na Slovensku. Do výskumu kultúrneho vývinu Rómov na
Slovensku sa zapojilo aj Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote (dnes Gemersko-malohontské múzeum). V roku 2001 zapoèalo svoju èinnos na základe nariadenia Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky Dokumentaèné centrum rómskej kultúry na Slovensku v
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Národopisnom múzeu martinského Slovenského národného múzea. Tu vzniklo aj
Dokumentaèné centrum èeskej kultúry na Slovensku, ktoré oèakáva návtevníkov od
roku 1997 stálou výstavou a popri nej aj príleitostnými výstavami.
Ako výsledok spolupráce národnostných múzeí a múzejných oddelení s celotátnou
pôsobnosou, ktoré postupne vznikali od zaèiatku devädesiatych rokov, sa uskutoènili
celotátne národnostné putovné výstavy. Cie¾om dvojroèného projektu, ktorý sa zaèal
roku 1995 pod názvom Múzeá a národnosti, bola prezentácia vybraných tém v rámci spoloènej výstavy spracovanej z h¾adiska národností pomocou muzeálnych prostriedkov. Boli
to témy: svadba, remeslá a výmena tovaru, ¾udové stavite¾stvo a interiér obydlia, zvyklosti spojené so smrou a pohrebom. Na výstavu tém pri kadej príleitosti nadväzovala aj
konferencia, prednáky z nich vyli v spoloènom zborníku.

9.1. Akcie a publikácie v roku 2003, ktoré súvisia s predstavovaním vecných kultúrnych pamiatok národností ijúcich na Slovensku
V roku 2003 sa uskutoènil rad významných udalostí, kde boli predstavené kultúrno-historické vecné pamiatky národností Slovenska. Bratislavské Múzeum maïarskej kultúry na
Slovensku Slovenského národného múzea v èase od januára do apríla 2003 predstavilo
spomienkovú výstavu Lajosa Kossutha pod názvom Vô¾a nepozná prekáky na seneckom
Gymnáziu Alberta Molnára Szenciho s vyuèovacím jazykom maïarským a v rusovskom
Kultúrnom dome. 22. mája 2003 múzeum v prízemných výstavných miestnostiach svojho sídla (Bratislava, ikova ulica 18) otvorilo stálu výstavu pod názvom Tradície a hodnoty  Maïari na Slovensku.V malej galérii sídla na prvom poschodí bola 25. 9.  30. 10.
2003 výstava pri príleitosti 70. narodenín Gyulu Bartusza pod názvom Bartusz  70,
6. 11.  30. 12. 2003 sa uskutoènila výstava z výberu diel fotografa Miklósa Gulyása z
Maïarska. V pivniènej galérii múzea bolo moné pozrie si 9. 10.  30. 11. 2003 výstavu diel Ilony Németh a Karola Pichlera pod názvom Intalácie. V októbri 2003 bola v
Madáchovom katieli v Dolnej Strehovej otvorená výstava z diel Jánosa Kassa. Boli to ilustrácie k Madáchovej dráme Tragédia èloveka. János Kass tieto vystavené diela daroval
múzeu.
V marci a v apríli 2003 bola v Múzeu maïarskej kultúry a Podunajska v Komárne v
spolupráci s budapetianskym múzeom Magyar Természettudományi Múzeum
(Maïarské prírodovedné múzeum) intalovaná výstava pod názvom Kálmán Kittenberger
 muzeológ, cestovate¾ a po¾ovník. 23.  25. mája 2003 na tom istom mieste bola otvorená výstava predstavujúca tradièné maïarské kroje. Okrem materiálu múzea boli vystavené aj odevy poièané od súkromných osôb. Okrem toho výstava ponúkala aj výber z fotografií Jánosa Mangu, ktoré zachytávajú kroje z oblasti Zobora a Poiplia.
Dolnováska muzeologická spoloènos z Boldogu v spolupráci so amorínskym Fórum
intitútom pre výskum menín a Galantským vlastivedným múzeom zorganizovala 28.
októbra 2003 v amoríne konferenciu pod názvom Aktuálne otázky maïarskej muzeologickej èinnosti na Slovensku, kde odzneli aj hodnotné prednáky dvoch maïarských
odborníkov a domáci muzeologickí odborníci referovali o svojej doterajej èinnosti. V záujme dobrého zosúladenia ïalej spoloènej práce úèastníci konferencie vytvorili
Kolégium maïarských múzeí na Slovensku, v práci ktorého sa zúèastní 22 odborníkov 11
múzejných intitúcií.
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V rámci projektu Múzeá a národnosti bola spracovaná putovná výstava pod názvom
Zvyklosti súvisiace so smrou a s pohrebom z h¾adiska národností Slovenska, ktorú verejnos mohla vidie na týchto miestach:
január  marec 2003  Národopisné múzeum Slovenského národného múzea v
Martine
apríl  jún 2003  Tekovské múzeum v Leviciach
júl  september 2003  Vlastivedné múzeum v Galante
október  november  Múzeum slovenskej národnej rady Slovenského národného
múzea v Myjave.
Dokumentaèné centrum chorvátskej kultúry na Slovensku Historického múzea
Slovenského národného múzea v Bratislave pod vedením Jána Botíka v spolupráci s
Júliou Domarackou uskutoènilo v mesiacoch jún  september 2003 vo výstavnej sieni
bratislavského Ve¾vyslanectva Chorvátskej republiky výstavu pod názvom Chorvátska
¾achta na Slovensku. K výstave bol vydaný aj reprezentatívny katalóg.
Múzeum idovskej kultúry na Slovensku Slovenského národného múzea uskutoènilo
vo výstavných sieòach bratislavského Slovenského národného múzea na Vajanského
nábreí nasledovné príleitostné výstavy:
marec  jún 2003: Katarína Wiecha: Stará dua, nová tvár
máj 2003: Tadeus Rolke: Chasidi
18. septembra 2003  5. januára 2004: Anna Ondrueková: New York
21. októbra  30. decembra 2003: Sviatky oèami umelcov
28. októbra  30. novembra 2003: Pieseò piesní  motívy alamúnovej biblickej
Piesne piesní vo výtvarnom umení
V organizácii Múzea idovskej kultúry na Slovensku bratislavského Slovenského
národného múzea sa 12. septembra  30. októbra 2003 uskutoènila v Národopisnom
múzeu Slovenského národného múzea v Martine výstava Magdalény Robinsonovej pod
názvom Izrael  zamurované fotografie.
Múzeum karpatsko-nemeckej kultúry Slovenského národného múzea v levoèskom
Spiskom múzeu usporiadalo v mesiacoch február  apríl 2003 výstavu pod názvom
Slovensko na mapách 18. storoèia. Múzeum v bratislavskej budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreí usporiadalo nasledujúce výstavy: v marci  máji
2003 Chvála smaltu a 5. 12. 2003  1. 2 2004 výstavu Jakuba Venenyho.
Dokumentaèné centrum èeskej kultúry na Slovensku vo svojom stredisku v Martine na
Mojzesovej ulici, èie v Národopisnom múzeu Slovenského národného múzea uskutoènilo nasledovné výstavy:
január  apríl 2003: Obrazy Vìruny Melèákovej-Junekovej
24. apríla  30. júna 2003: Èeskí a slovenskí vyhnanci 20. storoèia
25. júna  15. novembra 2003: Dva brehy rieky Moravy
november 2003  marec 2004: Kniné grafiky Róberta Broa
Dokumentaèné centrum rómskej kultúry na Slovensku, ktoré pracuje v Národopisnom
múzeu martinského Slovenského národného múzea, intalovalo v jeho priestoroch v apríli 2003 výstavu pod názvom ¼udové stavite¾stvo a bytová kultúra gemersko-malohontských Rómov.
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10. DIVADLÁ NÁRODNOSTNÝCH MENÍN
10. 1. Jókaiho divadlo
Komáròanské Jókaiho divadlo je jedným z divadiel maïarskej meniny (druhým je koické Divadlo Thália), v sezóne 2003 usporiadalo 145 predstavení, z toho 122 na domácom
javisku, v iných obciach Slovenska odohralo 23 predstavení. V budove Jókaiho divadla sa
uskutoènilo 19 hosujúcich predstavení. Predstavenia Jókaiho divadla v roku 2003 navtívilo 51 754 divákov. V roku 2003 bolo na programe 15 hier, z ktorých bolo 6 nasledujúcich premiér:
William Shakespeare: Sen noci svätojánskej
Scéna  kostýmy: Anni Füzér
Dramaturg: Zsuzsa Faragó m.h.
Réia: Péter Forgács
Premiéra: 31. januára 2003
Lajos Nagy Part: Ibusár
Kostýmy: Márta Dobis
Scéna: Juraj Gráfel
Choreografia: István Énekes
Dramaturg: Emese Varga
Hudobný riadite¾: Ferenc Darvas
Réia: Péter Telihay
Premiéra: 4. apríla 2003
György Spiró: Impostor
Kostýmy: Milan Èorba
Scéna: Jozef Ciller
Hudba: Peter Malásek
Dramaturg: Emese Varga
Réia: Martin Huba
Premiéra: 23. mája 2003
Félszáz év (Polsto rokov) (jubilejný závereèný gala program sezóny)
Scénické obrazy: Erika Gaduová
Réia: György Nagy
Premiéra: 29. júna 2003
My fair lady
Premiéra: 3. októbra 2003
Réia: László Harsányi Sulyom
Scéna: György Gráfel
Kostýmy: Erika Gaduová
Korepetítor: Kata Körtvési
Hudobný riadite¾: Árpád Barabás
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Romhányi  Szabolcs Fényes: Popoluka
Premiéra: 11. novembra 2003
Réia: Józsej Kiss
Scéna: György Gráfel
Kostýmy: Márta Dobis

10. 2. Divadlo Thália
Súbor koického Divadla Thália odohralo v roku 2003 spolu 158 predstavení, z toho 57
predstavení na domácom javisku, 64 v iných obciach Slovenska a s 37 predstaveniami
hosovalo v zahranièí. Predstavenia Divadla Thália v roku 2003 navtívilo 39 680 divákov.
Na doskách Divadla Thália vystúpilo 5 hosujúcich súborov zo zahranièia. Na programe
bolo spolu 12 hier, z ktorých 6 boli nasledovné premiéry:
Nikos Kazantzakhis: Slobodný èlovek  alebo Grék Zorba
Réia: ¼ubo Gregor
Autor piesní: Zoltán Jakab
Premiéra: 20. februára 2003
Peter Stonc  István Mikó: Niekto to rád horúce
Réia: István Mikó
Premiéra: 17. apríla 2003
Peter Cibula: Cirkusový sen
Réia: Peter Cibula
Premiéra: 27. septembra 2003
Károly Kisfaludy: Sklamania
Réia: István Mikó
Premiéra: 2. októbra 2003
Arthur Miller: Poh¾ad z mosta
Réia: Sándor Beke
Premiéra: 20. novembra 2003
Sándor Gál: V bráne pekla
Réia: Sándor Beke
Premiéra 15. decembra 2003
Okrem uvedených premiér malo koické Divadlo Thália na programe nasledovné hry:
Mihály Fazekas  György Schwajda: Husár Mako
Zsigmond Móricz: Kura
Alfonso Paso: Trampoty otca a matky
Miklós Benedek  István Orosz: Orfeum Budape
Gyula Hernádi: Márai
Marc Camoletti: iesti v pyame
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10. 3. Mestské divadlo v Dunajskej Strede  SZEVASZ
Najmladím divadelným súborom maïarskej meniny na Slovensku je divadlo SZEVASZ
so sídlom v Dunajskej Strede, ktoré v roku 2003 odohralo celkom 69 predstavení (na
Slovensku i v Maïarsku spolu). Boli to nasledovné hry:
Edward Albee: Nebojíme sa vlka
Réia: Péter Gágyor
Christo Bojèev: Vtáèí generál
Réia: Péter Gágyor

10. 4. Vrecové divadlo vo Fi¾akove
Fi¾akovské Vrecové divadlo v roku 2003 odohralo 25 predstavení. Boli to nasledovné hry:
Miklós Gyárfás: Sleèny vysoko
Réia: István Mázik
Péter Bornemissza: Maïarská Elektra
Réia: István Mázik

10. 5. Divadlo Alexandra Duchnovièa
Preovské Divadlo Alexandra Duchnovièa je divadlom rusínskej a ukrajinskej meniny na
Slovensku, roku 2003 odohralo 195 predstavení (ktoré videlo spolu 32 523 divákov),
z toho 129 na domácej scéne, 69 v iných obciach Slovenska a s 2 predstaveniami hosovalo v zahranièí. Na scéne Divadla Alexandra Duchnovièa vystúpilo 6 hosujúcich súborov, z ktorých 3 boli zo zahranièia. V roku 2003 pripravil súbor 6 nasledujúcich premiér:
Jana Bodnárová: Sobotná noc
Kostýmy: Erika Gaduová
Scéna: Vladimír Èáp
Dramaturg: Vasi¾ Turok
Hudobný riadite¾: Norbert Bodnár
Réia: Rastislav Ballek
Premiéra: 22. februára 2003
Milo Karásek: Perón
Scéna: Milo Karásek
Dramaturg: Vasi¾ Turok
Hudobný riadite¾: Michal Koráò
Réia: Milo Karásek
Premiéra: 29. marca 2003
Karol Horák: Adolf Ivanoviè Dobrijanskij (Zornièka na nebi, povraz nad hlavou)
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Kostýmy: Katarína O¾hová
Scéna: Vladimír Èáp
Dramaturg: Vasi¾ Turok
Scenár: tefan Hudák
Hudobný riadite¾: Norbert Bodnár
Réia: Matú O¾ha
Premiéra: 31. mája 2003
Blaho Uhlár a súbor Divadla A. Duchnovièa: Prelud
Scéna: Katarína Kièová
Dramaturg: Vasi¾ Turok
Hudobný riadite¾: Norbert Bodnár
Réia: Blaho Uhlár
Premiéra: 18. novembra 2003
Christo Bojèev: Plukovníkova manelka
Scéna: Pepo Pramári
Dramaturg: Vasi¾ Turok
Hudobný riadite¾: Rudolf Pepucha
Réia: Pepo Pramári
Premiéra: 13. decembra 2003
Svetlana kovránková: Príera nestraila
Scéna: Svetlana kovránková
Dramaturg: Svetlana kovránková
Réia: Svetlana kovránková
Premiéra: 5. decembra 2003
V zahranièí Divadlo Alexandra Duchnovièa predstavilo nasledovné hry:
Karol Horák: La musica
Kostýmy: tefan Hudák
Dramaturg: Vasi¾ Turok
Hudobný riadite¾: Norbert Bodnár
Réia: Rastislav Ballek
Premiéra: 5. marca 2003, Olomouc, Èeská republika
John Steinbeck: Rovina Tortilla
Scéna: Erika Gaduová
Dramaturg: Vasi¾ Turok
Hudobný riadite¾: Róbert Mankoveczký
Réia: Rastislav Ballek
Premiéra: 15. mája 2003, Zlín, Èeská republika
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Divadlo A. Duchnovièa zorganizovalo 1. roèník divadelného festivalu Karpatfest 2003.
Na pädòovom festivale, ktorý sa konal zaèiatkom júna, vystúpili nasledovné súbory:
Rzeszow Mestské divadlo, Po¾sko, názov predstavenia: Deballege
Divadlo Stoka, Bratislava, názov predstavenia: Z dia¾ky
Divadlo Rusky Kerestur, SrbskoMontenegro, názov predstavenia: Eftajova dcéra
Divadlo Alexandra Duchnovièa, Preov, názov predstavenia: Manel mojej eny
Divadlo Astorka Korzo 90, Bratislava, názov predstavenia: Kvarteto
Divadlo Husa na provázku, Brno, Èeská republika, názov predstavenia: Autobus na linke
21

10. 6. Divadlo Romathan
Divadlo Romathan so sídlom v Koiciach, ktoré je jediným profesionálnym divadlom rómskej meniny na Slovensku, odohralo roku 2003 spolu 130 predstavení, z toho bolo 60
predstavení hosujúcich na rozlièných miestach Slovenska. Divadlo Romathan malo v zahranièí celkom 14 predstavení. Roku 2003 bolo na programe 8 hier (videlo ich spolu
39 256 divákov), z ktorých nasledovné tri boli premiéry:
Dezider Bango: astie v neastí
Kostýmy: Anna imková
Scéna: Karel Adam
Dramaturg: Ján ilan
Choreografia: Mária Lacová
Scenár: tefan Hudák
Hudobný riadite¾: Karel Adam
Réia: Ján ilan
Premiéra: 6. marca 2003
Divadlo Romathan: V zrkadle èasu  hudobný gala veèer pri príleitosti 10. výroèia zaloenia Divadla Romathan
Scenár: tefan Hudák
Hudobný riadite¾: Karel Adam
Réia: Ján ilan
Premiéra: 27. júna 2003
Kamene osudu
Kostýmy: Monika Polláková
Scéna: Karel Adam
Dramaturg: Milan Godla
Scenár Milan Godla
Choreografia: Jaroslav Moravèík
Hudobný riadite¾: Karel Adam
Réia: Marián Balog
Premiéra: 27. júna 2003
Okrem premiér boli na programe ete nasledovné predstavenia:
Cimbal, tanec
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Èerstovská pohroma
Kováè a èert
Je lepie hodova ako bojova
Predstavuje sa orchester Divadla Romathan

11. NÁRODNOSTNÉ A ETNICKÉ RELÁCIE SLOVENSKÉHO ROZHLASU
Národnostné vysielania ako organická súèas Slovenského rozhlasu u aj v minulom
reime mali v rámci Redakcie regionálneho a národnostného vysielania obmedzenú autonómiu. Po zmene reimu sa ich samostatnos posilnila, ale v dôsledku toho pripadla
vedeniam redakcií aj väèia zodpovednos. Po zmene reimu sa relácie Národnostného a
etnického vysielania pripravovali v dvoch rozlièných túdiách. V Bratislave pracovala
Hlavná redakcia maïarského vysielania Slovenského rozhlasu a v Preove Hlavná redakcia národnostného a etnického vysielania. V roku 2003 bolo preovské túdio zruené,
redaktori rusínskeho, ukrajinského, rómskeho, èeského, po¾ského a nemeckého vysielania pokraèovali v práci v koickom túdiu. Od 1. januára 2004 sa Národnostné a etnické
vysielania zlúèili do jednej redakcie, patria k Rádiu Patria tak, e maïarské relácie sa i
naïalej pripravujú v bratislavskom túdiu a ostatné národnostné a etnické programy v koickom túdiu. Redaktori majú v úcte zásady a pravidlá verejnoprávnosti.
Na èele Rádia Patria stojí éfredaktor, ktorý je èlenom rady vedenia i programovej rady
Slovenského rozhlasu. Popri vedení vysielania v maïarskom jazyku zodpovedá i za ostatné národnostné relácie tak, e isté úlohy preberajú na seba zástupcovia éfredaktora.

11. 1. Rádio Patria  Hlavná redakcia maïarského vysielania
Slovenského rozhlasu, Bratislava
Rádio Patria  Hlavná redakcia maïarského vysielania Slovenského rozhlasu má v oblasti maïarského elektronického média na Slovensku prioritné postavenie.
Rádio Patria  Hlavná redakcia maïarského vysielania Slovenského rozhlasu má za
sebou viac ako sedemdesiatroènú minulos. Má nenahradite¾nú úlohu v poskytovaní
informácií poslucháèom maïarskej národnosti krajiny, v ich zábave i výchove. Jej programové ciele a úlohy sa nelíia od úloh ostatných programových redakcií, ale berú do úvahy
fakt, e maïarské vysielanie slúi predovetkým poslucháèom maïarskej národnosti a
maïarsky hovoriacemu publiku. Vzh¾adom na programovú truktúru je to rádio v malom, veï obsahuje skoro kadý áner (spravodajstvo, publicistiku, mládenícke programy, hudobné programy, rozhlasové hry atï.) a prihovára sa vetkým vekovým skupinám.
Týdenný vysielací èas je teraz 56 hodín 10 minút. (Pondelok  piatok: 10.10  12,00,
13.00  18.00, sobota, nede¾a, sviatky: 7.00  18.00). Vysielanie Slovenského rozhlasu
v maïarskom jazyku mono chyta na stredných vlnách na frekvencii 927 kHz (Koice,
Nitra) a 1017 kHz (Bratislava, Rimavská sobota), v pásme URH v Nových Zámkoch na
frekvencii 94,6 MHz, na vrchu Modrý Kameò na frekvencii 103,1 Mhz, v Medzibodroí na
99,7 Mhz, ale vysielanie mono poèu aj na internete (pod heslom www.radiopatria.sk)
ako i prostredníctvom umelej druice Eurobird. Vïaka internetu a umelej druici je maïarské vysielanie dosaite¾né na celom svete, o èom svedèia ohlasy aj zo zámoria.
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Os programu tvorí spravodajstvo: od pondelka do piatka vysiela správy kadú hodinu,
v sobotu a v nede¾u kadé dve hodiny. Udalosti dòa odzrkad¾uje Kronika dòa, ktorá sa
hlási dvakrát za deò (o 13.00 a o 17.30).
Z publicistických programov je najpopulárnejí Pulz, ktorý sa vysiela od pondelka do
piatka o 15.05 a o 17.00. Preh¾ad udalostí týdòa podáva relácia Od týdòa  k týdòu
kadú sobotu od 7.00 do 11.30. Maïarské vysielanie má dôleité poslanie aj na poli kultúry a v uchovávaní ¾udových tradícií. Popri kultúrnych programoch sa literárny magazín
Téka pravidelne zaoberá èinnosou maïarských spisovate¾ov na Slovensku, národopisná
relácia Po domácich krajoch predstavuje ete ijúce tradície v jednotlivých regiónoch juného Slovenska. Ve¾ké mnostvo poslucháèov majú aj cirkevné relácie najmä v èase
významných cirkevných sviatkov, keï Rádio Patria vysiela v ivom vysielaní svätú omu èi
bohoslubu. Treba spomenú aj detské a mládenícke relácie, relácie pre uèite¾ov,
dôchodcov, ale v truktúre programu je aj enský magazín, jazykové okienko a hudobné
programy rôznych ánrov. V Karpatskej kotline je v súèasnosti ojedinelým javom, e sa
vysielajú aj rozhlasové hry, veï pôvodné diela maïarských autorov na Slovensku predstavuje Rádio Patria za spolupráce domácich maïarských hercov. Vïaka Vydavate¾stvu
Slovenského rozhlasu sa na rozlièných zvukových nosièoch môu predstavi aj maïarskí
interpreti na Slovensku, napr. zostava z celotátnej súae ¾udových piesní a ¾udovej
hudby pod názvom Tavaszi szél vizet áraszt (Jarný vietor vodu íri), alebo práve kazeta
predstavujúca maïarských interpretov z¾udovelých piesní. Rádio Patria nepredstavuje
svoje programy len v éteri a na zvukových nosièoch, ale èasto zavíta aj do vidieckych kultúrnych domov, kde na rozlièných verejných nahrávkach zabáva obecenstvo v rôznych
ánroch, èím tie udriava styk poslucháèov s rozhlasom.
Od zaèiatku devädesiatych rokov sa teí  ako aj ostatné národnostné redakcie
Karpatskej kotliny  podpore Maïarského rozhlasu, ktorá sa prejavuje najmä v ïalom
vzdelávaní, v odbornom poradenstve a vo výmene programov. Pracovníci redakcie sa
v zmysle zmluvy medzi Slovenským rozhlasom a Maïarským rozhlasom v minulých rokoch
zúèastnili na rozlièných kurzoch (v súvislosti so zmluvou o spolupráci sa pracovníci
Slovenského národnostného vysielania Maïarského rozhlasu zúèastòujú na podobnom
ïalom vzdelávaní) a vedúci redakcií sa kadoroène stretávajú v Budapeti.
Redakcia si vybudovala pevné vzahy aj s ostatnými meninovými maïarskými rozhlasovými túdiami v Karpatskej kotline. V uplynulých rokoch Hlavná redakcia maïarského vysielania Slovenského rozhlasu päkrát zorganizovala (1993, 1995, 1997, 2001
a 2003) stretnutie zahranièných maïarských rozhlasových vysielaní, ktoré poskytlo príleitos na osonú výmenu skúseností.
Na stretnutí na jar roku 2002 sa zrodila dohoda o zhotovení jednej pravidelnej spoloènej relácie, na ktorej sa zúèastnia spolupracovníci meninových maïarských rozhlasových vysielaní v Uhorode, Timisoare, Klui, Tirgu Muresi, Bukureti, v Novom Sade,
Subotici, Osijeku a v Lendave. Pôvodnú reláciu, ktorá sa objavovala pravidelne mesaène,
dnes u mono poèu kadý týdeò, magazíny strieda relácia Térerõ  mûhely (Sila priestoru  dielòa), ktorá obsahuje výber z relácií meninových túdií Karpatskej kotliny.
Magazín je raz do mesiaca tematický, túdiá teda posielajú svoje materiály na urèitú
tému. V súvislosti s reláciou Térerõ sa môu objavi aj pochybnosti, èi môu poslucháèov
Karpatskej kotliny zauja témy, udalosti, ktoré sa udiali ïaleko od ich regiónu. Skúsenosti
s touto reláciou vak dokazujú, e je o òu záujem, veï vo väèine prípadov sú meninové starosti spoloèné.
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Po zmene reimu sa vytvorila plodná spolupráca aj so Svetovou slubou BBC. Jej londýnske relácie zabezpeèujú irí preh¾ad politických, spoloèenských a kultúrnych udalostí sveta. Okrem toho BBC u viac ako desa rokov zabezpeèuje tudijné cesty pre pracovníkov maïarského vysielania.
V súèasnosti sa 38-èlenná redakcia èlení na tri èasti:
1. Redakcia spravodajstva a publicistiky
2. Redakcia umeleckých programov
3. Technické oddelenie
Hlavná redakcia maïarského vysielania Slovenského rozhlasu za uplynulé desaroèia
znaène zvýila svoj vysielací èas. Pred 75 rokmi to bolo len pä minút, èo sa hovorilo po
maïarsky, dnes sa týdenný vysielací èas zvýil na 56 hodín. Za posledných desa rokov
dolo k viacerým zmenám, okrem iného sa zvýilo mnostvo ivého vysielacieho èasu,
zmenila sa programová truktúra, do programu sa dostalo ove¾a viac takých relácií, ktoré
udriavajú styk s poslucháèom. V túdiu sa striedajú verejne èinné osoby, politici, ktorým
aj poslucháèi môu priamo klás otázky. Popri ványch témach existujú pravdae aj hry a
program na elanie. Na nich mono skutoène zmera, ko¾ko ¾udí poèúva vysielanie. Pod¾a
prieskumov Mediálneho oddelenia Slovenského rozhlasu má maïarské vysielanie s dennou pravidelnosou 120  150 000 poslucháèov (v dennej pièke je tento poèet ete
vyí).
Maïarské vysielanie Rádia Patria bolo ocenené viacerými vyznamenaniami, napr. pri
príleitosti 75. výroèia jeho zaloenia ocenil jeho èinnos zlatou plaketou podpredseda
Vlády Slovenskej republiky, Pál Csáky, Celotátna rada Csemadoku zas Fábryho cenou.
Okrem toho dostalo diplomy od ministerstiev, kultúrnych a politických organizácií.

11. 2. Rádio Patria  Hlavná redakcia národnostného a etnického vysielania Slovenského rozhlasu, Koice

Po páde komunistickej diktatúry v roku 1989 sa národnostným vysielaniam na Slovensku
naskytli nové príleitosti  popri maïarskom a ukrajinskom vysielaní sa ukázala potreba
vysiela aj pre iné národnosti. Ako prvé sa zaèalo vysielanie v rómskom jazyku a potom
nasledovali vysielania v rusínskom, èeskom, nemeckom a po¾skom jazyku a redakciu,
ktorá predtým pripravovala relácie len v ukrajinskom jazyku, premenovali na Hlavnú
redakciu národnostného a etnického vysielania Slovenského rozhlasu.
Vysielanie v rómskom jazyku sa rozrástlo z týdennej polhodinovej relácie na rómsky
kultúrny magazín, ktorý sa hlási dvakrát týdenne (pondelok 19.20  19.50, streda 17.30
 18.00), a na národnostný mesaèník v rómskom jazyku (streda 19.20  19.50).
Vysielanie v rusínskom jazyku sa zaèalo v roku 1995 po uzákonení pravidiel rusínskeho spisovného jazyka. Pôvodná ukrajinská redakcia sa rozdelila na dve skupiny s rovnako podeleným pôvodným èasom i poètom pracovníkov. Rusínske a ukrajinské relácie
sa vysielajú cez týdeò v èase od 17.00  18.00, v sobotu od 9.00  12.00 a v nede¾u od
6.00  9.00 a od 11.00  14.30, striedavo v ukrajinskom a rusínskom jazyku. Nede¾òají
program sa delí na dve èasti: od 6.00 do 9.00 sa vysielajú hudobné relácie, programy
pravoslávnej a grécko-katolíckej cirkvi a Nede¾ný magazín, od 11.00 do 14.30 sa vysielajú Hudobné pozdravy, literárne programy a raz mesaène sa vysiela rozhlasová hra raz
v rusínskom a raz v ukrajinskom jazyku.
Po zapoèatí vysielania v rusínskom jazyku zaèal Slovenský rozhlas aj vysielanie v nemeckom jazyku pre nemeckú meninu ijúcu na Slovensku, ktoré oslovuje svojich poslucháèov vo forme 20-minútového národnostného magazínu (tvrtok 19.30  19.50).

88

Národnostné a etnické vysielania Slovenskej televízie

V decembri 1999 zapoèal Slovenský rozhlas aj s vysielaním pre èeskú meninu.
Relácia v èeskom jazyku sa skladá z mesaène sa hlásiaceho národnostného magazínu
(kadý prvý týdeò v mesiaci v pondelok o 19.20  19.50) a z dvojtýdenne sa hlásiacej
kultúrnej revue Bohemia (kadý 2. a 4. týdeò v mesiaci v stredu o 19.30  19.50).
Rad národnostných magazínov sa naposledy rozíril o po¾ský národnostný magazín,
ktorý sa vysiela v 20 minútach mesaène (kadý 3. týdeò v mesiaci v stredu o 19.20 
19.50).
V septembri 2003 sa Hlavná redakcia národnostného a etnického vysielania
Slovenského rozhlasu z technických a hospodárskych príèin presahovala z Preova do
Koíc. Rozíril sa vysielací èas, v rusínskej a ukrajinskej redakcii sa zníil poèet interných
pracovníkov, relácie v nemeckom, èeskom a po¾skom jazyku pripravujú externí pracovníci.
Hlavná redakcia národnostného a etnického vysielania sa zamestnanecky delí na skupiny pod¾a národností, v súèasnosti pracuje s 13 internými a viacerými externými pracovníkmi.

12. NÁRODNOSTNÉ A ETNICKÉ VYSIELANIA SLOVENSKEJ TELEVÍZIE
Dva kanály Slovenskej verejnoprávnej televízie  STV 1 a STV 2  do konca roka 2003
vysielali v týdennom priemere denne 28 hodín programu. Z toho STV 1, vïaka tomu, e
jej programy sa zaèínali kadý deò v týdni v ranných hodinách, mala podiel 17 hodín,
kým STV 2 poskytovala zvyných 11 hodín vysielacieho èasu.
Podiel vysielania pre národnosti mono vyjadri len v zlomkoch percent. Oproti modernej západoeurópskej praxi, kde sa uplatòuje zásada pozitívnej diskriminácie, èie meniny sa podie¾ajú na väèom mnostve vysielacieho èasu, ako je ich pomerný poèet, na
Slovensku sa vak vysielací èas meninových programov ani len nepribliuje k miere
pomerného poètu menín, niee by ho prekroèil. Najmarkantnejí je príklad vajèiarskej
televízie, ktorá je povaovaná za vrchol demokracie, kde aj Taliani, ktorí svojím poètom
vykazujú jednu desatinu obyvate¾stva, môu vo svojom materinskom jazyku sledova
práve to¾ko spravodajstva ako Nemci, ktorí tvoria prevanú väèinu.
V roku 2003 sa vysielací èas urèený meninám skrátil, oproti predchádzajúcim 0,9 %
je to len 0,3 %. Uskutoèòuje sa to napriek tomu, e z roèných 1,55 miliárd korún predplatite¾ských príspevkov tvoria skoro 15 % národnostné domácnosti.
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Tabu¾ka è. 36
Èas vysielania pre jednotlivé národnostné meniny vo vysielaní Slovenskej verejnoprávnej
televízie v roku 2002
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Prameò: Slovenská televízia, 2004

Popri bratislavskej maïarskej redakcii Slovenskej verejnoprávnej televízie pracuje v Koiciach redakcia národnostného vysielania. Tu sa pripravujú národnostné programy v ukrajinskom, rusínskom, rómskom, nemeckom, po¾skom, bulharskom a èeskom jazyku.
Pripravujú ich externí spolupracovníci, vysielanie dozoruje jeden zodpovedný redaktor.
Jednotlivé programy sa dostávajú do vysielania STV 2 kadý utorok, ich periodicita je vak
rozdielna. Ukrajinsko-rusínsky a rómsky program sa vysiela mesaène raz èi dvakrát, programy ostatných národností sa dostávajú do vysielania mesaène raz, dvojmesaène alebo
tvrroène. Ich vysielací èas urèuje roèný programový plán Slovenskej televízie.
V roku 2003 vysielala Slovenská verejnoprávna televízia v maïarskom jazyku denne
5-minútový spravodajský súhrn a v pondelok polhodinový magazín na STV 2. Správy opakovali trikrát, magazín raz (tie na STV 2). Programy v maïarskom jazyku vykazujú tri
desatiny (!) percenta, èie 1/30-inu toho, ko¾ko tvorí pomer maïarského obyvate¾stva.
Redakcia mala v roku 2003 troch stálych èlenov: Ágnes Bárdos, Rudolf Héger a Zoltán
Pék. Ostatní 9 externí spolupracovníci pripravujú konkrétne materiály, reportáe, programy na základe zmluvy.
Slovenská verejnoprávna televízia v roku 2003 vysielala reláciu Rómsky národnostný
program sedemkrát, z èoho 3 boli opakovania predolých relácií. Rómska národnos bola
jediná z národností na Slovensku, ktorej vysielací èas sa v roku 2003 neskrátil. S okruhom
problémov rómskej meniny sa zaoberali ete 4 vysielania relácie Kvarteto (z toho boli 2
opakovania) ako aj tyri vysielania relácie Mix (z èoho boli tie 2 opakovania). Jedna relácia posledne spomínaného programu vyhrala cenu na festivale Moja rodná zem, ktorý
sa uskutoènil v Uhorode (kde sa predstavila televízna a rozhlasová tvorba národnostných
menín strednej Európy). Ocenené dielo predstavovalo èinnos poèas premietania a syn-

1 Na oznaèenie malých tatistických oblastí tatistický úrad Európskej únie (EUROSTAT) pouíva
výraz NUTS 4. Pod¾a organizaènej truktúry verejnej správy na Slovensku v roku 2003 takýmto
regiónom zodpovedajú okresy.
2 Rámcová zmluva o ochrane národných menín Rady Európy. (Framework Convention for the
Protection of National Minorities. Council of Europe. Strasbourg, 1995)
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chronizovania filmu Jei v rómskom spoloèenstve. Zaèiatkom roka 2003 boli v Redakcii
národnostného vysielania na 6-mesaènej odbornej praxi 2 rómski novinári. V súèasnosti
èakajú na predstavenie 3 dokumentárne filmy o rómskych umelcoch a viac detských
programov.
Tabu¾ka è. 37
Èas vysielania pre jednotlivé národnostné meniny vo vysielaní Slovenskej verejnoprávnej
televízie v roku 2003
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Obrázok è. 22
Èas vysielania pre jednotlivé národnostné meniny vo vysielaní Slovenskej verejnoprávnej
televízie
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Prameò: Slovenská televízia, 2004

13. SYSTÉM FINANÈNEJ PODPORY ZO TÁTNEHO ROZPOÈTU PRE NÁRODNOSTNÉ MENINY

Systém finanènej podpory zo slovenského tátneho rozpoètu pre národnostné meniny
preiel v minulých rokoch významnými zmenami. Charakteristickým znakom týchto zmien
je, e o finanèných èiastkach urèených na tento cie¾ z rozpoètu rozhodujú legitímni predstavitelia dotyèných spoloèenstiev prostredníctvom 11-èlennej odbornej komisie, ktorú
stanovilo Hlavné oddelenie meninových kultúr Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
(v odbornej komisii má z 11 národnostných menín krajiny kadá jedného zástupcu). Úlohou odbornej komisie je rozdeli financie zo tátneho rozpoètu urèené na národnostnú
kultúru, èo sa deje prostredníctvom Programu meninovej kultúry. Finanèná dotácia je
postavená na konkurznom systéme, ktorý má konkrétne kritériá. Konkurz sa vypisuje raz

Systém finanènej podpory zo tátneho rozpoètu...

91

za rok. Popri odbornej komisii zaloila kadá národnostná menina subkomisiu, ktorej
úlohou je posúdi projekty. Odbornými komisiami vláda nielene pribrala meniny do rozhodovacieho procesu, ale vytvorila podmienky na to, aby boli pri finanènej dotácii zoh¾adnené aj rozdielne okolnosti a nároky jednotlivých menín. Demokratický dotaèný systém pomáha pri samoorganizácii menín, pri zachovávaní ich kultúrnej identity. Dotácia
kultúrneho ivota národnostných menín na Slovensku sa v roku 2003 uskutoènila v 3
rovinách:
 úèelovými dotáciami, urèenými Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ïalej len
MK SR), ktorých úlohou je podporova kultúru menín, a to prostredníctvom kultúrnych
akcií, periodickej a neperiodickej tlaèe
 finanènou dotáciou organizácií a intitúcií národnostných menín na úrovni ministerstva èi kraja
 prostredníctvom intitúcií dotovaných zo tátneho rozpoètu, ktorých zakladate¾mi sú
krajské úrady (múzeá, galérie, kninice)
Odborná komisia postavená MK SR v záujme kultúrnej podpory národnostných menín sa roku 2003 skladala z nasledujúcich èlenov: Anna Varga (maïarská menina),
Stanislav Cina (rómska menina), Jiøí Výborný (èeská menina), Milan Andrá (rusínska
menina), Ján Tilòák (ukrajinská menina), Ondrej Pöss (nemecká menina), Milada
Kubiová (moravská menina), Jozef Klaèka (chorvátska menina), Otília Leskovská (bulharská menina), Pavol Mean (idovská menina), Anna Tóthová (po¾ská menina).
Tabu¾ka è. 38
Èlenenie poiadaviek na úèelové dotácie urèené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v roku 2002 a 2003
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Tabu¾ka è. 39
Èlenenie poiadaviek na úèelové dotácie urèené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v roku 2002 pod¾a jednotlivých národností (v Sk)
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Tabu¾ka è. 40
Poiadavky na mimoriadne dotácie kultúrnych podujatí urèené Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky v roku 2002 (v Sk)
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Finanèná podpora kultúrnych akcií menín sa popri dotácii z MK SR uskutoèòuje aj z mnohých iných zdrojov. V najväèej miere prispievajú obecné samosprávy. V roku 2002 v prípade maïarskej meniny bola miera podpory obecných samospráv 2,18-krát vyia ako
dotácia MK SR. V prípade ostatných menín bola podpora obecných samospráv ove¾a niia, èo vysvet¾uje menej kompaktná truktúra obcí ostatných menín. V prípade maïarskej, èeskej, nemeckej, chorvátskej, rómskej a idovskej meniny pochádza významná
èas finanènej podpory kultúrnych podujatí národnostných menín zo zahranièných zdrojov. V prípade maïarskej meniny bola zahranièná podpora 1,47-krát vyia ako dotácia
MK SR. Zahranièná podpora ostatných menín tvorila menej ako 25 % dotácií MK SR
(chorvátska menina 23 %, èeská menina 18 % atï.). Vo vydávaní kníh bola v roku 2002
jednoznaène rozhodujúca finanèná pomoc MK SR.
Tabu¾ka è. 41
Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota
v roku 2002  Slovensko
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Tabu¾ka è. 42
Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota
v roku 2002  Bratislavský kraj
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Tabu¾ka è. 43
Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota
v roku 2002  Trnavský kraj
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Tabu¾ka è. 44
Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota
v roku 2002  Trenèiansky kraj
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Tabu¾ka è. 45
Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota
v roku 2002  Nitriansky kraj
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Tabu¾ka è. 46
Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota
v roku 2002  ilinský kraj


3RþHW
UHJLVWUR
YDQêFK
þOHQRY





âWiWQH
RUJDQL]iFLH
REþLDQVNH
]GUXåHQLD
QDGiFLH
QH]LVNRYp
RUJDQL]iFLH


0DćDUL
5yPRYLD
ýHVL
5XVtQL
8NUDMLQFL
0RUDYDQLD
1HPFL
&KRUYiWL
3ROLDFL
%XOKDUL
äLGLD
,Qt














6SRQ]RU 1DGDþQp 3UtVSHY
3RþHW )LQDQþQi
9êãNDSUtVSHYNRY
SUtVSHY
N\]R
VNp
DNFLt SRGSRUD .UDMVNê 2NUHVQp
0LHVWQH
N\
]DKUDQL
RG0. ~UDG Y ~UDG\ Y VDPRVSUiY\ SUtVSHYN\
65 Y
WLVtF6N  WLVtF6N  YWLVtF6N  YWLVtF6N  YWLVtF þLD Y
6N 
WLVtF6N 
WLVtF6N 

































































































Prameò: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 2004

Tabu¾ka è. 47
Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota
v roku 2002  Banskobystrický kraj
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Tabu¾ka è. 48
Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota
v roku 2002  Koický kraj
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Tabu¾ka è. 49
Skladba dotácií poskytnutých pre národnostné meniny na rozvoj ich kultúrneho ivota
v roku 2002  Preovský kraj
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Tabu¾ka è. 50
Skladba dotácií poskytnutej pre vydavate¾stvá národnostných menín v roku 2002 
Slovensko
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14. STAV NÁRODNOSTNÉHO A ETNICKÉHO KOLSTVA
Ako dôleitú podmienku preitia menín treba predovetkým spomenú pouívanie jazyka, tú dôleitú monos, aby prísluníci menín mohli opatrova svoju kultúru a tradície
v materinskom jazyku nielen vo svojich domovoch, ale i vo verejnom ivote. V tejto oblasti
má významnú úlohu kolské vzdelávanie, vytváranie povedomia identity, príjem a odovzdávanie národných dejín, literatúry a iných charakteristických atribútov. Ak nefungujú
výchovno-vyuèovacie intitúcie v jazyku danej meniny, je minorita v závislosti od ïalích
podmienok vystavená postupnému alebo rýchlemu splynutiu s majoritou. Ak vedúci predstavitelia spoloèenstva a mienkotvorné sily nepociujú váhu takejto situácie, tento proces
môe by nezvratný. Zo strany väèinového národa vidie vo svete len zriedkakedy snahu
o vytvorenie èi posilnenie meninových ivotných podmienok. Mení poèet vak nemôe
znamena menej práva, menej ancí, horie perspektívy. Toto vetko treba uplatni v rozlièných právnych normách.
Zákony, nariadenia a ïalie predpisy regulujúce oblas vzdelávania sa aj na Slovensku
opierajú o medzinárodné dokumenty a o ústavu krajiny. Tak by to malo by aj v oblasti
národnostného kolstva, preto má kadé nariadenie týkajúce sa predkolských a kolských zariadení menín v prvom rade odzrkad¾ova Rámcovú zmluvu o meninách Rady
Európy2. Právna ochrana menín je toti organickou súèasou medzinárodných ¾udských
práv, a tak je predmetom internacionálnej spolupráce. Platnos tých dohôd, ku ktorým sa
pripojilo aj Slovensko, musí garantova ústava tátu a iné právne normy.
Spomínaný dokument Rady Európy okrem iného zabezpeèuje prísluníkom menín
monos pokraèova vo vzdelávaní, pouívanie materinského jazyka, jeho vyuèovanie,
prevádzkovanie intitúcií, prípravu uèite¾ov atï. Súèasne upozoròuje kadú krajinu, aby
sa pri uskutoèòovaní svojej integraènej politiky vyvarovala kadého takého kroku, ktorý by
viedol k asimilácii menín. Aj preto je dôleité udriava v chode meninovú vzdelávaciu
sie.
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Platný slovenský kolský zákon (è. 29/1984 Z. z.)3 mono povaova za hocièo, len
práve nie za moderný, veï zail ve¾a-ve¾a úprav, ale jeho rámec vznikol ete roku 1984 a
ani v súvislosti s meninami nemá moderné prvky. Zabezpeèuje síce ústavné právo prísluníkov menín na slobodnú vo¾bu koly, ale pri vymenúvaní menín u rozliuje, rusínsku meninu oznaèuje len v zátvorke ako istú modifikáciu ukrajinskej národnosti, o iných
meninách sa ani nezmieòuje.
Analýze zákona  sèasti preto, lebo v roku 2004 ho pravdepodobne vymení iná norma,
sèasti preto, lebo vzh¾adom na tému je pomerne irelevantný  by sme nechceli venova
ve¾ký priestor, ako ani rozboru nového predpisu (è. 596/2003 Z. z.)4, ktorý bol prijatý ako
dôsledok spoloèenskej decentralizácie, a ktorý usmeròuje èinnos kolstva v tátnej správe ako aj èinnos kolských samospráv, treba urobi len jednu poznámku: popri historických danostiach, intenzite národného povedomia ako aj rozlièných spoloèensko-hospodárskych zmenách a finanèných problémoch pôsobia tieto dve nariadenia a k nim patriace vykonávacie predpisy ako pravidlá na tvorbu národnostnej kolskej siete.
Je dôleité spomenú, e na Slovensku neexistuje samostatný meninový kolský systém, kadá meninová intitúcia je organickou súèasou siete Slovenska, a tak sa na ne
vzahujú ústredné nariadenia ministerstva, pracujú na základe totoných uèebných osnov
a hodinových dotácií.
V súèasnosti je vak mimoriadne nápadný fakt, e len menia èas národností vyuíva práva, ktoré im zabezpeèuje zákon, ale toto vetko mono vysvetli hlavne ich poètom
a stavom ich identity.
Na Slovensku majú aspoò tyri meniny taký potenciál a také nároky, e si dokáu
zabezpeèi vlastnú kolskú základòu. Vetko toto vak v skutoènosti vyzerá celkom ináè.
Nasledujúca tabu¾ka (tabu¾ka è. 53)  na základe údajov5 úradnej siete ministerstva
kolstva ako i intitúcie spracúvajúcej kolské tatistiky  ukazuje, ktorá menina akým
typom intitúcie disponuje a kto je jej prevádzkovate¾om v kolskom roku 2003/2004:
Tabu¾ka è. 51
Typy kolských zariadení národnostných menín
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Tieto údaje by si vyadovali, aby sme pri analýze oddelili maïarskú a ostatné meniny,
veï ich sie kôl sa v znaènej miere odliuje, a tak sú údaje neporovnate¾né. V ïalích
tatistikách vak budú vystupova údaje vetkých významnejích národností aj údaje
väèinového národa spolu, veï len porovnanie komplexných èísel môe poskytnú vhodné styèné body na rozbor situácie.
3 Zákon è. 29/1984 Z. z. o sústave základných a stredných kôl (kolský zákon)
4 Zákon è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5 Separát tatistickej roèenky kolstva SR 2003. Ústav informácií a prognóz kolstva. Bratislava,
2003
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Na doplnenie vyie uvedených údajov treba ete poznamena, e rómsky jazyk pouívajú v nieko¾kých materských kolách a základných kolách ako pomocný jazyk v tých
regiónoch, kde je prítomnos dotyènej meniny koncentrovanejia, alebo jazyk vyuèujú aj
na nieko¾kých stredných kolách.
tatistické údaje vdy nabádajú analyzujúcich k opatrnosti a reálnu výpovednú silu
majú skutoène vtedy, ak ich skúmame vo vhodnom kontexte. Práve preto aj v naom prípade ich berieme ako èas procesu, pozeráme na ne v zrkadle zmien v poète iakov za
posledné tri roky.
Pri porovnávaní údajov musíme bra osobitne fakt, ko¾ko detí navtevuje koly vyuèujúce v jazyku meniny a ko¾kými percentami sa na tom zúèastòuje daná menina v národnostnom pomere. Toti istá anomália je typická najmä pre málopoèetné spoloèenstvá.
Z priloených tabuliek sa samozrejme dá vyèíta ove¾a viac informácií ako tie, s ktorými sa tu èitate¾ stretáva v èiastkových komentároch, ale rozsah túdie neumoòuje
podrobnejí rozbor. Nepochybne by bol potrebný podrobnejí rozbor zachádzajúci do
detailov, aby sme dostali odpoveï aj na pozadie vzniku údajov pri sèítaní ¾udu.

14. 1. Materské koly6
Èo sa týka poètu predkolských zariadení nastali v posledných rokoch tak v celotátnom
pomere ako aj v oblasti národnostných materských kôl urèité výkyvy, ktorých výsledkom
je isté zníenie ich poètu, ale v poète skupín sa táto zmena neukazuje ako podstatná.
Poèet ukrajinských tried sa vak výrazne zníil, skoro o 25 %. A kým sa poèet detí navtevujúcich maïarské predkolské zariadenia v skúmanom období z roka na rok zvyuje, v
prípade detí vychovávaných v ukrajinskom jazyku sa aj tu zníil ich poèet viac ako o pätinu.
Súèasne je paradoxným faktom, e dvetisíc detí maïarskej národnosti navtevuje slovenskú materskú kolu, kým v ukrajinskej skupine je päkrát to¾ko detí, ako ich je ukrajinskej národnosti v danej vekovej skupine. Podobne je oèividné, e poèet Rómov v materských kolách postupne rastie, ale aj tak zaostávajú za celotátnym priemerom o 1 %.

14. 2. Základné koly7
Výsledkom tzv. racionalizaèného procesu bolo to, e za dva roky zavreli 29 slovenských
kôl, medzitým vzniklo nieko¾ko cirkevných a súkromných kôl s vyuèovacím jazykom slovenským, ale poèet národnostných kôl sa podstatne nezmenil. Poèet maïarských tried
sa vak zníil o sedemdesiatdevä, èo znamená 3,7 %-né zníenie. Berúc do úvahy absolútne èísla: za dva roky sa v slovenských triedach zníil poèet iakov o 44 tisíc (7,5 %),
maïarských iakov o 3 tisíc (8 %), v ukrajinských triedach sa vak udrala predolá úroveò.
tatistiky zaraïujú do kategórie iné tú neplnoorganizovanú nemeckú kolu zlúèenú
s materskou kolou v okrese Stará ¼ubovòa, ktorá má roène 40-50 iakov.
V skúmanom období klesol pomer poètu vetkých národností. Prekvapivé je, e podstatne klesol ete aj poèet Rómov, èo je pri znalosti skutoèných pomerov skôr adminis6 Viï. tabu¾ky è. 54-59 podkapitoly state kolstvo v zrkadle èísel
7 Viï. tabu¾ky è. 60-65 podkapitoly state kolstvo v zrkadle èísel
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tratívna chyba. Poèet kôl neslovenskej národnosti takto u nedosahuje ani 9 %, èo sa
znaène líi od údajov pri sèítaní ¾udu.

14. 3. Stredné koly
Gymnáziá8
Jasný preh¾ad znemoòuje to, e ústredná tatistika berie spolu koly s rozlièným zameraním, tvor-, es- a osemroèné gymnáziá i dvojjazyèné gymnáziá.
To je vak zrejmé, e mnostvo kôl sa ustálilo, poèet tried a iakov sa vak kadoroène zvyoval o 6-10 %. V rámci toho sa ukazuje vzrastajúca tendencia v poète iakov
maïarských i ukrajinských tried. Kým sa v roku 2001 uèilo po slovensky asi tisíc iakov
maïarskej národnosti, v súèasnosti je to u len polovica. V prípade ukrajinských tried
znova kontatujeme, e 30 % iakov nie je ukrajinskej národnosti.
Odborné koly9
Èo sa týka prítomnosti menín v jednotlivých typoch kôl, mono práve tu národnosti
najviac zaostávajú. Ani v desatine odborných kôl nie sú neslovenské triedy, pomer iakov uèiacich sa v národnostnom jazyku je len 4,5 %.
Aj maïarská menina, ktorá je relatívne v najlepej situácii, má len osem odborných
kôl, a z nich tvoria polovicu súkromné koly. Ostatné maïarské triedy sa nachádzajú v
kolách so zmieaným riadite¾stvom, kde národnostné vzdelávanie zabezpeèujú rozliènými spôsobmi. Niekde znamená odlíenie od paralelných slovenských tried len vyuèovanie
maïarského jazyka a literatúry.
Odborné uèilitia10
V minulosti bolo pre maïarskú meninu na Slovensku výrazne charakteristické, e jej
prísluníci navtevovali odborné uèilitia, ktoré sa nekonèili maturitou a produkovali z ve¾kej èasti nezamestnaných. Tento pomer sa v súèasnosti èiastoène zmenil, ale vzdelanos
ete ani zïaleka nedosahuje elanú úroveò.
Medzitým kolský zákon umonil, aby sa zluèovali koly rozlièného typu, tak vznikli
zdruené stredné koly a v 9 % z nich sú aj maïarské triedy, ale len 4,4 % iakov sa uèí
po maïarsky. Polovica Maïarov si neosvojuje svoju profesiu v materinskom jazyku.
V odborných uèilitiach je èíselný pomer lepí (9,36 %), ale svoju profesiu si v maïarskom jazyku osvojuje z celkového poètu iakov len 4,5 %. To znamená, e 41 % iakov
maïarskej národnosti navtevuje slovenské triedy.

14. 4. peciálne koly11
Vzh¾adom na národnosti je výchova a vzdelávanie mládee vyadujúcej peciálnu starostlivos do dnených dní pomerne zanedbávaná oblas. Toto kontatovanie platí aj pre
telesne postihnuté deti, aj pre duevne zaostalé. Aj vypracovanie hodnoverných tatistík

8
9
10
11

Viï. tabu¾ky è. 66-71 podkapitoly state kolstvo v zrkadle èísel
Viï. tabu¾ky è. 72-77 podkapitoly state kolstvo v zrkadle èísel
Viï. tabu¾ky è. 78-80 podkapitoly state kolstvo v zrkadle èísel
Viï. tabu¾ky è. 81-82 podkapitoly state kolstvo v zrkadle èísel
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je pomerne zloitá úloha, lebo sa len ako dá zisti, kde a do akej miery venujú pozornos neslovenským deom. V naom prípade je problematické aj to, e zariadenia, ktoré
sa pecializujú na lieèbu rozlièných anomálií, sú väèinou internátneho typu a sú umiestnené v slovenskom prostredí, kde sa s jazykom menín dostávajú do styku len zriedkavo.
Len v 8 % zariadení sa nachádza maïarská skupina a tieto navtevuje len 5 % detí.
Mláde maïarskej a rómskej národnosti vak vykazuje pribline v poloviènom pomere 13
%, èo sa vak vôbec neodzrkad¾uje v èinnosti kôl. A práve tieto hendikepované deti by
vo zvýenej miere potrebovali starostlivos v materinskom jazyku.

14. 5. kolstvo v zrkadle èísel
Tabu¾ka è. 52
Sie materských kôl
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Prameò: Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky, 2004

Tabu¾ka è. 53
Percentuálny výkaz materských kôl, skupín a detí pod¾a výchovného jazyka predkolského zariadenia
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Tabu¾ka è. 54
Materské koly  podiel detí pod¾a národnosti  tátne predkolské zariadenia
1iURGQRVĢ
6ORYHQVNi
0DćDUVNi
8NUDMLQVNi
1HPHFNi
5XVtQVND
ýHVNi
3RĐVNi
5yPVND
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Tabu¾ka è. 55
Materské koly  podiel detí pod¾a národnosti  cirkevné predkolské zariadenia
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Tabu¾ka è. 56
Materské koly  podiel detí pod¾a národnosti  súkromné predkolské zariadenia
1iURGQRVĢ
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Tabu¾ka è. 57
Materské koly  podiel detí pod¾a národnosti
1iURGQRVĢ
6ORYHQVNi
0DćDUVNi
8NUDMLQVNi
1HPHFNi
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Tabu¾ka è. 58
Sie základných kôl (plnoorganizované + prvý stupeò + druhý stupeò)
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Tabu¾ka è. 59
Percentuálny pomer základných kôl, tried a iakov pod¾a vyuèovacieho jazyka koly
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Tabu¾ka è. 60
Základné koly  podiel iakov pod¾a národnosti  tátne kolské zariadenia
1iURGQRVĢ
6ORYHQVNi
0DćDUVNi
8NUDMLQVNi
1HPHFNi
5XVtQVND
ýHVNi
3RĐVNi
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Tabu¾ka è. 61
Základné koly  podiel iakov pod¾a národnosti  cirkevné kolské zariadenia
1iURGQRVĢ
6ORYHQVNi
0DćDUVNi
8NUDMLQVNi
1HPHFNi
5XVtQVND
ýHVNi
3RĐVNi
5yPVND
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Tabu¾ka è. 62
Základné koly  podiel iakov pod¾a národnosti  súkromné kolské zariadenia
1iURGQRVĢ
6ORYHQVNi
0DćDUVNi
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Tabu¾ka è. 63
Základné koly  podiel iakov pod¾a národnosti  spolu
1iURGQRVĢ
6ORYHQVNi
0DćDUVNi
8NUDMLQVNi
1HPHFNi
5XVtQVND
ýHVNi
3RĐVNi
5yPVND
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Tabu¾ka è. 64
Sie gymnázií (4, 5, 6, resp. 8-roèné)
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Prameò: Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky, 2004

Tabu¾ka è. 65
Percentuálny podiel gymnázií, tried a iakov pod¾a vyuèovacieho jazyka koly
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Tabu¾ka è. 66
Gymnáziá  podiel iakov pod¾a národnosti  tátne kolské zariadenia
1iURGQRVĢ
6ORYHQVNi
0DćDUVNi
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Tabu¾ka è. 67
Gymnáziá  podiel iakov pod¾a národnosti  cirkevné kolské zariadenia
1iURGQRVĢ
6ORYHQVNi
0DćDUVNi
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Tabu¾ka è. 68
Gymnáziá  podiel iakov pod¾a národnosti  súkromné kolské zariadenia
1iURGQRVĢ
6ORYHQVNi
0DćDUVNi
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1HPHFNi
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3RĐVNi
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Tabu¾ka è. 69
Gymnáziá - podiel iakov pod¾a národnosti  spolu
1iURGQRVĢ
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Tabu¾ka è. 70
Sie stredných odborných kôl a konzervatórií
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Tabu¾ka è. 71
Percentuálny podiel stredných odborných kôl a konzervatórií, tried a iakov pod¾a vyuèovacieho jazyka koly
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Tabu¾ka è. 72
Stredné odborné koly a konzervatóriá  podiel iakov pod¾a národnosti  tátne kolské
zariadenia
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Tabu¾ka è. 73
Stredné odborné koly a konzervatóriá  podiel iakov pod¾a národnosti  cirkevné kolské zariadenia
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Tabu¾ka è. 74
Stredné odborné koly a konzervatóriá  podiel iakov pod¾a národnosti  súkromné kolské zariadenia
1iURGQRVĢ
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Tabu¾ka è. 75
Stredné odborné koly a konzervatóriá  podiel iakov pod¾a národnosti  spolu
1iURGQRVĢ
6ORYHQVNi
0DćDUVNi
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Tabu¾ka è. 76
Sie zdruených stredných kôl a stredných odborných uèilí
=WRKR
âWiWQH
&LUNHYQp
6~NURPQp
6ORYHQVNp
6ORYHQVNp
0DćDUVNp 6ORYHQVNp 6ORYHQVNp 0DćDUVNp
0DćDUVNp  6ORYHQVNp
PDćDUVNp
PDćDUVNp

 






 







 







 







 







 







6SROX

=O~þHQpãNRO\
7ULHG\
äLDNRY
628
7ULHG\
äLDNRY

6SROX 6ORYHQVNp






















Prameò: Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky, 2004

111

Stav národnostného a etnického kolstva
Tabu¾ka è. 77
iaci zdruených kôl pod¾a národností
1iURGQRVĢ
6ORYHQVNi
0DćDUVNi
8NUDMLQVNi
1HPHFNi
5XVtQVND
ýHVNi
3RĐVNi
5yPVND
,Qi
=DKUDQLþQêREþDQ
6SROX


6SROX
























Prameò: Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky, 2004

Tabu¾ka è. 78
iaci stredných odborných uèilí pod¾a národnosti
1iURGQRVĢ
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Tabu¾ka è. 79
Sie peciálnych kolských zariadení
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Tabu¾ka è. 80
iaci peciálnych kolských zariadení pod¾a národnosti
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Poznámky k tabu¾kám
 Pri rozdelení kôl pod¾a vyuèovacieho jazyka je súèet údajov vyí ako 100 percent,
lebo niektoré kôlky a koly sú dvojjazyèné.
 kôlky a koly, ktoré prevádzkujú obecné a krajské samosprávy, vystupujú v ústredných tatistikách ako tátne zariadenia, preto sa tak uvádzajú aj v tabu¾kách.
 Ak v edícii vyla kniha len v maïarskom jazyku, slovenský názov obce uvádzame v
zátvorke. Ak kniha vyla v obidvoch jazykoch, medzi názvy obcí dávame pomlèku. 
pozn. prekl.

15. ÈASOPISY A KNIHY VYDANÉ NA SLOVENSKU V ROKU 2003 V JAZYKU

NÁRODNOSTNÝCH MENÍN

15. 1. Èasopisy v maïarskom jazyku rozirované v celotátnej sieti
Atelier  Umelecký èasopis, vychádza tvrroène
Blikk  Slovensko, vychádza denne
Csallóköz  itný ostrov, vychádza týdenne
Cserkész  (Skaut), Mládenícky a skautský èasopis s úlohami, vychádza mesaène
Fórum Társadalomtudományi Szemle  (Fórum spoloèenskovedná revue), Vedecký èasopis, vychádza tvrroène
Gömörország  (Gemer), Fórum severného maïarského periférneho regiónu, vychádza
tvrroène
IFI - Mládenícky a kríovkársky magazín, vychádza mesaène
Irodalmi Szemle  (Literárny preh¾ad), Literatúra, kritika, publicistika, spoloèenské vedy,
vychádza mesaène
Jó Gazda  (Dobrý gazda), èasopis podnikate¾ov v po¾nohospodárstve, vychádza mesaène
Kalligram  Umenie a myslenie, vychádza mesaène
Katedra  Èasopis maïarských uèite¾ov a rodièov Slovenska, vychádza mesaène
Kálvinista Szemle  (Kalvínsky preh¾ad), Úradný èasopis reformovanej kresanskej cirkvi
Slovenska, vychádza mesaène

Èasopisy a knihy vydané na Slovensku v roku 2003...
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Múltunk emlékei  (Pamiatky naej minulosti), Vlastivedný, ochranársky a turistický magazín, vychádza mesaène
Remény  (Nádej), Katolícky týdenník, vychádza týdenne
Szabad Újság  (Slobodné noviny), Maïarský týdenník na Slovensku, vychádza týdenne
Szõrös Kõ  (Chlpatý kameò), Literatúra, umenie, kritika, vychádza dvojmesaène
Tábortûz  (Táborák), Èasopis maïarských dievèat a chlapcov Slovenska, vychádza
mesaène
Tücsök  (Svrèek), Èasopis pre kôlkárov a mladích iakov, vychádza mesaène
Új Nõ  (Nová ena), enský magazín, vychádza mesaène
Új Szó  (Nové slovo), vychádza denne
Vasárnap  (Nede¾a), vychádza týdenne

15. 2. Èasopisy v ukrajinskom jazyku rozirované v celotátnej sieti
Duklja  Literárny, umelecký, spoloèenský èasopis, vychádza mesaène
Nove ittja  vychádza týdenne
Veselka  Detský èasopis, vychádza mesaène

15. 3. Èasopisy v rusínskom jazyku rozirované v celotátnej sieti
Blahovistnik  vychádza mesaène
Narodny novynky  Kultúrny a spoloèenský èasopis, vychádza týdenne
Rusyn  Kultúrny a náboenský èasopis, vychádza dvojmesaène
Rusynskyj narodnyj kalendar  vychádza roène
Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Zapovit sv. Kyryla i Mefodija  Èasopis pravoslávnej cirkvi v
ukrajinskom a rusínskom jazyku, vychádza mesaène

15. 4. Èasopisy v ruskom jazyku rozirované v celotátnej sieti
Vmeste  Èasopis Zdruenia Rusov na Slovensku, vychádza mesaène

15.5. Èasopisy v po¾skom jazyku rozirované v celotátnej sieti
Monitor Polonijny  Kultúrny a spoloèenský èasopis Poliakov, vychádza mesaène

15.6. Èasopisy v èeskom jazyku rozirované v celotátnej sieti
Èeská beseda  Èasopis Èechov, Moravanov a Slezanov, vychádza mesaène
Mosty  Èasopis v èeskom a slovenskom jazyku, vychádza dvojtýdenne

15.7. Èasopisy v rómskom jazyku rozirované v celotátnej sieti
Romano nevo ¾il  Kultúrny a spoloèenský èasopis Rómov, vychádza dvojtýdenne

15. 8. Maïarské vydavate¾stvá na Slovensku
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A B A R T K ia dó (Vyda v a t e¾s t v o A B A R T )
A legerõsebb állat (Najsilnejie zviera  rozprávková oma¾ovánka; kreslil Géza Balázsy)
A rátóti csikótojás (Rátótske riebäcie vajce  rozprávková oma¾ovánka; kreslil Géza
Balázsy)
Albertini, Béla: A fotószakíró Brogyányi Kálmán (Kálmán Brogyányi  publicista fotografií;
monografia)
Balázsy, Géza: Manódombi huncutok (Huncúti z piadimuíckeho vrchu  rozprávka)
Balco, Július: Végállomás (Koneèná stanica  do maï. preloili Mária Haraszti, resp. Géza
Balázsy, próza)
Bárczi, Zsófia: A keselyû hava (Mesiac supa  novely)
Bolemant, László: Idõszobrok (Sochy èasu  zbierka básní ilustrovaná autorovými farebnými fotografiami)
Borbély, Borisz: Cipõmben kavics (Kamienky v topánke  básne, resp. Zoltán Gillányi)
Fehér, Sándor és koll.: Gímes évszádai (Storoèia Jelenca  monografia)
Fehér, A. a kol.: Jelenec (monografia)
Gál, Sándor egybegyûjtött mûvei III.  Regények (Sándor Gál  súhrnné dielo III. 
Romány)
Gál, Sándor egybegyûjtött mûvei IV.  Szociográfiák (Sándor Gál  súhrnné dielo IV. 
Sociografie)
Hajtman, Béla/Béla von Goffa: Szivarfüstben (Samuel Borkopfnak és barátaimnak, egy
Trianon utáni lakosztályból; regény), (V dyme cigár  Samuelovi Borkopfovi a mojim
priate¾om z apartmanu po Trianone  román)
Jókai, Mária: Hamvasztószerdától Szent Ivánig Nyitra vidékén (Nyitra vidékének népi
hagyományai 2.), (Od Popolcovej stredy po svätého Ivana v okolí Nitry  ¼udové tradície v okolí Nitry 2)
Jókai, Mária: Zoboralji gyermekjátékok (kottákal), (Detské hry spod Zobora  s notami)
Kantár, Csaba: (Ön)törvény(alkotás) (ill. Csillag Krisztína, D. Horváth; próza 
Samosudcovstvo)
Kozsár, Zsuzsanna: Mesék a Kesze-kusza erdõbõl (mesefüzér  Rozprávky z Pomotaného
lesa)
Monoszlóy, Dezsõ: Balada ¾aktrafených (prekl. Zorán Ardamica)
Pénzes, Tímea: Rezdülések (elbeszélések; Záchvevy  poviedky)
tefuca a kol.: Biochemické technológie
Ügyes vagyok (foglalkoztató; Som ikovný  úlohy)
Vidám kalendárium 2004 (szerk. Horváth Erika; Veselý kalendár 2004)
Gyurcsó István Alapítvány  Csemadok Dunaszerdahelyi TV
(N a d á c ia I s t v á n a Gyur c s óa  D u n a j s k o s t r e d s k á m i e s t n a T V C s e m a d o k )
Borsi, Ferenc: Mi vagyunk a rózsák. Az érzékiség ábrazolása a magyar népdalokban (My
sme rue. Zobrazovanie zmyselnosti v maïarských ¾udových piesòach)
Táncos, Tibor: Az öreg juhász meséje (Rozprávky starého valacha)
Kalligram Könyvkiadó (Vydavate¾stvo Kalligram)  maïarské knihy
Az askenázi kultúra ezer éve (Tisíc rokov akenázskej kultúry)
Barak, László: Miféle szerzet vagy te? (Èo za stvora si ty?)
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Barnes, Djuna: Éjerdõ (Les noci)
Báthori, Csaba: Üvegfilm (Sklenený film)
Benyovszky, Krisztián: A jelek szerint (Pod¾a znakov)
Durych, Jaroslav: Wallenstein árnyai (Tiene Wallensteinu)
Fehér M., István: József Attila esztétikai írásai és Gadamer hermeneutikája (Estetické
spisy Attilu Józsefa a Gadamerova hermeneutika)
Földényi, F. László: Melankólia (Melanchólia)
Füzi, László: A Semmi közelében (V blízkosti Nièoho)
Fukári, Valéria: Egy régi alma mater (Stará alma mater)
Görömbei, András: Csoóri Sándor (Tegnap és Ma), (Sándor Csoóri  Vèera a dnes)
Grendel, Lajos: És eljön az Õ országa (Dielo Lajosa Grendela  A príde krá¾ovstvo Jeho)
Györe, Balázs: Halottak apja (Otec màtvych)
Gyulai, Rudolf: Az Alsó-csallóközi és Csilizközi Egyesült Ármentesítõ és Alsó-csallóközi
Belvízvezetõ Társulat története (Csallóközi Kiskönyvtár), (Dejiny dolnoitnoostrovského a medzièilizského zjednoteného povodòového spolku a dolnoitnoostrovských
vnútrozemských vôd  itnoostrovská malá kninica)
Kibédi Varga, Áron: A jelen (Prítomnos)
Koncsol, László: A Csallóköz városai és falvai II. Kötet. (Csallóközi kiskönyvtár), (Mestá a
obce itného ostrova, II. zväzok  itnoostrovská malá kninica)
Kukorelly, Endre: TündérVölgy avagy Az emberi szív rejtelmeirõl (Údolie víl alebo O tajomstvách ¾udského srdca)
Kuras, Benjamin: Van-e élet a Marxon? (Je ivot na Marxe?)
Liptay, Lothar: A kereszténység viszonya más vallásokhoz (Vzah kresanstva k iným
náboenstvám)
Martialis: Költõk, ringyók, pojácák (preloil Zoltán Csehy  Básnici, kurtizány, aovia)
Mészáros, András: A felsõ-magyarországi iskolai filozófia lexikona (Lexikon hornomaïarskej kolskej filozofie)
Métraux, Alfred: A haiti vodu (Haitský vodu)
Mizser, Attila: Szakmai gyakorlat külföldön (Odborná prax v zahranièí)
Nagy, Péter, H.: Ady-kollázs (Kolá o Adym)
Ouøedník, Patrik: Europeana
Pályi, András: Megérkezés (Príchod)
Pécsi, György: Kányádi Sándor (Tegnap és Ma), (Sándor Kányádi  Vèera a dnes)
Polz, Alaine: Fõzzünk örömmel! Könnyen, gyorsan, olcsón (Varme s radosou! ¼ahko, rýchlo a lacno)
Polgár, Anikó: Catullus
Sándor, Iván: Drága Liv (Drahá Liv)
Sebõk, Zoltán: Élõsködõ kultúra (Príivnícka kultúra)
Shusterman, Richard: Pragmatista esztétika (Estetika pragmatizmu)
Sziklay, László: Egy kassai polgár emlékei (Spomienky koického meana)
Szirák, Péter: Kertész Imre (Tegnap és Ma), (Imre Kertész  Vèera a dnes)
Tolnai, Kálmán: Falusi disznóvágás (Dedinská zabíjaèka)
Tóth, Anikó, N.: Dülle és Kandika (Dülle a Kandika)
Tóth, László: Átvaltozás avagy Az itt és az ott (Premeny alebo tu a tam)
Urban, Milo: Hastrrman, a vizek fejedelme (Hastrman, krá¾ vôd)
Vágvölgyi B., András: Eõrsi István (Tegnap és Ma), (István Eõrsi  Vèera a dnes)
Vrak, Jan: Hétköznapi dolgok (Vedné veci)
Zádor, Margit: Emlékfoszlányok (Útrky pamäti)
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Kalligram Könyvkiadó (Vydavate¾stvo Kalligram)  slovenské knihy
Antológia filozofie mysle
Baricco, Alessandro: Tisícdevästo
Berïajev, Nikolaj: Ría Ducha a ría Cisárova
Burr Bukey, Evan: Hitlerovo Rakúsko
Eco, Umberto: Babylonský rozhovor
Goldstein, Alexander: Rozlúèka s Narcisom
Hamvas, Béla: Filozofia vína
Hart, Herbert L. A.: Právo, sloboda, morálka
Haught, John: Boh po Darwinovi
Jaspers, Karl: Rozum a existencia
Juèák, Peter: Michal Kováè a jeho bremeno
Kant, Immanuel: Zmysel tvojho ivota
Kapusæinski, Rysard: Eben
Kertész, Imre: Kaddi za nenarodené diea
Kertész, Imre: Vyhnaný jazyk
Kierkegaard, Soren: Zvodcov denník
Kovaè, Mirko: Malvína
Latour, Bruno: Nikdy sme neboli moderní
Le Goff, Jacques: ivot v znamení histórie
Lukáè, Pavol: Dejiny a zahranièná politika v strednej Európe
Márai, Sándor: Nebo a zem
Márai, Sándor: Sviece dohárajú
Mill, John St.: Poddanstvo ien
Nádas, Péter: Upratovanie
Padovani, M.  Falcone, G.: Cosa nostra
Pinker, Steven: Slová a pravidlá
Rédey, Zoltán: Ján Ondru
Rusnáková, Katarína: 5 x New York
Russell, Bertrand: Analýza poznania
Shusterman, Richard: Estetika pragmatizmu
Simmel, Georg: Eseje o kultúre
Smolin, Lee: Tri cesty k teórii kvantovej gravitácie
Stendhal: O láske
trauss, Tomá: Zo seba vystupujúce umenia
Wansall-Holm, Iboja: Zbohom, storoèie
Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus
Zemanovièová, D.  Beblavá, E.: Krajinka rovných a rovnejích
iak, Milo: Mrzáci studenej vojny
K T K ön yv - és L a p k ia d ó (K T  v y d a v a t e ¾ s t v o k n í h a p e r i o d i c k e j t l a è e )
Beke, István: Mizujs Önöknél kedves polgármester II. (Èo nového u vás, milý pán primátor? II)
Beke, István: Szeretlek, publikum (Milujem a, publikum)
Csáky, Anna: Léleklánggal szõtt mosoly (Úsmev tkaný duou)
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Csáky, Károly: A Dunától a Szitnyáig (Od Dunaja po Sitno)
Dobi, Géza: Felvidéki zeneszerzõk kis lexikona (Malý lexikon hudobných skladate¾ov
Horného Uhorska)
László, Endre, N.: Istenke legszeb ajándéka (Pánbokov najkrají dar)
Petrovay Resko, Sándor: Felvidéki kastélyok lexikona II. (Lexikon katie¾ov Horného
Uhorska II)
Petrovay R., Sándor: Alsó csallóközi egyházi kis építmények lexikona (Lexikon malých cirkevných stavieb na dolnom itnom ostrove)
Ratimorszky, Gyula: Édesanyám, élni szeretnék (Mamka moja, chcel by som i)
Solt Kornélné, Dr.: Emlékezés Csúzra (Spomienka na Dubník)
Szénássy, Árpád: Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona II. (Lexikon arpádovských kostolov na Hornom Uhorsku)
Szénássy, Zoltán: Komáromi krónikás (Komáròanský kronikár)
Turul-Jókai cserkészcsapat (Skautský oddiel Turul-Jókai)
Edícia Malá vlastivedná kninica*: Szete (Kubáòovo), Kóvár (Koláre), Szilas (Brestovec),
Jasová, Udvard (Dvory nad itavou), Miloslavov, Vozokany, Streda nad Bodrogom, Szeszta
 Cestice, Komárom, a Duna Gibraltárja (Komárno, Gibraltár Dunaja), Csallóközcsütörtök
 tvrtok na Ostrove, Ógyalla  Hurbanovo, Tallós-kastély (Tomáikovo-katie¾), Tallós
(Tomáikovo), Pered Teedíkovo, Malá Lehota, Pláovce, Kleòany, Nagycsalomija 
Ve¾ká Èalomija, Albár  Dolný Bar, Csicsó  Èièov, Kisgyarmat  Sikenièka, Hetény 
Chotín, Alsólánc (Niný Lánec), Andód Czuczor Gergely Múzeum (Andovce  Múzeum
Gergelya Czuczora)
L il ium A urum K ön yv k ia dó (Vyda v a t e¾s t v o L il ium A urum)
A szlovákiai iskolaredszer (Katedra füzetek 29.) (Slovenský kolský systém  Katedra
zoity 29)
Barak, László: Meg volt ám szenvedve minden! (Za vetko sa veru trpelo!)
Bettes, István összeáll.: Dúdor István  József Attila: Gyémánthegyen (Na diamantovom
vrchu)
Csáky, Károly: Híres selmecbányai tanárok (Slávni banskotiavnickí profesori)
Csanda, Máté: A magyarok története (képregény) (Dejiny Maïarov  komiks)
Cselényi, László: Escorial. (Közös kiadás  Madách Posonium  spoloèné vydanie)
Cséplõ, Ferenc: Mátyusföldi rosszcsontok (Dolnováski nezbedníci)
Csicsay, Alajos: Hajnali álom (Sen na úsvite)
Dénes, György: Vaskabóca (elezná cikáda)
Dobrovits, Mihály szerk.: A megtalált örökség (Nájdené dedièstvo)
Gágyor, József: Csúfondáros könyv (Posmievaèná kniha)
Helyzetkép a slovákiai magyar közoktatásról (Súèasná situácia maïarského kolstva na
Slovensku
Hodossy, Gyula: A szeretõ önfegyelem (Milujúca sebadisciplína)
Hodossy, Gyula összeáll.: Schola (Dunaszerdahely oktatási intézményei  kolské zariadenia v Dunajskej Strede)
Horváthová, Margaréta: Nemci na Slovensku
Juhász, Ilona, L.: Slovákiai magyar néprajzi bibliográfia (Národopisná bibliografia
Maïarov na Slovensku)
Kemény, Róbert: Gömöri etnikai térmozaik (Etnická mozaika gemerskej oblasti)
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Kiss, László, dr.: Kérdezze meg orvosát... (Opýtajte sa váho lekára...)
Kocsis, Károly  Hevesi Tamás: A szlovák-magyar határvidék földrajza (Zemepis slovensko-maïarskej pohraniènej oblasti)
Kövesdi, Károly: Testamentum (Testament)
Kulcsár, Ferenc: Ördögszekér (Èertov voz)
Lacza, Tihamér: Utazók, felfedezõk, hódítók, kalandorok (Cestovatelia, objavitelia, dobyvatelia, dobrodruhovia),
Liszka, József: Národopis Maïarov na Slovensku
Mayer, Judit: Magyarosan magyarul! (Správne po maïarsky!)
Ozogány, Ernõ  Vojtek Katalin: Magyar nagyasszonyok (Maïarské ctihodné panie)
Pénzes, István: Lant és kard 5 (Lutna a meè 5)
Pukkai, László: Mátyusföld I. (Dolnováie I.)
Puntigán, József  Puntigán, Tünde: A losonci református temetõ (Luèenecký kalvínsky
cintorín)
Repertórium 19942003. A Katedra c. folyóirat 10 éve (10 rokov èasopisu Katedra)
Somorjai disputa 1. (Az élõ szlovákiai magyar írásbeliség c. Szimpózium elõadásai)
(amorínske rozhovory 1.  prednáky Sympózia na tému Súèasné maïarské písomníctvo na Slovensku)
Stredl, Terézia  Kusý, Miroslav: Tolerancia
Szepsi Csombor, Márton: Europica varietas
Torsello, Davide  Pappová, Melinda: Social Network in Movement
Varga, Frigyes: Fizika zsebkönyv (Fyzika do vrecka)
Varga, Gabriella: Gyakorlati jóga (Praktická jóga)
Varjú, Katalin: Pénteken délig nyitva van az ég!
Varjú, Katalin: V piatok do obeda je otvorené nebo!
Vámbéry, Ármin: A magyarok keletkezése és gyarapodása (Vznik a vzrast Maïarov)
Vámbéry, Antológia 2003 (Vámbéryho antológia 2003)
Vércse, Miklós: A párkányi csata  Parkanská bitka
Závodsky, Géza: Magyar mondák, történetek (Maïarské povesti, príhody)
Zeman, László: Gymnaziológia
1111 CsallóközPartium: Szépirodalmi antológia (1111 itný ostrovPartium: Antológia
beletrie)
M a dá c h  Pos on ium K ia dó (Vyda v a t e¾s t v o M a dá c h  Pos on ium)
Bábi, Tibor: Antaneusz panasza (Antaneusove ponosy)
Cselényi, László: Kõország (Kamenná krajina)
Fónod, Zoltán: Számvetés (Úètovanie)
Gágyor, József: Tallósi tájszólás (Tomáikovské náreèie)
Gál, Sándor: A piramisok megmaradnak (Pyramídy ostávajú)
Kovács B., István.: Gömörológia (Gemerológia)
Leck, Gábor: Versek  A vízvezetékszerelõ... (Vere  Vodointalatér...)
Madách Kalendárium 2004
Öllös, Edit: Duet a dadával (Fõnix Füzetek) (Duet s dojkou; Zoity Fénix)
Pálmay, Katalin: Versek (Fõnix Füzetek) (Vere; Zoity Fénix)
Pándy, Bertalan: Meggyújtott gyertya (Zaatá svieèka)
Sellyei, József: Mellnek szögezett bicska (Krivák nasadený na hruï)
Szigethy, Dániel: Három színmû IV. (Tri divadelné hry IV.)
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Szõke, József: Katicabogár (Lienka)
Tóth, Elemér: Mese az aranykalapácsról (Rozprávka o zlatom kladive)
Tóth, László: A Förtelmes kaszálógép (Straidelná kosaèka)
Török, Elemér: Éveim fehér havasán (Na bielych holiach mojich rokov)
Varga, Erzsébet  Mayer, Judit: Pozsony (Bratislava)
Varga D., László.: Földem és népe (Moja zem a jej ¾ud)
Verseghy, Erzsébet: Fellegjáró Pöttöm Pál (Pál Pöttöm chodiaci v oblakoch)
Méry Ratio (vydavate¾stvo)
Fülöp, Antal: A bemutató (Premiéra)
Kövesdi, Károly: Fókakönyv (Tulenia kniha)
Szabó, Ottó: Stációk (tácie)
Tököly, Gábor: Kastélyok, kúriák, udvarházak Gömörben I. (Katiele, kúrie, zemianske
domy v Gemeri I.)
Vályi, András: Magyarországnak leírása IIII. (Reprint kiadás) (Opis Maïarska IIII 
Reprint)
N A P K ia d ó ( V y d a v a t e¾s t v o N A P )
Bödök, Zsigmond: Magyar feltalálók az automobilok történetében (Maïarskí vynálezcovia
v dejinách automobilizmu)
Bödök, Zsigmond: Nobel-díjas magyarok. Kertész Imrével (Maïarskí dritelia Nobelovej
ceny. S Imre Kertészom)
Brányik, Sándor  Sidó, Ferenc: A dunaszerdahelyi futbal 100 éve (100 rokov dunajskostredského futbalu)
Dusza, István: A papír partján (Na brehu papiera)
Görföl, Jenõ  Kovács, László: Hol sírjaik domborulnak (Kde sa vàia ich mohyly)
Kele, Frantiek  Fekete, Ladislav: (Znovu)objavovanie Antarktídy
Kele, Frantiek  Fekete, Ladislav: Jég és föld között (Medzi ¾adom a zemou)
Liszka Cs., Györgyi.: Ezüstszálon (Na striebornej niti)
Turczi, Árpád: Egy mondat. Édu könyve (Jedna veta. Éduho kniha)
Vajkai, Miklós: Akit megöl a siker (Koho zabije sláva)
Vajkai, Miklós: Dögölj meg idõben! (Zdochni vèas!)
A család kalendáriuma 2004 (Kalendár rodiny 2004)
T E R R A k ia dó (Vyda v a t e¾s t v o T E R R A )
Esztergályosné: Az én ábécém (Moja abeceda)
Esztergályos: Elsõ olvasókönyvem (Moja prvá èítanka)
Mezzei.mezei  Baráth: Írásfüzetem (Moja písanka)
Skabela  Bóna: Szlovák nyelv az 1. osztály részére (Slovenský jazyk pre 1. roèník)
Skabela  Bóna: Munkafüzet szlovák nyelvbõl az 1. osztály részére (Pracovný zoit zo slovenského jazyka pre 1. roèník)
Bencs: Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv a 2. osztály részére (Pracovná uèebnica
gramatiky a pravopisu pre 2. roèník)
Nyiri: Hétszínvarázs olvasókönyv a 2. osztály részére (Èítanka sedemfarebných kúzel pre
2. roèník)
Nyiri: Hétszínvarázs munkafüzet a 2. osztály részére (Pracovný zoit sedemfarebných
kúzel pre 2. roèník)
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Bencs: Írásmunkafüzet a 2. osztály részére (Pracovný zoit na písanie pre 2. roèník)
Halász  Kovács: Szlovák nyelv  Ypsilon a 2. osztály részére (Slovenský jazyk  Ypsilon
pre 2. roèník)
Halász  Kovács: Munkafüzet szlovák nyelvbõl a 2. osztály részére (Pracovný zoit zo slovenského jazyka pre 2. roèník)
Skabela  Bóna: Munkafüzet szlovák nyelvbõl a 3. osztály részére, I. (Pracovný zoit zo
slovenského jazyka pre 3. roèník, I)
Skabela  Bóna: Munkafüzet szlovák nyelvbõl a 3. osztály részére, II. (Pracovný zoit zo
slovenského jazyka pre 3. roèník, II)
Skabela  Bóna: Munkafüzet szlovák nyelvbõl a 4. osztály részére (Pracovný zoit zo slovenského jazyka pre 4. roèník)
Benická  Bogár: Szlovák nyelv  Ypsilon az 5. osztály részére (Slovenský jazyk  Ypsilon
pre 5. roèník)
Benická  Bogár: Munkafüzet szlovák nyelvbõl az 5. osztály részére (Pracovný zoit zo slovenského jazyka pre 5. roèník)
Benická  Bogár: Munkafüzet szlovák nyelvbõl a 6. osztály részére (Pracovný zoit zo slovenského jazyka pre 6. roèník)
Benická  Bogár: Szlovák nyelv  Ypsilon a 7. osztály részére (Slovenský jazyk  Ypsilon
pre 7. roèník)
Benická  Bogár: Munkafüzet szlovák nyelvbõl a 7. osztály részére (Pracovný zoit zo slovenského jazyka pre 7. roèník)
Benická  Bogár: Szlovák nyelv  Ypsilon a 8. osztály részére (Slovenský jazyk  Ypsilon
pre 8. roèník)
Benická  Bogár: Munkafüzet szlovák nyelvbõl a 8. osztály részére (Pracovný zoit zo slovenského jazyka pre 8. roèník)
Kulcsár  Kulcsár: Szöveggyûjtemény 3, gimnáziumok számára (Zbierka textov 3, pre
gymnáziá)
Duik: Szöveggyûjtemény 8, gimnáziumok számára (Zbierka textov 8, pre gymnáziá)
Nagy: Gépészet, szakközépiskolák számára (Strojníctvo pre stredné odborné koly)
S l ov en s k é p eda g og ic k é n a k l a da t e¾s t v o
Adamkoviè, Emil: Kémia 9 az alapiskola 9. osztálya számára (Chémia 9, pre 9. roèník
základnej koly)
Ádámné, Tankó Borbála: Írási munkafüzet az alapiskola 2. osztály számára (Pracovný
zoit na písanie pre 2. roèník základnej koly)
Belluová, Mária: Információelmélet a középiskolák számára Algoritmusok
Pascalnyelvben. Tematikus füzet (Teória informatiky pre stredné koly, Algoritmy v
jazyku Pascal; Tematický zoit)
Kala, Ivan: Információelmélet a középiskolák számára (Teória informatiky pre stredné
koly)
Csukáné, Klimó Mária: Írási feladatlapok az alapiskola 1. osztálya számára (Pracovné
listy na písanie pre 1. roèník základnej koly)
Csukáné, Klimó Mária: Olvasókönyv az alapiskola 1. osztálya számára (Èítanka pre 1. roèník základnej koly)
Hlavatyné, Mészáros Margit: Feladatlapok az Olvasókönyvhöz és az íráshoz a speciális
alapiskola 3. osztálya számára (Pracovné listy k Èítanke a na písanie pre 3. roèník peciálnych kôl)
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Jeèný, Dobromil: Társadalmi érintkezés (Spoloèenské styky)
Jónás, Júlia: Munkafüzet magyar nyelvbõl az alapiskola 3. osztálya számára (Pracovný
zoit z maïarského jazyka pre 3. roèník základnej koly)
Kovács, László: Magyar nyelvû gyakorlókönyv a középiskolák 2. osztálya számára
(Cvièebnica z maïarského jazyka pre 2. roèník stredných kôl)
Kovács, László: Magyar nyelvû gyakorlókönyv a középiskolák 3. osztálya számára
(Cvièebnica z maïarského jazyka pre 3. roèník stredných kôl)
Kovács, Miklós: Irodalom a középiskolák 2. osztálya számára (Literatúra pre 2. roèník
stredných kôl)
Kvasnièková, Danue: Biológia 2 a nyolcosztályos gimnázium 2. osztálya számára
(Biológia 2 pre 2. roèník osemroèných gymnázií)
Meliková, Lýdia: Matematika a speciális alapiskola 6. osztálya számára. Tankönyv
(Matematika pre 6. roèník peciálnych základných kôl. Uèebnica)
Nagy, Adorján: Munkafüzet magyar nyelvbõl az alapiskola 8. osztálya számára (Pracovný
zoit z maïarského jazyka pre 8. roèník základných kôl)
Proka, Miroslav: Kémia 9 az alapiskola 9. osztálya szánára. Laboratóriumi gyakorlatok
(Chémia 9 pre 9. roèník základných kôl. Laboratórne cvièenia)
Rejková, Marta: Polgári nevelés a speciális alapiskola 9. osztálya számára (Obèianska
náuka pre 9. roèník peciálnych základných kôl)
Rýglová, Janka: Matematika a speciális alapiskola 4. osztálya számára (Matematika pre
4. roèník peciálnych základných kôl)
Rýglová, Janka: Matematika a speciális alapiskola 3. osztálya számára (Matematika pre
3. roèník peciálnych základných kôl)
Sima, Éva: Munkafüzet magyar nyelvbõl a speciális alapiskola 7. osztálya számára
(Pracovný zoit z maïarského jazyka pre 7. roèník peciálnych základných kôl)
losár, Rudolf: Polgári nevelés az alapiskola 9. osztálya számára. A gazdaság alapkérdései az emberiség globális problémái (Obèianska náuka pre 9. roèník základných kôl.
Základné otázky ekonomiky sú globálnymi problémami ¾udstva)
losár, Rudolf: Könyvvitel a kereskedelmi akadémia 2. osztálya számára (Úètovníctvo pre
2. roèník obchodnej akadémie)
Stanko, Ján: Természetismeret az alapiskola 4. osztálya számára. Munkafüzet
(Prírodoveda pre 4. roèník základných kôl. Pracovný zoit)
Stanko, Ján: Természetismeret az alapiskola 3. osztálya számára. Munkafüzet
(Prírodoveda pre 3. roèník základných kôl. Pracovný zoit)
White, Annie: Állatok. Elsõ mintakönyvem (Zvieratá. Môj prvý vzorník)
White, Annie: Vidéken. Elsõ mintakönyvem (Na vidieku. Môj prvý vzorník)
Orbis Pictus Istropolitana
Bero, Peter: Matematika az alapiskola 4. osztálya számára. Tankönyv (Matematika pre 4.
roèník základných kôl. Uèebnica)
Bero, Peter: Matematika az alapiskolák 4. osztálya számára. Munkafüzet (Matematika
pre 4. roèník základných kôl. Pracovný zoit)
Bero, Peter: Matematika az alapiskolák 3. osztálya számára (Matematika pre 3. roèník
základných kôl)
Boek, Milo: Matematika a gimnáziumok és szakközépiskolák 3. osztálya számára
(Matematika pre 3. roèník gymnázií a stredných odborných kôl)
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Èernek, Pavol: Matematika az alapiskolák 2. évfolyama számára. Munkafüzet
(Matematika pre 2. roèník základných kôl. Pracovný zoit)
Èernek, Pavol: Matematika az alapiskolák 2. évfolyama számára. Munkafüzet 2
(Matematika pre 2. roèník základných kôl. Pracovný zoit 2)
Kováèik, tefan: Matematika az alapiskola 1. osztálya számára. Munkafüzet (Matematika
pre 1. roèník základných kôl. Pracovný zoit)
Iné maïarské publikácie
A Gömör-kishonti múzeum egyesület évkönyve: (19982003): 3. évfolyam. Összeálította:
B. Kovács István, Gaál Lajos. Rimaszombat, Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület
(Roèenka Spolku Gemersko-malohontského múzea: (19982003): 3. roèník:
Zostavili: István B. Kovács, Lajos Gál. Rimavská Sobota, Spolok Gemersko-malohontského múzea)
Alner, Juraj: Szlovákia Európában Bratislava: Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
(Slovensko v Európe Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky)
Buksbazen, Lydia: Yente. Egy kelet-európai zsidó család igaz története. (Yente. Pravdivý
príbeh jednej východoeurópskej idovskej rodiny), Bratislava, MSEJK
Èeman, Róbert: A világegyetem. Csillagászati enciklopédia. A Naprendszer. (Vesmír.
Hvezdárska encyklopédia. Slneèná sústava), Bratislava, Mapa Slovakia
Fonseca, Luis Gonzaga da,: Fatima. Üzenete ma is idõszerû. (Fatima. Jej posolstvo je aj
dnes aktuálne) Koice, TypoPress
Fülöp, Mária: Nyelvtan és helyesírás. Munkáltató tankönyv 2. osztályosoknak (Gramatika
a pravopis. Pracovná uèebnica pre druhákov), Bratislava, Terra
Halászné, Alíz, N.: Ébred a város: (a mi városunk) Válogatott versek. (Zobúdza sa mesto:
nae mesto; Vybrané básne), Roòava, Roven
Chobot, Ján  Klinda, Jozef: Túzok (Drop). ilina, Kniné centrum, Banská Bystrica, SAP
Iskola a nyelvhatáron. Emlékezések az Egyesült Protestáns Gimnáziumra. Összeálította,
nyelvileg gondozta és az idegen szavak jegyzékét készítette B. Kovács István.
Rimaszombat, Slovákiai Református Keresztyén Egyház (kola na jazykovej hranici.
Spomienky na Zdruené kalvínske gymnázium. Zostavovate¾, jazyková úprava, zoznam cudzích slov: István B. Kovács, Rimavská Sobota, Kalvínska kresanská cirkev na
Slovensku)
Karaffa, János: Kilenced a szegények orvosának közbenjárásáért. Boldog dr. BatthyányStrattmann László tiszteletére. (Nóna za prostredníctvo lekára chudobných. Na poèes
blaeného dr. Lázslóa Batthyány-Strattmanna.) Trstice, Glória
Luèanský, Milan: Tátra és környéke. A Magas-, A Bélai-, A Nyugati-Tátra (Tatry a okolie.
Vysoké, Belanské, Západné Tatry) Bratislava, Ikar
Pintérová, Eva: Giuseppe Verdi. Bibliografia pri príleitosti 190. výroèia narodenia maestra. Nové Zámky, Kninica Antona Bernoláka
Pusko, Gábor: Beje hagyományos gazdálkodása a 20. század elsõ felében (Tradièné hospodárstvo v Behynciach v prvej polovici 20. storoèia), Torna¾a, Kultúrna antropologická dielòa
Rybár, Pavol: 20 kérdés és 20 válasz Szlovák Köztársaság Európai Unióba való csatlakozásáról (20 otázok a 20 odpovedí o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie).
Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky
Schmidt, Zoltán: Magyarok Nagyasszonya és a Sasvári Piéta (Ctihodná pani Maïarov a
Sasvárska piéta). Senica, Durlák
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Sloboda, Martin: Bratislava, 100 fénykép és metszet, történelem és mûemlék, tippek
kirándulásokra, a városközpont térképe (100 fotografií a rytín, historické a umelecké
pamiatky, tipy na výlety, mapa centra mesta). Bratislava, MS AGENCY
Támárová, Hedviga: Rozsnyói Híradó 1888  1982 (Roòavské spravodajstvo 1888 
1982; Retrospektívna výberová bibliografia). Roòava, Gemerská kninica P.
Dobinského
Tichý, Duan  Horecká, Jana: Praktikus szakácsnõ 2004 (Praktická kuchárka 2004).
Martin, Osveta
Vörös, Ferenc: Nyelvtörténeti olvasókönyv. (Èítanka z historickej gramatiky maïarského
jazyka.) Nitra, Univerzita Kontantína Filozofa
Vojenský kartografický ústav (Harmanec, Slovensko) 444 turistických zaujímavostí
Slovenska. 444 atrakcje turystyczne Slowacji. 444 turisztikai látványosság
Szlovákiában. Harmanec, Vojenský kartografický ústav

15. 9. Publikácie v rómskom jazyku

Ola Roma palo droma. Rómovia na cestách. Medzinárodné rómske piesne. Bratislava,
Akcent  1 magnetofónová kazeta (57 min.) stereo
Ola Roma palo droma. Rómovia na cestách. Gypsies on the roads: Medzinárodné rómske
piesne. Bratislava, Akcent  1 kompaktná platòa (57 min.)
Poláková, Eva: Rómsko-slovenské pexeso. Bratislava, ASCO Art & Science
Rybár, Pavol: 20 phuèibena the 20 pheòibena pal o utariben Slovakijakro republikakro
andre Europakri unia. Bratislava, Rajipnaskro ofisos Slovakiakra republikakro
Stojka, Peter  Pivoò, Rastislav: Ná ivot. Amáro Trajo. Bratislava, SD studio

15. 10. Publikácie v rusínskom jazyku

Hrib, Ján: Rusynskyj jazyk pro 7. klasu osnovnoj koly. Prjaiv, Rusynska obroda
Hrib, Ján: Literaturna vychova pro 7. klasu osnovnoj koly. Prjaiv, Rusynska obroda
Jabur, Vasi¾: Rusynskyj jazyk pro 2. klasu serednich kol. Prjaiv, Rusynska obroda
Dupinková, Zuzana: Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v r. 2002
Preov, tátna vedecká kninica. 1 elektronický disk (hard disk)  databázy bibliografické elektronické

15. 11. Publikácie v ukrajinskom jazyku

Dem´jan, Rudol´f. Zaprosyny. Prjaiv, NITECH
Nemet, Myroslav. Solodke lito bezrobitn´oho. Prjaiv, NITECH
Ja tebe due ljubyv. Antolohija slovac´koji ljubovnoji poeziji. Prjaiv, NITECH
Hev´jer, Danijel. Posered spokusy: vybrani poeziji. Prjaiv, Vydavnyctvo CUPER
Pan´ko, Julius. (Ne)obmeeni molyvosti. Svidník, Tlaèiareò svidnícka
Mytec´kyj svit Ivana Macyns´koho. Prjaiv, Vydavnyctvo CUPER
Zbihlej, Josyf. Prystan´èuynciv. Prjaiv, Vydavnyctvo CUPER
Roman, Michal. Ukrajina: základné fakty z dejín a súèasnosti. Preov, NITECH
Èimárová, Mária  Kundrát, Juraj: Ukrajinsko-slovenský slovník pre základné a stredné
koly. Preov, Exco

124

Kronika verejného ivota 2003...

16. KRONIKA VEREJNÉHO IVOTA 2003  NAJDÔLEITEJIE SPOLOÈENSKOPOLITICKÉ A KULTÚRNE UDALOSTI V IVOTE NÁRODNOSTNÝCH MENÍN NA
SLOVENSKU
16. 1. Maïarská menina

1. január  Bratislava  Na slávnostnom zasadnutí slovenského parlamentu pri príleitosti 10. výroèia vzniku Slovenskej republiky predseda parlamentu Pavel
Hruovský vyslovil, e je potrebné vyjadri otvorený postoj k povojnovej represívnej a diskriminaènej politike voèi maïarskej menine.
1. január  Bratislava  Prezident Rudolf Schuster vyznamenal Pribinovým kríom viacerých predstavite¾ov cirkví, spoloèenského a kultúrneho ivota. Prvý stupeò
Pribinovho kría dostal medzi inými spisovate¾ Lajos Grendel, druhým stupòom
Pribinovho kría bol vyznamenaný kalvínsky biskup Géza Erdélyi.
1. január  Sklabiná  Mikszáthov pamätný dom, ktorý doteraz patril k Múzeu bábok a
hraèiek v Modrom Kameni, preiel pod správu Múzea maïarskej kultúry.
1. január  Bratislava  Pamätný výbor Sándora Petõfiho iadal podporu slovenských a
zahranièných organizácií, skupín a súkromných osôb na znovupostavenie bratislavskej Petõfiho sochy.
8. január  Bratislava  tátny tajomník ministerstva kolstva László Szigeti oznámil, e
je pravdepodobné, e ete v januári predloia projekt na zaloenie maïarskej
univerzity ministrovi kolstva.
13. január  Budape, Maïarsko  Pavel Hruovský rokoval s predsedníèkou maïarského parlamentu Katalin Szili o slovensko-maïarských vzahoch, okrem iného
aj o problémoch so zákonom o zahranièných Maïaroch.
13. január  Ostrihom, Maïarsko  Illyésova nadácia zaèala maïarským rodinám na
Slovensku vypláca výchovno-vzdelávaciu podporu na základe maïarského
zákona o zahranièných Maïaroch.
13. január  ahy  Vo veku 83 rokov zomrel právnik, historik práva a autor textov József
Gyönyör, niekdají pracovník národnostného oddelenia úradu vlády.
14. január  Bratislava  Minister zahranièných vecí Eduard Kukan vo svojom liste maïarskému ministrovi zahranièných vecí Lászlóovi Kovácsovi navrhoval v záujme
prerokovania otázok dotácie kultúry a vzdelávania menín zvola zmieanú
komisiu, ktorá vznikla na základe slovensko-maïarskej základnej zmluvy.
15. január  Bratislava  Vláda vymenovala s platnosou od 20. januára nových krajských
predstavite¾ov, z ktorých dvoch navrhovala Strana maïarskej koalície (SMK):
Pál Keszegh sa stal predstavite¾om Trnavského kraja a István Farkas
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Nitrianskeho kraja. Kandidáti SMK okrem toho získali vymenovanie na èelo 16
okresných úradov.
15. január  Bratislava  Parlament zvolil ekonóma Daniela Végha za nového podpredsedu Fondu národného majetku.
15. január  Bratislava  Minister kolstva Martin Fronc vydal pokyny na vyplnenie
vysvedèení, v zmysle ktorých musí by na vysvedèení opä uvedená národnos.
15. január  Nové Zámky  Vo veku 25 rokov zomrel básnik a prozaik Csaba Kantár.
23. január  amorín  Podpredseda vlády Pál Csáky navtívil Fórum intitút pre výskum
menín, kde sa dohodol s riadite¾om Károlyom Tóthom o spolupráci na strategických výskumoch z h¾adiska meninovej politiky.
25. január  Levice  Hlavnou témou zasadania Republikovej rady SMK bolo hodnotenie
minuloroènej vládnej a parlamentnej práce strany a príprava marcového kongresu strany. Republiková rada v záleitosti zákona o zahranièných Maïaroch
navrhovala zvolanie Maïarskej stálej konferencie.
25. január  ahy  Z iniciatívy viacerých mimovládnych organizácií sa uskutoènilo viac
protestných akcií proti zrueniu lokálnych eleznièných tratí. Na zhromadení
sa zúèastnilo a vystúpilo viac vedúcich politikov SMK, okrem iných aj podpredseda vlády Pál Csáky.
29. január  Bratislava  Èeský prezident Václav Havel, ktorý navtívil Slovensko, vyznamenal èeským Rádom I. stupòa za èinnos vykonanú na poli stredoeurópskej
spolupatriènosti Lászlóa Szigetiho, riadite¾a Vydavate¾stva Kalligram v
Bratislave.
30. január  Bratislava  Ministerstvo vnútra vydalo vyhláku è. 31/2003, ktorá umoòuje, e sa v obciach, v ktorých niektorá menina presahuje 20 % celkového
obyvate¾stva, môu názvy ulíc a iné informaèné údaje popri tátnom jazyku
uvádza aj v jazyku menín.
31. január  Salka  Vïaka odbornej pomoci amorínskeho Fórum  Centra regionálneho rozvoja vznikla Malá oblas dolného Poiplia.
31. január  Komárno  Jókaiho divadlo oslávilo 50. výroèie svojho vzniku premiérou
Shakespearovej hry Sen noci svätojánskej.
31. január  Bratislava  Bol vyhlásený zoznam najlepích rozhlasových moderátorov za
rok 2002. Spomedzi pracovníkov Rádia Patria si mohli prevzia Kritá¾ový mikrofón Valéria Agócs a László Polák.
31. január  Bratislava  Rodièovské zdruenie pri bratislavskej základnej kole a gymnáziu s vyuèovacím jazykom maïarským zorganizovalo tradièný Maïarský ples.
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Január  Leles  Vo vydaní Vydavate¾stva L-Press vylo prvé èíslo kultúrneho a spoloèenského mesaèníka regiónu medzi Bodrogom a Uhom, Régió (Región).
1. február  Bratislava  Na poste éfredaktora týdenníka Szabad Újság (Slobodné noviny) vymenil Zoltána Fónoda bývalý zástupca éfredaktora Géza Szabó.
1. február  Leváre  Obec si na spomienkovej slávnosti pripomenula deportáciu svojich
obyvate¾ov do Èiech v roku 1947. Pri tejto príleitosti odhalili na múre kostola
spomienkovú tabu¾u deportovaným.
5. február  Bratislava  Noviny Szabad Újság uverejnili výzvu na podporu zákona o
zahranièných Maïaroch, ktorú podpísali: spisovate¾ Sándor Csoóri z Maïarska,
predseda SMK Béla Bugár, výkonný podpredseda Miklós Duray, spisovatelia
László Dobos, Gyula Duba, László Koncsol, Lajos Grendel a kalvínsky biskup
Géza Erdélyi, súèasne noviny zapoèali podpisovú akciu v záujme zachovania
pôvodného znenia zákona.
5. február  Galanta  V organizácii amorínskeho Fórum informaèného centra sa prvý
raz uskutoènila akcia Civilná burza, ktorá poskytla monos, aby sa predstavili
maïarské neziskové organizácie na Slovensku.
8. február  Komárno  Nadácia za Univerzitu Jánosa Selyeho sa obrátila s výzvou na
Maïarov ijúcich na Slovensku, aby jedno percento svojich daní darovali
maïarským stredným kolám na Slovensku.
8. február  Bratislava  Zdruenie maïarských rodièov na Slovensku a Zdruenie Za spoloèné ciele uskutoènili konferenciu o situácii maïarských rodín na Slovensku
pod názvom 2003  rok obmedzení.
9. február  Krá¾ovský Chlmec  Kresanské centrum Lászlóa Mécsa u tvrtý raz usporiadalo pre iakov základných a stredných kôl Recitaènú súa Lászlóa Mécsa.
10.14. február  Komárno  Zdruenie maïarských uèite¾ov na Slovensku a
Gymnázium Jánosa Selyeho usporiadalo VIII. Komáròanské pedagogické dni.
12. február  Budape, Maïarsko  Maïarský minister zahranièných vecí László Kovács
vo svojom liste slovenskému ministrovi zahranièných vecí Eduardovi Kukanovi
navrhol osobné stretnutie v záujme prerokovania zákona o zahranièných
Maïaroch.
14.15. február  Dunajská Streda  Zasadnutie Republikového výboru Zdruenia
maïarských uèite¾ov na Slovensku zaujalo stanovisko k najdôleitejím záleitostiam kolskej politiky a ochrany záujmov, kde sa na prvom mieste spomína
zaloenie maïarskej univerzity a zriadenie plnoorganizovaného meninového
oddelenia na ministerstve kolstva.
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22. február  amorín  Nadácia Sándora Máraiho a Fórum intitút pre výskum menín
druhý raz zorganizovali sympózium o maïarskej literatúre pod názvom amorínske rozhovory 2.
25. február  Bratislava  Koalièné strany sa dohodli, e minister kolstva Martin Fronc
na nasledujúcom zasadnutí Koaliènej rady predloí vládnym stranám dokumenty súvisiace so zaloením Univerzity Jánosa Selyeho.
27. február  Bratislava  Slovenský a maïarský minister zahranièných vecí rokovali o
zákone o zahranièných Maïaroch. László Kovács pris¾úbil úpravu zákona tak,
aby rovnako vyhovoval maïarským meninám, susedným tátom i Európskej
únii.
28. február  Bratislava Zdruenie Za spoloèné ciele uskutoènilo plenárnu schôdzu.
1. marec  Bratislava  Riadite¾kou Maïarského umeleckého súboru Mladé srdcia sa
stala Ágota Grendel namiesto Duana Hégliho.
1. marec  Bratislava  Gabriella Jarábik sa stala riadite¾kou Múzea maïarskej kultúry,
ktoré doteraz viedla ako poverená riadite¾ka.
1. marec  Ostrihom, Maïarsko  Mimovládne organizácie obcí na oboch brehoch
Dunaja s cie¾om rozvíjania prihranièných vzahov zaloili Spolok IsterGranum
Civil Parlament.
4. marec  Bratislava  Kandidátka SMK Valéria Agócs sa stala novou predsedníèkou
frekvenènej rady.
4. marec  Bratislava  Na konferencii Ekumenickej rady cirkví Slovenska zvolili opä kalvínskeho biskupa Gézu Erdélyiho za podpredsedu rady.
4. marec  Bratislava  Èebovce  Po¾ovecská spoloènos zorganizovala XI. Stretnutie
po¾oveckých uèite¾ov.
5. marec  Bratislava  Rolf Ekeus, meninový komisár Organizácie bezpeènosti a spolupráce v Európe (OBSE) rokoval s predsedom SMK Bélom Bugárom a vedúcim
frakcie Gyulom Bárdosom o zákone o zahranièných Maïaroch a o zaloení
maïarskej univerzity.
8. marec  Bratislava  Pred volebným kongresom strany sa konalo posledné rokovanie
Republikovej rady SMK, kde sa prijal plán zmien v stanovách strany.
10. marec  Budape, Maïarsko  Spomienkový výbor Jánosa Esterházyho vyznamenal
za rozvoj kultúry a kolstva Esterházyho pamätnou plaketou Zdruenie maïarských uèite¾ov na Slovensku a sie Cie¾ových fondov na Slovensku ako aj kalvínskeho biskupa Gézu Erdélyiho za zásluhy v slubách Maïarov na Slovensku.
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12. marec  Bratislava  Vláda schválila dokument o zaloení Univerzity Jánosa Selyeho
a èasový plán zaloenia, ktorý urèuje 1. január 2004 za dátum zaloenia univerzity.
12. marec  Nitra  Rektor nitrianskej Univerzity Kontantína Filozofa predloil projekt
Katedry stredoeurópskych túdií Akreditaènej komisii, ktorá úèinkuje ako
poradný orgán vlády.
12. marec  Nové Zámky  Zaèali sa akcie XXXIV. Literárnych a kultúrnych dní Gergelya
Czuczora.
12.16. marec  Komárno  V slovenskom Komárne a v maïarskom Komárome druhý
raz zorganizovali tudentské a mládenícke stretnutie pod názvom Bez hraníc.
Festival otvoril prezident Maïarskej republiky Ferenc Mádl.
14. marec  Budape, Maïarsko  Maïarský minister kultúry Gábor Görgey vyznamenal
cenou Attilu Józsefa básnika Lászlóa Cselényiho.
15. marec  Bratislava  Maïari na Slovensku si na stovkách akcií pripomenuli 155. výroèie maïarskej revolúcie a boja za slobodu. Pri tejto príleitosti, za úèasti predstavite¾ov maïarskej a slovenskej vlády, bola v Medickej záhrade slávnostne
odhalená obnovená socha Sándora Petõfiho.
15. marec  Luèenec  Ovenèením pamiatky Józsefa Kármána sa zaèali tradièné
Kármánove dni.
18. marec  Komárno  Rezignoval zo svojho postu riadite¾ Jókaiho divadla József Kiss
Péntek.
20.21. marec  Dunajská Streda  Vámbéryho obèianske zdruenie zorganizovalo III.
Vámbéryho dni.
22. marec  Luèenec  amorínske Fórum informaèné centrum zorganizovalo Luèeneckú civilnú burzu , ktorá sa formou výstavného trhu usilovala poskytnú záujemcom z ulice a 25 zúèastneným neziskovým organizáciám uitoèné, dôleité
a zaujímavé informácie o èinnosti tretieho sektoru.
24. marec  Bratislava  Predsedníctvo SMK navrhlo poslancom volebného valného zhromadenia znovuzvolenie predsedu Bélu Bugára.
24. marec  Bratislava  Minister pôdohospodárstva Zsolt Simon odvolal obeník tátneho tajomníka Gyõzõ Mészárosa z roku 1999, ktorý nariaïoval krajským úradom, aby pri rozhodovaní o retituèných záleitostiach súvisiacich s pozemkovým zákonom nezachádzali do obdobia pred 28. februárom roku 1948.
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27. marec  amorín  V kalvínskom kostole za slávnostných okolností odovzdali
Sándorovi Csoórimu petièné hárky s viac ako desatisíc podpismi, ktorými iadali zachovanie pôvodného cie¾a a obsahu zákona o zahranièných Maïaroch.
29. marec  Komárno Uskutoènil sa V. volebný kongres Strany maïarskej koalície, ktorý
 bez protikandidáta  opä zvolil za predsedu strany Bélu Bugára.
Veobecným podpredsedom sa i naïalej stal Arpád Duka Zólyomi, výkonným
podpredsedom Miklós Duray, ekonomicko-politickým podpredsedom István
Harna, podpredsedom pre kolstvo a kultúru László Szigeti, podpredsedníèkou
pre sociálne veci Edit Bauer, ako predseda Ministerského klubu ostal podpredsedom aj Pál Csáky; na èele Republikovej rady SMK vak vystriedal Pála
Farkasa Zsolt Komlóssy. Kongres upravil stanovy strany a rozhodne vyzval
Maïarov na Slovensku, aby sa zúèastnili na referende o vstupe do Európskej
únie a aby hlasovali kladne.
1. apríl Bratislava  Vedúcou Katedry maïarského jazyka a literatúry na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského sa stala Anikó Dusík namiesto Andrása
Mészárosa.
1. apríl  Bratislava  László A. Szabó sa stal vedúcim obnoveného národnostného oddelenia na ministerstve kolstva.
2. apríl  Komárno  Primátori slovenského Komárna a maïarského Komáromu podpísali vyhlásenie o úmysle zmeni eleznièný most spájajúci obe mestá na cestný most.
3. apríl  Budape, Maïarsko  Podpredseda vlády Pál Csáky rokoval okrem iných s prezidentom Maïarskej republiky Ferencom Mádlom, s premiérom Péterom
Medgyessym a ministrom kolstva Bálintom Magyarom o referende o vstupe do
Únie, o úpravách zákona o zahranièných Maïaroch a o zaloení komáròanskej
maïarskej univerzity.
3. apríl  amorín  V prednákovej sieni Fórum intitútu pre výskum menín boli predstavené databázy Fórum intitútu pre výskum menín a okruhy dokumentaènej
èinnosti archívu Bibliotheca Hungarica pod názvom Dokumentácia maïarskej
kultúry na Slovensku.
4. apríl  Bratislava  O návrhoch úprav zákona o zahranièných Maïaroch rokovali predsedovia slovensko-maïarskej zmieanej komisie.
5. apríl  Levice  Slávnostne odovzdali obnovený maïarský dom pod názvom
Reviczkého dom.
5.6. apríl Roòava  Zdruenie maïarských uèite¾ov na Slovensku zorganizovalo IX.
Republikové stretnutie maïarských uèite¾ov na Slovensku. Cenu maïarských
uèite¾ov na Slovensku si mohli prevzia Gabriella Lovász, Frigyes Varga a Péter
Kovács.
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9.11. apríl  Koice  Uskutoènilo sa finále republikovej jazykovej súae Pekná maïarská reè.
11. apríl  Segedín (Maïarsko)  Básnika Árpáda Tõzséra vyznamenali cenou literárneho èasopisu Tiszatáj (Potisie).
31. január  amorín  Vïaka odbornej pomoci Fórum  Centra regionálneho rozvoja
vzniklo amorínske miestne rozvojové centrum.
11. apríl  Kamenica nad Hronom  Samospráva obce zorganizovala IX. Spomienkový
deò Istvána Gyurcsóa.
15. apríl  Komárno  Do mesta zavítal maïarský ve¾vyslanec v Bratislave Csaba Gyõrffy,
ktorý rokoval okrem iného o maïarskej univerzite a o výstavbe nového mosta
cez Dunaj.
23. apríl  7. máj  Dunajská Streda  Usporiadali XII. Dunajskostredské hudobné dni.
24.27. apríl  Rimavská Sobota  Rimavskosobotské oblastné predstavenstvo
Csemadoku, Spolok maïarských interpretov poézie a prózy na Slovensku a
Zdruenie maïarských uèite¾ov na Slovensku zorganizovali XII. Súa v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu.
25. apríla  Bratislava  Parlament zvolil vedenie Intitútu pamäti národa, ktorý má usporiada hlásenia niekdajej tajnej sluby. Do Riadite¾skej rady sa ako kandidát
SMK dostal László Öllös, do dozornej rady László Kovács.
25. apríl  Bratislava  O problémoch okolo úpravy zákona o zahranièných Maïaroch
rokovali slovenskí a maïarskí odborníci.
25. apríl  Dvory nad itavou  Úèastníci odborného seminára stredokolských profesorov s aprobáciou maïarèina  slovenèina zaloili Spolok slovenèinárov a
maïarèinárov.
25. apríl  Moldava nad Bodvou  V realizácii miestnej organizácie Csemadoku sa zaèali XXIV. Moldavské dni Mártona Csombora.
25. apríl  Komárno  V organizácii mestského úradu sa zaèal rad akcií v rámci XII.
Komáròanských dní.
25. apríl  Bratislava  Vo veku 70 rokov zomrel Tibor Lukács, niekdají generálny tajomník Csemadoku.
29. apríl  Chanava  Do obce zavítal slovenský prezident Rudolf Schuster a maïarský
prezident Ferenc Mádl.
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30. apríl  Komárno  V meste po 18. raz zorganizovali Lehárove dni.
1. máj  Ankara, Turecko  Akademik Gyõzõ Bauer, niekdají predseda Csemadoku, sa
stal novým ve¾vyslancom v Turecku.
1. máj  Bratislava  Zmenil sa vysielací èas maïarského vysielania Slovenskej televízie:
odteraz sa bude hlási v pondelok 20-minútovým programom a od utorka do
piatka 5-minútovým spravodajstvom.
2.3. máj  Dvory nad itavou  Pri príleitosti 300. výroèia zaèiatku kurucského povstania sa uskutoènilo 7. Republikové stretnutie maïarských miestnych historikov
na Slovensku pod názvom Rákócziho tradícia na Slovensku. Pri príleitosti
stretnutia Vlastivedný zväz Pro Patria prvý raz udelil cenu Pátria, vyznamenal
òou Spomienkový výbor Sándora Petõfiho.
8. máj  Budape, Maïarsko  Na mimoriadnom plenárnom zasadnutí úèelových fondov, ktoré pred desiatimi rokmi zorganizoval Rákócziho zväz, vytvorili vrcholný
orgán zastreujúci 25 obèianskych zdruení.
10. máj  Komárno  Maïarská federalistická strana zorganizovala protest proti
Beneovým dekrétom a proti ich dodnes trvajúcemu diskriminaènému vplyvu.
11. máj  Komárno  Spolok Dobrý pastier a Nadácia Dobrý pastier 14. raz zorganizovali Komáròanskú modlitebnú nede¾u.
12. máj  Komárno  Nitrianska krajská samospráva menovala za nového riadite¾a
Jókaiho divadla Tibora Tótha.
16.17. máj  Uskutoènilo sa referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie: referenda sa zúèastnilo 52,15 % volièov, 92,46 % zúèastnených volièov hlasovalo
za èlenstvo v Únii. V regiónoch s maïarským obyvate¾stvom bola úèas volièov
vyia ako celotátny priemer.
19. máj  Bratislava  tefánikov konzervatívny intitút vyznamenal historièku Katalin
Vadkerty cenou Dominika Tatarku za dielo Od deportácií po reslovakizáciu.
21. máj  Bratislava  Vláda schválila nové zloenie meninovej vládnej rady. V 24-èlennej rade je 7 Maïarov, jej predsedom je i naïalej Pál Csáky, podpredseda vlády
zodpovedný za integráciu a meniny, podpredsedom sa stal minister kultúry
Rudolf Chmel.
21. máj  Hubice, Dunajská Streda, Komárno  Prezident Rudolf Schuster navtívil itný
ostrov, v Hubiciach sa stretol so starostom obce, v Dunajskej Strede a v
Komárne s primátormi oboch okresov. Prezident sa poïakoval obyvate¾om
obidvoch okresov za vysokú úèas na referende o vstupe do Európskej únie.
22. máj  Bratislava  V Brämerovej kúrii bola otvorená prvá stála výstava Múzea maïarskej kultúry na Slovensku.

132

Kronika verejného ivota 2003...

22. 23. máj  amorín  Vo Fórum intitúte pre výskum menín sa uskutoènila medzinárodná konferencia mladých historikov a doktorandov pod názvom História
sa vracia.
23. máj  amorín  Ako hos amorínskeho Fórum Klubu uskutoènil sociológ Ferenc
Gereben z Maïarska prednáku na tému Obmeny maïarskej identity, v rámci ktorej predstavil výsledky porovnávacích výskumov v Karpatskej kotline.
24. máj  Budape, Maïarsko  Maïarská stála konferencia, ktorá zastreuje maïarské politické strany v Maïarsku a v zahranièí, medzi nimi aj SMK, na svojej VII.
schôdzi, berúc do úvahy odporúèania Benátskej komisie a Európskej komisie,
prijala návrh zmien v zákone o zahranièných Maïaroch.
24. máj  Bratislava  Volebné valné zhromadenie Maïarského mládeníckeho spolku
zvolilo Tamása Zupku za nástupcu odstupujúceho predsedu Pétera Õryho.
29. máj  Bratislava  Slovenské ministerstvo zahranièných vecí nótou vyjadrilo svoju
¾útos nad tým, e maïarský partner schválil návrh zmien v zákone o zahranièných Maïaroch bez toho, aby Bratislava mala monos vyjadri svoj názor.
29. máj  Koice  Akreditaèná komisia zasadajúca v Koiciach vrátila predkladate¾om
akreditaèné dokumenty komáròanskej maïarskej univerzity, ktoré zadali v
marci, na prepracovanie.
30. máj  amorín  Nadácia Sándora Máraiho zorganizovala ïalie literárne sympózium
pod názvom amorínske rozhovory 3.
31. máj  Bratislava  Konalo sa XX. volebné valné zhromadenie Csemadoku, ktoré
namiesto odstupujúceho Józsefa Kvardu zvolilo za predsedu 60-tisícovej organizácie Józsefa Száraza. Podpredsedom západoslovenského regiónu sa stal
Rudolf Mézes, stredoslovenského Zsuzsa Szvorák a východoslovenského
László Köteles.
1. jún  Buzica  Po siedmy raz zorganizovali Detský a mládenícky festival Cserhátu.
3. jún  amorín  V zasadaèke Fórum intitútu pre výskum menín mal prednáku
István Láng o plánovanom slovensko-maïarskom Dunajskom národnom parku.
Okrem iných poslucháèov sa na prednáke zúèastnili aj primátori regiónu.
3.7. jún  Dunajská Streda  Zorganizovali XXVIII. Podunajskú jar, prehliadku maïarských detských divadelných súborov na Slovensku, malých javiskových foriem,
bábkarských súborov a sólových taneèníkov.
4. jún  Komárno  Z iniciatívy Mládeníckeho fóra SMK si zvukom zvonov v kostoloch
mesta pripomenuli 82. výroèie podpísania trianonskej mierovej zmluvy.
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5. jún  Bratislava  Po viac ako poldruha roku sa opä zila slovensko-maïarská meninová zmieaná komisia. Hlavnou témou rokovania bola dotácia výchovy a
vzdelávania menín, problémom zákona o zahranièných Maïaroch sa zaoberali len okrajovo.
6.7. jún  Koice  Csemadok zorganizoval XXXIV. Kazinczyho dni.
6.8. jún  Martovce  V Kultúrnom parku Árpáda Fesztyho zorganizovali VIII. Celotátne
turièné ¾udové umelecké slávnosti, prehliadku ¾udových umeleckých súborov a
taneèných skupín.
9. jún  Bratislava  Madáchov spolok vyznamenal spisovate¾a Lajosa Grendela
Literárnou cenou Posonium, spisovate¾a Lászlóa Dobosa, prekladate¾ku Judit
Mayer a básnika Györgya Dénesa Cenou za celoivotné dielo; Umeleckou
cenou Posonium ocenil sochára Jánosa Nagya a grafika Józsefa Nagya; Cenu
za prvú zbierku dostal básnik Ottó Mészáros, mimoriadnu cenu dostali etnograf József Liszka a kritik Zoltán Csehy.
15. jún  Komárno  Spolok za statoènos, ktorý zaloili parlamentní poslanci za SMK,
odovzdali Jókaiho divadlu cenu Pro Probitate  Za statoènos, ktorú ude¾ovali
u po desiaty raz.
15. jún  Bratislava  Vo veku 71 rokov zomrel básnik, redaktor a prekladate¾ Árpád
Ozsvald.
15. jún  Rad  V rámci svätej ome umiestnili pamätnú tabu¾u na poèes padlých v I. a
II. svetovej vojne.
16. jún  Bratislava  Valné zhromadenie Spoloèensko-vednej výskumnej skupiny
Mercurius zvolilo za predsedníèku historièku Katalin Vadkerty namiesto odstupujúceho èestného predsedu literárneho historika Lajosa Turczela.
17.18. jún  Chanava  Duchovní siedmich maïarských diecéz reformovanej cirkvi
uskutoènili svoju prvú roènú celotátnu konferenciu.
16.22. jún  Komárno  Divadelná spoloènos Pódium zorganizovala XL. Jókaiho dni.
Súèasne Podunajská kninica predstavila jubilujúci festival na výstave.
19. jún  Bratislava  Slovenský literárny fond vyznamenal Madáchovou cenou kritika
Zoltána Csehyho a prekladate¾ku Ildikó H. Tóth, Prémiu literárneho fondu dostali spisovatelia Lajos Grendel, Attila Gyõry, básnik Zoltán Német, prekladate¾ky Piroska F. Kováts a Olga L. Gály.
20. jún  Bratislava  Parlament neschválil návrh Smeru, KSS a ¼udovej únie na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu.
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20.21. jún  Chanava  Synoda reformovanej cirkvi Slovenska zvolila nových èlenov a
náhradníkov Synodickej rady ako aj zástupcov biskupov. Za maïarského
zástupcu biskupa zvolili komáròanského pastora Lászlóa Fazekasa, za slovenského zástupcu biskupa Jána Semjana, pastora z Èane.
20. jún  Dunajská Streda  Nadácia Sándora Máraiho vyznamenala cenou Za otvorenú
Európu jazykovedca, literárneho vedca Lászlóa Zemana a výtvarného umelca
Györgya Bartusza.
22. jún  V meste a na hrade po tvrtý raz usporiadali Fi¾akovské historické hradné hry.
23. jún  Budape, Maïarsko  Maïarský parlament po dlhej diskusii schválil zmeny v
zákone o zahranièných Maïaroch.
24. jún  Bratislava  Spolok maïarských spisovate¾ov na Slovensku prvý raz udelil Cenu
Imre Forbátha a vyznamenal òou básnika Lászlóa Baraka.
24. jún  Budape, Maïarsko  Maïarský prezident Ferenc Mádl udelil Rad republiky
spisovate¾ovi Lászlóovi Dobosovi.
25. jún  trasburg, Francúzsko  Valné zhromadenie parlamentu Rady Európy po rokovaní o zákone o zahranièných Maïaroch odporúèalo, aby sa krajiny, ktorých sa
to týka, dohodli na bilaterálnych rokovaniach na výhodách pre meniny.
26. jún  Bratislava  Slovenská vláda v prehlásení odmietla upravený zákon o zahranièných Maïaroch. Proti vyhláseniu hlasovali len ministri za SMK.
27. jún  amorín  Hosom tradièného dvojtýdenného amorínskeho Fórum Klubu bol
vedecký riadite¾ Národného protidrogového intitútu Dr. Béla Buda, ktorý prednáal na tému Výskum a jeho aplikácia v komunikácii.
27.29. jún  Moldava nad Bodvou  Usporiadali VII. Moldavské mestské dni.
28. jún  Podunajské Biskupice  Predèasné a mimoriadne volebné valné zhromadenie
Spolku maïarských spisovate¾ov na Slovensku zvolilo nových predstavite¾ov
spolku. Za nového predsedu zvolili Gyulu Hodossyho namiesto odstupujúceho
Lászlóa Koncsola a za tajomníka Gábora Csandu.
28. jún  Torna¾a  Slávnostne odovzdali Maïarský dom, ktorý poskytne útoèite vetkým
maïarským neziskovým organizáciám mesta a okolia.
29. jún  Kisvárda, Maïarsko  Na XV. Festivale zahranièných maïarských divadiel získalo (delenú) hlavnú cenu a cenu obecenstva komáròanské Jókaiho divadlo.
30. jún  18. júl  Komárno  Nadácia za Univerzitu Jánosa Selyeho druhý raz zorganizovala Selyeho letnú univerzitu.
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1. júl  Bratislava  Parlament prijal prístupovú zmluvu Európskej únie 129 hlasmi za a
10 sa zdrali. Skupina poslancov za SMK hlasovala jednotne za.
1. júl  Bratislava  O zákone o zahranièných Maïaroch rokoval v Bratislave meninový
komisár OBSE Rolf Ekeus.
1. júl  Bratislava  Koalièná rada rokovala okrem iného aj o zákone o zahranièných
Maïaroch. Premiér Mikulá Dzurinda ani naïalej nebol ochotný ani potvrdi,
ani vyvráti informáciu, e sa pripravuje zákon, ktorý bude paralyzova zákon o
zahranièných Maïaroch.
1. júl  Bratislava  Jozef Baná, poslanec za stranu ANO, vo svojom parlamentnom
vystúpení poadoval podobné historické slovensko-maïarské vyrovnanie, ako
bolo nemecko-francúzske.
2. júl  Komárno  Zaèal sa IV. Maïarský umelecký festival na Slovensku, v rámci ktorého sa poèas jedného mesiaca budú v meste na Dunaji kona rozlièné kultúrne
a umelecké akcie.
2. júl  Bratislava  Eduard Kukan, vedúci slovenskej diplomacie vyhlásil, e slovenská
strana síce má výhrady aj voèi upravenému zákonu o zahranièných Maïaroch,
napriek tomu je vak ochotná zaèa s maïarským partnerom rokovania na úrovni ministerstva zahranièných vecí o realizácii zákona o zahranièných Maïaroch.
5. júl  Komárno  Aj bez platného povolenia mestského úradu postavili nad vchod budovy miestnej organizácie Matice slovenskej súsoie Cyrila a Metoda.
5. júl  Bratislava  Pod¾a názoru predsedu slovenského parlamentu Pavla Hruovského
pripravovaný protizákon nevyriei problémy okolo zákona o zahranièných
Maïaroch, ale ich len ïalej prehåbi.
5.6. júl  Moèa, Neszmély (Maïarsko)  V obciach na brehu Dunaja usporiadali deviate
Premosujúce dni, ktorých èestným hosom bol Eric van der Linden, ve¾vyslanec EÚ pre Slovensko.
4.6. júl  Rimavská Sobota  Pri jazere v Kurinci, neïaleko tohto juhoslovenského mesta,
sa uskutoènil trojdòový rockový festival, na ktorom sa okrem slovenských,
maïarských a èeských kapiel zúèastnili aj známe západné rockové kapely.
7. júl  Galanta  V centre dolnováskeho regiónu, ktoré je obývané Maïarmi, sa zaèala
prevádzka závodu Samsung Electronics Slovakia s.r.o., ktorý dlhodobo poskytne oblasti 2000 pracovných miest.
7. júl  Komárno  Pod¾a primátora Komárna Tibora Bastrnáka Matica slovenská premiestnením súsoia Cyrila a Metoda bez povolenia nastúpila na cestu násilia.
8. júl  Bratislava  Pretoe minulý týdeò prípravná rada predloila taký návrh zákona o
vlastníctve pôdy, ktorý sa nezhoduje s vládnym programom, SMK predloila
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problém na Koaliènej rade. V zmysle rozhodnutia Koaliènej rady zákon musí by
v súlade s programom vlády.

8. júl  Galanta  Do obcí Galantského okresu, ktoré postihlo sucho, zavítal prezident
Rudolf Schuster.
9. júl  ilina  Akreditaèná komisia na svojom rokovaní v iline neprijala dokumenty o
zaloení komáròanskej maïarskej univerzity.
9. júl  Kamenín  Maïarská federalistická strana uskutoènila diskusné fórum. Úèastníci podujatia sa listom obrátili na európskeho komisára Güntera Verheugena,
v ktorom ho upozornili na to, e obete Beneových dekrétov dodnes neboli
odkodnené.
10. júl  Bratislava  Vedenie SMK  na èele s predsedom strany Bélom Bugárom  rokovalo s vedením Csemadoku o dlhodobých plánoch tejto kultúrnej organizácie.
11. júl  Bratislava  Pod¾a názoru Pála Csákyho, podpredsedu vlády zodpovedného za
záleitosti menín, sú za neprijatím projektu maïarskej univerzity Akreditaènou
komisiou politické príèiny. Csáky vyhlásil aj to, e zaloenie univerzity je prioritou strany.
11. júl  Bratislava  Maïarský èlen parlamentnej komisie na kontrolu SIS, László
Köteles vyhlásil, e pod¾a jeho informácií tajná sluba Meèiarovej vlády odpoèúvala aj denník Új Szó.
11. júl  Bratislava  Zdruenie obetí deportácií a ich príbuzných sa obrátilo na SMK otvoreným listom, v ktorom iada od strany plnenie tej èasti programu strany, v ktorej si vytýèila za cie¾ odstránenie diskriminatívnych dôsledkov Beneových dekrétov.
11. júl  Nové Zámky  Zaèal sa KLIKK festival, ktorý je najväèím rockovým festivalom
juného Slovenska.
11. júl  Dunajská Streda  Skonèila sa 12. Letná univerzita, ktorú zorganizovalo
Zdruenie maïarských uèite¾ov na Slovensku. Na pädòovom stretnutí sa
zúèastnilo viac ako 200 maïarských uèite¾ov.
12. júl  Komárno  Slávnos Matice slovenskej v Komárne, na ktorej vysvätili bez povolenia postavené súsoie Cyrila a Metoda, prebehla bez incidentu.
13. júl  ahy  Skonèil sa VIII. Tábor ¾udovej univerzity Dedièstvo, ktorej tohtoroènou
ústrednou témou boli dejiny Hunov. Tábor zorganizoval Po¾ovnícky spolok vo
Vrbovke.
13. júl  Jasov  Skonèila sa VI. Letná univerzita, ktorú zorganizoval Regionálny výbor
Csemadoku Koice-vidiek.
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16. júl  Bratislava  Predseda Akreditaènej komisie Pavol Návrat odmietol vyhlásenie
podpredsedu SMK Pála Csákyho, pod¾a ktorého komisia neprijala akreditaèný
návrh maïarskej univerzity z politických indícií.
19. júl  Bratislava  Na rokovaní o realizácii zákona o zahranièných Maïaroch sa medzi
maïarským a slovenským ministrom zahranièných vecí zrodila dohoda. V zmysle dohody slovenská vláda prijala, aby Maïarská republika poskytla podporu
na vzdelávanie maïarskej menine ijúcej na Slovensku. Koneèný text dohody
bude obsahova medzivládny dokument.
18.20. júl  Ve¾ký Cetín  Pre Maïarov ijúcich pod Zoborom usporiadali rad podujatí
pod názvom Stretnutie generácií.
18.20. júl  Teplý Vrch  Spolok maïarských výtvarných umelcov uskutoènil svoje druhé
sympózium. Hlavnou témou stretnutia bolo spojenie medzi umením a komunikáciou.
25. júl  Bratislava  Vladimír Palko predstavil návrh ministerstva vnútra na nový volebný zákon. SMK povaovala reformu volebného zákona za uitoènú, vytvorenie
tyroch volebných obvodov vak odmietla.
26. júl  3. august  V organizácii Krúku Mártona Szepsi Csombora sa na Dolnováí, pod
Zoborom a pozdå Hrona uskutoènila XIX. Vlastivedná cyklistická túra, ktorá
mala 130 úèastníkov.
27. júl  Bratislava  Ministerstvo kultúry na základe hlásenia tatistického úradu zostavilo zoznam tých obcí, kde niektorá menina presahuje 20 %, èie aj v úradnom
styku tu mono pouíva jej jazyk. Oproti predchádzajúcemu zoznamu, kde bolo
512 obcí, je v súèasnosti u len 500 takých obcí, kde pomer maïarskej meniny prekraèuje 20 %.
29. júl  Roòava  Za úèasti miestnych maïarských organizácií a súkromných osôb
vytvorili organizaènú komisiu na znovupostavenie roòavskej Kossuthovej
sochy, ktorej hlavným cie¾om je znovu postavi Kossuthovu sochu na roòavskom Hlavnom námestí.
1. august  Bratislava  Na príkaz riadite¾a Slovenskej televízie Richarda Rybníèka zakázali na obrazovke verejnoprávnej televízie reklamu týdenníka Vasárnap
(Nede¾a) v maïarskom jazyku.
8. 10. august  Nové Zámky  Za úèasti stopädesiatich mladých ¾udí prebiehalo XIV.
Novozámocké stretnutie kresanskej mládee.
9. august  Ve¾ká Ida  Za úèasti domácich a zahranièných ¾udových súborov sa uskutoènili vo Ve¾kej Ide okresné dni Csemadoku. Slávnosti otvoril József Száraz,
predseda Republikového výboru Csemadoku.
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17. august  Ostrihom, Maïarsko  Popri Lászlóovi Tõkésovi dostal Cenu Svätého tefana za rok 2003 Miklós Duray, predstavite¾ Strany maïarskej koalície. Pod¾a
hodnotenia si Duray cenu zaslúil za svoju prácu v záujme celého maïarstva.
17.18. august  Dolinka  Uskutoènil sa tradièný medový festival v Dolinke. Na podujatí bolo odborné poradenstvo, ukáky produktov a bola i vo¾ba medovej krá¾ovnej.
19. august  Budape, Maïarsko  V predveèer národného sviatku Maïarskej republiky minister kultúry István Hiller vyznamenal aj viaceré významné osobnosti
maïarského kultúrneho ivota na Slovensku. Vyznamenanie si mohli prevzia:
rozprávkar József Bucsek, ¾udový hudobník Géza Potta, interpretka ¾udových
piesní Süttõ Balázsné, ¾udový taneèník Tamás Dobsa a Ferenc Boda tajomník
koickej TV Csemadoku.
19. august  Komárno  Bol zhotovený dramaturgický plán komáròanského Jókaiho
divadla na sezónu 2003/2004. Riadite¾ Tibor Tóth vyhlásil, e v novej sezóne
zrealizujú 4 nové premiéry v divadle a bude aj letné predstavenie v amfiteátri.
20. august  Na poèes náho tátotvorného krá¾a Svätého tefana sa v mnohých maïarských obciach na Slovensku uskutoènili slávnosti.
20. august  Krá¾ová nad Váhom  Vo veku 90 rokov zomrel Kálmán Janics, uznávaný
ochranca práv Maïarov na Slovensku. Vo svojej knihe A hontalanság évei (Roky
bezdomovstva) sa ako prvý pokúsil s historickou vieryhodnosou spracova prenasledovanie Maïarov na Slovensku v rokoch 1945 a 1948.
21. august  Bratislava  Slovenská vláda schválila návrh zákona o zaloení Univerzity
Jánosa Selyeho. Kabinet rozhodol bez názoru Akreditaènej komisie.
22.23. august  amorín  Druhý raz zorganizovali Rockfestival Samaria. Na festivale,
ktorý zorganizovali èlenovia miestnej skupiny Rómeó Vérzik (Rómeo krváca),
vystúpili rockové kapely zo Slovenska, z Maïarska a z Èiech.
23. august  Komárno  V amfiteátri komáròanského Dôstojníckeho pavilónu sa uskutoènil 9. Breètanový folkový festival, na ktorom vystúpili úèastníci zo Slovenska
a z Maïarska.
24. august  Gombasek  Uskutoènili sa slávnosti Maïarov na Slovensku. Hlavnými reèníkmi slávností boli predseda Csemadoku József Száraz a podpredseda vlády
Pál Csáky.
25. august  Koice  Koické Divadlo Thália predloilo svoj dramaturgický plán na sezónu 2003/2004. Divadlo plánuje na novú sezónu osem premiér.
26. august  Bratislava  Pod¾a rozhodnutia frekvenènej rady aj v maïarskom jazyku je moné
vysiela reklamu na týdenník Vasárnap (Nede¾a) vo verejnoprávnej televízii.
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29.30. august  Galanta  V zotavovni Kaskády neïaleko mesta zrealizovali VI. Letnú
univerzitu na Slovensku. Hlavnou témou podujatia, ktorú zorganizovali Spolok
maïarskej mládee a Obèianska demokratická mláde, boli transatlantické
vzahy.
30. august  Krá¾ovský Chlmec  Zdruenie maïarských uèite¾ov na Slovensku zorganizovalo tradièné slávnostné otvorenie kolského roka. Na slávnosti predstavili
22 zaèínajúcich mladých uèite¾ov.
2. september  Sládkovièovo  Sie maïarských stredných kôl na Slovensku sa rozírila o novú kolu. V novootvorenej sládkovièovskej súkromnej odbornej strednej
kole budú vyuèova poèítaèové grafické projektovanie.
5. september  Bratislava  Predseda SMK Béla Bugár vyhlásil, e pri zostavovaní rozpoètu na rok 2004 bude pre SMK prioritou podpora pôdohospodárstva.
6. september  Dunajská Streda  V mestskom kultúrnom stredisku sa uskutoènili XII.
Dni Katedry, kde bolo 10. výroèie zaloenia èasopisu Katedra hlavnou udalosou.
8. september  Bratislava  O nakladaní a kontrole výchovno-vyuèovacej podpory
Maïarska maïarským kolám na Slovensku rokoval poslanec za SMK Árpád
Duka Zólyomi s predstavite¾om ministerstva zahranièných vecí Miroslavom
Mojitom.
10.14. september  ahy  Uskutoènili sa XXII. Hontianske kultúrne dni, ktoré spestrovali aj výstavy, koncerty a portové podujatia.
10. september  Komárno  Vydavate¾stvo a distribúcia kníh Apáczai s.r.o. z Maïarska
darovalo maïarským základným kolám na Slovensku uèebnice v hodnote
13,7 miliónov forintov. Uèebnice odovzdali na slávnosti v Komárne predstavite¾om Zdruenia maïarských uèite¾ov na Slovensku.
12. september  Budape, Maïarsko  Aj predstavitelia SMK sa zúèastnili na stretnutí
zahranièných maïarských parlamentných poslancov, kde sa dohodli na tom, e
v spolupráci budú pokraèova intitucionalizovane.
12. september  ahy  V ahách odovzdali do uívania Maïarský spoloèenský dom.
Spoloèenský dom chce by centrom organizácií, ktoré sa zaoberajú meninovou kultúrou a spoloèenským ivotom mesta.
15. september  Roòava  Aj po maïarsky sa prihovoril maïarským veriacim na
Slovensku pápe Ján Pavol II., ktorý v Roòave celebroval svätú omu.
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19.20. september  Komárom, Maïarsko  V komáromskom Monostorskom lese uskutoènili II. Celotátne stretnutie vysídlených zo Slovenska, ktoré zorganizovala
Spoloènos Lászlóa Kecskésa.
22. september  Bratislava  SMK podporuje návrh Budapeti, aby sa do ústavy EÚ dostali paragrafy ochraòujúce kolektívne práva menín  vyhlásil podpredseda
SMK Pál Csáky.
22. september Koice  Koický Maïarský spoloèenský dom zaèal zbierku na postavenie sochy Sándora Máraiho.
27.28. september  Fi¾akovo, Luèenec  Organizácie Fond tradícií, Mladé srdcia a
Maïarské folklórne zdruenie na Slovensku zorganizovali Maïarský detský festival ¾udových tancov na Slovensku, ktorý mal skoro pästo úèastníkov.
27. september  Rimavská Sobota  Zorganizovali Kultúrnu slávnos gemerských
Maïarov.
30. september  Roòava  Poslanci mesta rozhodli o umiestnení Kossuthovej sochy. V
zmysle rozhodnutia sochu nepostavia na jej pôvodnom mieste na hlavnom
námestí, ale pred baníckym múzeom.
30. september  Komárno  Pod názvom Magyar Hírvivõ (Maïarský spravodaj) zaloilo
Obèianske zdruenie Gézu Szüllõa mesaèník.
1. október  Bratislava  Akreditaèná komisia súhlasila so zaloením Univerzity Jánosa
Selyeho a súèasne akreditovala program Teologickej fakulty reformovanej cirkvi. O akreditácii programu dvoch ïalích fakúlt  ekonomickej a pedagogickej
 sa ete nerozhodlo.
4. október  Koice  Podpredseda vlády Pál Csáky navtívil koické Divadlo Thália. Pri
tejto príleitosti s¾úbil pomoc pri rieení akej finanènej situácie divadla.
4. október  Dolná Strehová  Pri príleitosti 139. výroèia úmrtia Imre Madácha usporiadali v Madáchovom katieli slávnos spojenú s kladením vencov.
4. október  Tvrdoovce  Usporiadali V. Celotátne stretnutie citaristov, kde sa predstavilo trnás citarových súborov z dvanástich obcí.
5. október  Marhaò  Pri príleitosti spomienkového dòa aradských martýrov viac
maïarských organizácií na Slovensku poloilo vence pri hrobke aradského
martýra Aristida Dessewffyho.
6. október  Bratislava  Predseda SMK Béla Bugár vyhlásil, e Strana maïarskej koalície pravdepodobne nepostaví svojho kandidáta na prezidenta v nadchádzajúcich prezidentských vo¾bách v roku 2004.
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6. október  Bratislava  Rudolf Chmel udelil prekladate¾ke Judit Mayer Cenu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
9. október  Bratislava  Podpredseda vlády Pál Csáky vyznamenal Striebornou plaketou
Slovenskej republiky významných maïarských predstavite¾ov vedy a umenia na
Slovensku: Judit Mayer, Györgya Dénesa, Ivána Jandu, Bélu Váradyho a
Veroniku Novák.
10. október  Dunajská Streda  Cenu Pedagóg roka, ktorú zaloil kolský výbor
Obèianskeho zdruenia Za nae mesto, dostal István Hölgye, profesor maïarèiny a slovenèiny na Gymnáziu Ármina Vámbéryho s vyuèovacím jazykom
maïarským.
11. október  Rimavská Sobota  Pri príleitosti 150. výroèia zaloenia niekdajieho
Zjednoteného protestantského gymnázia usporiadali slávnos na pôde jeho
právneho nástupcu, v Reformátskom Gymnáziu Mihálya Tompu.
13. október  Bratislava  Slávnostne odovzdali nové sídlo Strany maïarskej koalície.
14. október  Bratislava  Vláda schválila rozpoèet na rok 2004. Ministri za SMK nepodporili schválenie rozpoètu pre rozdielne názory vo veci agrárnych dotácií.
14. október  Bratislava  V rámci SMK sa vytvorila Komisia na ochranu ivotného prostredia. Predsedom komisie sa stal minister ivotného prostredia László Miklós.
15. október  Fi¾akovo  Csaba Gyõrffy, maïarský ve¾vyslanec na Slovensku navtívil
Fi¾akovo a okolie, kde sa zaujímal o situáciu obèanov.
16.18. október  Roòava  V meste sa konali podujatia I. Gemerských kultúrnych dní.
17.19. október  Koice  Pri príleitosti 300. výroèia Rákócziho povstania zorganizovali
organizácie: Kultúrny intitút Maïarskej republiky, Zdruenie maïarských uèite¾ov na Slovensku a Spolok uèite¾ov dejepisu odbornú konferenciu v Máraiho
túdiu Divadla Thália.
18.31. október Komárno  V meste na Dunaji usporiadali Festival sakrálneho umenia
pod názvom Harmonia Sacra Danubiana 2003.
22. október  Bratislava  Do funkcie dekana Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity
Komenského bol uvedený amorínsky evanjelický pastor György Bándy.
23. október  Bratislava  Parlament schválil návrh zákona o zaloení maïarskej
Univerzity Jánosa Selyeho. Z prítomných 132 poslancov hlasovalo 77 kladne,
49 záporne a 6 poslancov sa zdralo hlasovania. Týmto rozhodnutím sa odstránila prekáka, aby mohla maïarská univerzita v Komárne v septembri 2004
otvori svoje brány.
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24. október  Bratislava  Parlament schválil nový zákon o pôde, ktorý bol jednou z dôleitých priorít SMK. Zákon znova umoòuje navrátenie pôdy skonfikovanej v
rokoch 1948 a 1989. V zmysle zákona sa pôda neidentifikovaných vlastníkov
stane majetkom obcí.
24. október  Bratislava  Minister kultúry Rudolf Chmel rokoval s predstavite¾mi
Csemadoku. Minister s¾úbil, e v nasledujúcom roku bude navrhova, aby aj
Csemadok dostával dotáciu zo tátneho rozpoètu.
23. október  12. december  Rimavská Sobota  Prvý raz usporiadali v meste Dni
Dezsõa Gyõryho.
27. október  Nitra  Profesor Béla László bol poverený doèasným vedením Fakulty stredoeurópskych túdií, ktorá vznikla na Univerzite Kontantína Filozofa 15.
októbra.
28. október  amorín  V amorínskom Fórum intitúte pre výskum menín usporiadali Muzeologickú konferenciu pod názvom Aktuálne otázky maïarskej muzeologickej práce.
3. november  Budape, Maïarsko  Historièku Katalin Vadkerty vyznamenali
Bethlenovou cenou.
5. november  Bratislava  Parlament schválil nový právny predpis o zakladaní nových
obvodných úradov. V zmysle zákona vzniknú v oblastiach Slovenska obývaných
Maïarmi 3 nové úrady: v túrove, v Krá¾ovskom Chlmci a v Moldave nad
Bodvou.
5. november  Levice  V meste sa zaèali Reviczkého dni. Rad podujatí trval do zaèiatku
decembra.
7. november  Bratislava  Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky povolilo, aby z
maïarského oddelenia novozámockého gymnázia vzniklo samostatné maïarské gymnázium.
8. november  Dvory nad itavou  Na pokraèujúcom XX. valnom zhromadení
Csemadoku schválili nové stanovy Maïarského vzdelávacieho zdruenia na
Slovensku ako aj jeho budúci plán práce.
8. november  Fi¾akovo  Vo fi¾akovskej Redute usporiadali odborný deò pod názvom
Stretnutie novohradských uèite¾ov. Organizátorom podujatia bolo Obèianske
zdruenie Rodný kraj.
12. november  Bratislava  Prezident Rudolf Schuster podpísal zákon o zaloení maïarskej univerzity.
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12. november  Bratislava  Podpredseda vlády Pál Csáky oznámil, e slovenský úrad
vlády roku 2003 dotoval program Maïarské pamätné miesta sumou 6
miliónov 335 tisíc korún.
13. november  Bratislava  Ministri za SMK pouili právo veta pri schva¾ovaní nového
zoznamu tých obcí, v ktorých sa v úradnom styku môe pouíva aj jazyk menín. Takto ostáva v platnosti starý zoznam, kde je uvedený väèí poèet takýchto obcí.
13. november  Bratislava  V rámci Medzinárodného kniného ve¾trhu Bibliotéca bola
otvorená aj Výstava maïarských kníh, ktorá sa uskutoènila v spolupráci s
maïarskými vydavate¾stvami na Slovensku.
13.15. november  Moldava nad Bodvou, Buzica  Uskutoènil sa V. Celotátny divadelný festival Béniho Egressyho. Na prehliadke sa zúèastnilo 13 amatérskych
divadelných skupín z rozlièných kútov juného Slovenska.
14. november  Senec  Skonèili sa XXXIV. Dni Alberta Szenciho Molnára, ktorých hlavným organizátorom bol Senecký oblastný výbor Csemadoku.
14. november  Diakovce  Spolok materských kôl pri Zdruení maïarských uèite¾ov na
Slovensku zorganizoval celotátnu konferenciu materských kôl pod názvom
Cestou do Európy.
15. november  Roòava  Pri príleitosti 200. výroèia zjednotenia hradných okruhov
Gemera a Malohontu a 300. výroèia Rákócziho povstania zorganizovalo
Gemersko-malohontské múzeum vedecké fórum.
15. november  amorín  Spolok maïarských spisovate¾ov na Slovensku zorganizoval v
sídle Fórum intitútu pre výskum menín literárne sympózium pod názvom
amorínske rozhovory 4.
15. november  Bratislava  Republiková rada SMK rozhodla, e ak nájde vhodnú osobu,
postaví v nadchádzajúcich prezidentských vo¾bách 2004 samostatného kandidáta.
19. november  Dunajská Streda  Svoju prvú premiéru uskutoènilo tretie maïarské profesionálne divadlo na Slovensku, Dunajskostredské mestské divadlo, Szevasz.
21. november  amorín  Katedra maïarského jazyka a literatúry Univerzity
Komenského, Fórum intitút pre výskum menín a Spolok maïarských spisovate¾ov na Slovensku zorganizovali na poèes 75-roèného Lászlóa Zemana sympózium spolu s oslavami jeho narodenín.
21.22. november  Roòava, Moldava nad Bodvou  Èlenovia vlády a vedúci politici za
SMK uskutoènili informaènú konferenciu v obidvoch mestách juného
Slovenska na tému Predstavu budúcnosti regiónom.
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21.22. november  Levice  Slovenské úèelové fondy Rákócziho zdruenia zaloili
Spolok v rodnom kraji po maïarsky, ktorého najdôleitejím cie¾om je podpora
maïarského kolstva a kultúry na Slovensku.
21.22. november  Dunajská Streda  Finále celotátnej súae ¾udovej hudby pod
názvom Purpurovoèervená krásna rua malo skoro dvesto úèinkujúcich.
26. november  Komárno  Pri príleitosti 55. výroèia zaloenia denníka Új Szó (Nové
slovo) sa uskutoènila spomienková slávnos spojená s výstavou v komáròanskom Dôstojníckom pavilóne.
26. november  Ve¾ké Kapuany  Zdruenie maïarských uèite¾ov na Slovensku a
Regionálne pedagogické centrum v Krá¾ovskom Chlmci zorganizovalo pre uèite¾ov regiónu konferenciu pod názvom koly a samosprávy.
26. november  Koice  V koickom Maïarskom dome otvorili výstavu Maïarské kroje
Horného Uhorska na bábikách.
26. november  Bratislava  Vláda prijala hlásenie ministerstva zahranièných vecí o plnení jazykovej charty na Slovensku. Hlásenie obsahuje nedostatky a aj to, aké
kroky treba podniknú na ich odstránenie.
27. november  Nitra  Na Univerzite Kontantína Filozofa slávnostne otvorili Fakultu
stredoeurópskych túdií ako piatu fakultu. Hlavnou úlohou novej fakulty je príprava uèite¾ov pre meninové koly.
28. november  amorín  Ako hos amorínskeho Fórum Klubu mal prednáku István
Orosz, esejista z Maïarska, na tému ance klasického liberalizmu v strednej
Európe.
29.30. november  Koice  V Máraiho túdiu Divadla Thália sa uskutoènila celotátna
recitaèná súa pod názvom Domov Sándora Máraiho.
27. november  10. december  Prvý raz sa uskutoènil Festival maïarských kníh na
Slovensku. Pri tejto príleitosti sa v desiatich mestách juného Slovenska uskutoènili výstavy kníh alebo besedy so spisovate¾mi.
29. november  Ve¾ké Kapuany  Spolok maïarských interpretov poézie a prózy a
Ve¾kokapuanský oblastný výbor Csemadoku zorganizovali celotátny recitaèný
gala program.
1. december  Koice  Koické Divadlo Thália vydalo výzvu, ktorou vyzýva Maïarov na
Slovensku, aby prispeli do zbierky na záchranu divadla.
2. december  Bratislava  Skonèili sa XVII. Mestské kultúrne dni, ktorých organizátorom
bola bratislavská mestská organizácia Csemadoku.
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4.6. december  Koice  Skonèili sa XXXIII. Fábryho dni. Ústrednou témou fóra, ktoré
zorganizovali Fórum intitút pre výskum menín, CV Csemadoku a Divadelný
spolok Thália, bola situácia maïarskej meninovej kultúry.
6. december  Koice  Tohto roku získali Fábryho cenu denník Új Szó a Rádio Patria,
ktorú si ocenení mohli prevzia na XXXIII. Fábryho dòoch.
7. december  Koice  Po siedmy raz usporiadali v Koiciach veèer národnostných menín. Organizátorom podujatia bol Klub národnostných menín.
7. december  Budape, Maïarsko  Na rokovaní zmieanej slovensko-maïarskej komisie sa zrodila dohoda o zahranièných Maïaroch na Slovensku, teda to, akou
formou bude Maïarsko poukazova Maïarom na Slovensku výchovno-vyuèovaciu podporu.
11. december  Bratislava  Na mimoriadnom zasadaní slovenskej vlády jednohlasne
schválili text slovensko-maïarskej medzivládnej dohody o vykonaní zákona o
zahranièných Maïaroch na Slovensku.
12. december  Brusel, Belgicko  Slovenský premiér Mikulá Dzurinda a maïarský premiér Péter Medgyessy podpísali obojstrannú dohodu o spôsobe podpory kultúry a kolstva maïarskej meniny ijúcej na Slovensku, resp. slovenskej meniny ijúcej v Maïarsku. Dohoda umoòuje, aby sa výchovno-vyuèovacia podpora, ktorú Maïarsko poskytuje maïarskej menine na Slovensku, dostala k
adresátom.
11.12. december  Dunajská Streda  Zdruenie maïarských uèite¾ov na Slovensku
usporiadalo predmetovú konferenciu maïarského jazyka a literatúry. Na podujatí sa zúèastnili úèastníci zo vetkých okresov juného Slovenska.
12.13. december  amorín  V organizácii Fórum intitútu pre výskum menín sa
uskutoènil seminár pod názvom Analýza moderných vysokokolských systémov, na ktorom sa zúèastnili vedúci pracovníci maïarskej národnosti, ktorí
pracujú na vysokých kolách.
16. december  Bratislava  Minister kolstva Martin Fronc poveril doèasným vedením
organizujúcej sa Univerzity Jánosa Selyeho ako povereného ministerského
komisára Sándora Alberta, poslanca za SMK.
16. december  Bratislava  Podpredseda slovenskej vlády Pál Csáky odovzdal vysoké
tátne vyznamenania významným maïarským predstavite¾om vedy a kultúry
na Slovensku. Vyznamenaní boli: jazykovedec László Zeman, muzeológ István
B. Kovács, etnograf Imre Jarábik, fotograf Gyula Tóthpál a herec Zsigmond
Turner. tátne uznanie dostali aj denník Új Szó a Rádio Patria.
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17. december  Bratislava  Vláda vymenovala vedúcich obvodných úradov, ktoré vznikli
v rámci reformy verejnej správy. Na junom Slovensku sa do èela 14 úradov
dostali kandidáti Strany maïarskej koalície.
26. december  amorín  Vo veku 56 rokov zomrel Zsigmond Zalabai, profesor bratislavskej Univerzity Komenského. Zsigmond Zalabai bol významnou maïarskou
osobnosou vedeckého a literárneho ivota na Slovensku.

16.2. Rómska menina

1. január  Preov  Zomrela Elena Lacková (nar. 22. 3. 1921), poetka, prozaièka, dramatièka a autorka rozprávok.
16. január  Brusel, Belgicko  Rozvojový program OSN (UNDP) zverejnil správu o situácii Rómov v krajinách, ktoré sa v roku 2004 pripoja k Európskej únii. Správa
kontatuje, e v 10 kandidátskych krajinách sú ivotné podmienky Rómov
ve¾mi zlé, pribliujú sa pomerom v subsaharskej Afrike. Riadite¾ UNDP Kalman
Mizsei sa vyjadril, e situácia Rómov sa v kandidátskych krajinách za posledných 12 rokov nezlepila.
25. január  Zvolen  Na 5. zasadnutí Parlamentu Rómov Slovenska úèastníci vyjadrili
svoju nespokojnos s nedôstojným správaním sa slovenskej vlády voèi Rómom.
Memorandum zúèastnených osobne odovzdal predseda Parlamentu Rómov
Slovenska Ladislav Fízik L. A. Nagyovi (predsedovi parlamentného výboru pre
¾udské práva a meniny) a Ericovi van der Lindenovi (ve¾vyslancovi EÚ na
Slovensku).
25. január  Koice  Republikový kongres Rady Rómov Slovenska zvolil za predsedu
Rady Frantika Gu¾áa. Na republikovom kongrese sa zúèastnil aj Pavol Rusko,
predseda strany ANO.
26. január  Luèenec  Obèianske zdruenie Roma Novohrad ponúka Rómom s neúplným stredokolským vzdelaním monos doplni si vzdelanie na Strednej zdruenej kole v Luèenci.
28. január  Bratislava  Centrum pre reprodukèné práva (New York, USA) a Poradòa pre
obèianske práva zverejnili správu pod názvom Telo a dua o násilnej sterilizácii
rómskych ien na Slovensku. Správa vyvolala nielen ve¾ký kandál, ale aj celospoloèenskú diskusiu, slovenská vláda podala na autorov dokumentu trestné
oznámenie.
1. február  V 32 okresoch Slovenska nastúpili do základných a stredných kôl prví rómski asistenti uèite¾a v rámci projektu Zdruenie mladých Rómov Slovenska. Do
konca roku 2003 pomáhalo vo výchovno-vyuèovacom procese 200 asistentov
v 153 kolách.
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15. február  Bystrany  Obecný úrad iadal zlúèenie segregovanej materskej a základnej koly a vytvorenie spoloèného zariadenia, èo v budúcnosti môe prispie k
pokojnému spolunaívaniu rómskeho a nerómskeho obyvate¾stva.
19. február  trasburg, Francúzsko  Európsky parlament vyzval Slovenskú republiku,
aby pred marcovými prístupovými rokovaniami poskytla doplòujúce informácie
o svojej èinnosti pri rieení rómskeho problému. Pod¾a pozorovate¾a
Európskeho parlamentu J. Mariusa Wiersmu je jednou z podmienok èlenstva
Slovenska v EÚ, aby slovenská vláda podnikla úèinné kroky na zlepenie spoloèenskej a sociálnej situácie rómskej meniny.
21. február  Bratislava  Ján Slota, predseda Pravej SNS v súvislosti s nedobrovo¾nou
sterilizáciou rómskych ien vyhlásil 20 000 Sk rómskym muom za dobrovo¾nú sterilizáciu.
26. február  Martin  V Dokumentaènom centre rómskej kultúry, ktoré je súèasou
Etnografického múzea Slovenského národného múzea, bola otvorená výstava
obrazov rómskych detí z Jarovníc. Uèite¾om týchto detí bol Ján Sajko.
1. marec  Bratislava  Sekretariát splnomocnenkyne vlády SR zverejnil rozsah monej
finanènej dotácie pre rómsku meninu. Plánovaná suma èiní 10 miliónov Sk.
6. marec  Koice  Divadlo Romathan uviedlo vo svojej 11. sezóne 32. premiéru 
hudobnú rozprávku astie v neastí, ktorej autorom je rómsky spisovate¾
Dezider Banga.
10. marec  Bratislava  Intitút pre verejné otázky predstavil doteraz najkomplexnejí
materiál o ivote Rómov na Slovensku v publikácii Súhrnná správa o Rómoch
na Slovensku. Publikácia sa zaoberá rómskou problematikou na 911 stranách, v 8 tematických okruhoch a v 43 kapitolách. Spomedzi 43 autorov bolo
5 rómskej národnosti.
14. marec  Bratislava  Iniciatíva ¼udia proti rasizmu odtartovala na výstave pri príleitosti 65. výroèia vzniku faistického Slovenského tátu celotátnu kampaò
proti rasizmu. Slogan kampane Skoro kadý na Slovensku je rasista. A èo ty?
sa objavil na 200 bilboardoch a 10 000 plagátoch.
14.15. marec  Michalovce  40 rómskych predstavite¾ov Michalovského okresu za
podpory Nadácie otvorenej spoloènosti zaloilo Obèianske zdruenie Nová
cesta.
20. marec  Stará ¼ubovòa  Klub mladých rómskych autorov Paramisa (Rozprávky)
predstavil v miestnej kninici svoju zbierku rozprávok pod názvom Nae srdce
(Amaro jilo).
26. marec  Koice  Stredná umelecká kola oslavovala 10. výroèie svojho zaloenia. Je
to jediná kola na Slovensku, kde sú maturitnými predmetmi dejiny rómskej
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kultúry a jazyka a rómsky jazyk. V kole tuduje spolu 260 tudentov v dennom
a v dia¾kovom túdiu. Riadite¾om koly je Gejza Adam.

27. marec  Bratislava  Najvyí súd SR potvrdil rozsudok M. Petríka, ktorý v apríli 2002
noom zavradil istého rómskeho mua. Skutok 19-roèného mua, ktorý bol
odsúdený na 4 roky, vak súd nekvalifikoval ako rasisticky motivovaný èin.
8. apríl  Rómske a nerómske neziskové organizácie po celom Slovensku oslávili
Medzinárodný deò Rómov, ktorý je od roku 1971 sviatkom. 12.14. apríla 1971
sa v Londýne uskutoènil 1. Medzinárodný rómsky kongres, na ktorom sa
zúèastnili predstavitelia rómskej meniny zo 14 tátov. Na 1. Medzinárodnom
rómskom kongrese zaloili Medzinárodnú rómsku úniu (International Romani
Union), odmietli pouívanie názvu cigán, namiesto neho prijali pomenovanie
Róm. Na londýnskom rokovaní bola okrem iného prijatá jednotná rómska
zástava a hymna (Gelem, gelem).
8. apríl  V slovenskom a v rómskom jazyku súèasne vyla publikácia Boh vetko vidí (O
Del sa dikhel), ktorá sa zaoberá religiozitou a duchovným svetom Rómov. Dielo
vzniklo v spolupráci Oddelenia religionistiky Filozofickej Fakulty Univerzity
Komenského a Ústavu etnológie SAV.
8. apríl  Banská Bystrica  Vojenský obvodný súd v Banskej Bystrici odsúdil na 3 roky
straty slobody a stratu vojenskej hodnosti Radoslava B. obyvate¾a Jura nad
Hronom, ktorý sa v máji 2002 dopustil hrubého násilia voèi rómskej rodine v
arnovici.
15. apríl  Brusel, Belgicko  Rómska rodina Baláovcov zo iliny, ktorá sa v roku 2002
stala obeou útoku skinhedov, poèas ktorého prila o ivot matka rodiny,
Anastázia, dostala za pomoci Belgickej ligy pre ¾udské práva v Belgicku azyl.
Èlenovia slovenskej vlády sa do poslednej chvíle usilovali vyvola dojem, e
Baláovcom sa len legalizoval pobyt.
23. apríl  Bratislava  Vláda SR na svojej 30. schôdzi prijala dokument Základné tézy
koncepcie vlády SR v integrácii rómskych komunít. Dokument obsahuje ciele a
priority v záujme zabezpeèenia rovnakých ancí. Cie¾om je zabezpeèenie
takých podmienok, v ktorých môu i Rómovia i Ne-rómovia za rovnakých podmienok. Na finanèné zabezpeèenie programu vláda vyèlenila v roku 2003 50
miliónov Sk.
25. apríl  Zvolen  Intitúcie, ktoré vstúpili do projektu tátneho pedagogického ústavu
Experimentálna verifikácia efektívnosti osnov rómskeho jazyka a literatúry
v základných a stredných kolách, zaloili Asociáciu na podporu vzdelávania
Rómov.
25. apríl  Banská Bystrica  Vojenský obvodný súd v Banskej Bystrici uznal dvoch dôstojníkov vzduných síl vinnými z trestného èinu hanobenia národa, rasy a presvedèenia za výrok: 97 % Rómov je neprispôsobivých a treba ich vystrie¾a.
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Napriek zrejmému trestnému èinu ich súd odsúdil len na finanèný trest 5000
Sk.
30. apríl  Koice  Na 8. roèníku súae novinárov východoslovenského regiónu v kategórii A získala 2. miesto Denisa Havr¾ová, redaktorka novín Romano nevo ¾il.
6. máj  Bratislava  Klára Orgovánová, splnomocnenkyòa vlády SR pre rómske komunity, informovala prezidenta Rudolfa Schustera o èinnosti vlády SR v záujme
integrácie rómskej meniny.
12. máj  Bratislava  Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I zastavil trestné stíhanie bývalého poslanca Národnej rady SR za SNS Víazoslava Mórica. Pod¾a
prokurátora sa V. Móric výrokmi na adresu Rómov èo je na tom humánne, keï
sa umoní, aby debil splodil debila, aby sa rozmnoovali mentálne retardovaní
a tak rástlo percentuálne zastúpenie debilov a magorov v naom národe. A tí,
ktorí sú neprispôsobiví, treba pre nich vytvori rezervácie, lebo ak ich nevytvoríme my teraz, tak cigáni ich vytvoria pre nás o 20 rokov, nenaplnil zákonné
znaky trestného èinu.
18. máj  Poprad  Obèianske zdruenie Romipen v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom usporiadalo pre rómskych iakov základných a peciálnych
kôl okresu výstavu výtvarných prác Rómska paleta (Roma Paletta). Na výstave súailo 300 prác.
20. máj  Bratislava  Riadite¾ Divadla Romathan Karel Adam prevzal z rúk riadite¾a
Múzea idovskej kultúry Petra Meana medailu Chatama Sofera ako ocenenie
programovej truktúry Divadla Romathan, ktorou íri v spoloènosti humanitu a
ideu spoluitia.
23. máj  Humenné  Víazkou súae Miss Roma v Humenskom okrese sa stala Radka
Jakubová, po nej nasledovali Mária Balogová a Vladimíra Kurejová.
23.24. máj  iar nad Hronom  Festival rockových kapiel Garden of Eden zorganizovala skupina aktivistov ako spomienku na prvú oficiálne uznanú rasovo motivovanú vradu Róma na Slovensku (21. júla 1995 skupina skinhedov prepadla a
benzínom obliala 17-roèného Mária Gorala, ktorý na následky spálenín skonal
31. júla 1995).
24. máj  Luèenec  20 rómskych asistentov detských lekárov ukonèilo na Strednej zdravotníckej kole v Luèenci 5-mesaèný cyklus odborných kolení. Experimentálny
projekt riadila Krajská asociácia rómskych iniciatív v Banskej Bystrici, podporil
ho Úrad vlády SR, Sekretariát splnomocnenkyne SR pre rómske komunity a
britské ve¾vyslanectvo.
28. máj  Berlín, Nemecko  Medzinárodná organizácia na ochranu ¾udských práv
Amnesty international vo svojej výroènej správe kritizuje Slovensko pre jeho
nedôsledný postoj voèi rasovým útokom proti Rómom.
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26.27. máj  trasburg, Francúzsko  Za úèasti 26 delegátov zo 17 krajín Európy sa
uskutoènila Medzinárodná konferencia o rómskom jazyku a pedagogicko-metodických materiáloch v rómskom jazyku. Z poverenia Ministerstva kolstva SR
Slovensko na konferencii reprezentoval riadite¾ Gymnázia v Sabinove Frantiek
Godla.
28. máj  Bratislava  Ve¾vyslanec Európskej komisie na Slovensku E. van der Linden sa
stretol so zástupcami rómskych mimovládnych organizácií a nadácií. Na stretnutí sa hovorilo aj o monosti èerpania finanèných prostriedkov z fondov EÚ.
30. máj  Bratislava  Nadácia otvorenej spoloènosti oznámila uzávierku termínu podávania iadostí na rozírenie siete informaèno-poradenských centier Rómov na
rok 2003. Za posledné 2 roky vzniklo 8 poradenských centier (Bratislava,
Bardejov, Michalovce, Preov, Kokava nad Rimavicou, Trenèín, Nové Mesto nad
Váhom, iar nad Hronom).
3.4. jún  Koice  Koické Divadlo Romathan pri príleitosti Medzinárodného dòa detí
uskutoènilo pre koické deti rad predstavení.
15. jún  Martin  Dokumentaèné centrum rómskej kultúry na Slovensku, ktoré je súèasou Etnografického múzea Slovenského národného múzea prvý raz reprezentovalo rómsku kultúru v skanzene slovenskej dediny. V rámci cyklu
Národopisné leto bola predstavená rómska história i súèasnos pod názvom
Spoznajme sa (Te prindale pes).
22. jún  Nitra  Slovenský futbalový zväz a Nadácia Markíza zorganizovali portové futbalové podujatie pod názvom Futbalom proti rasizmu a hákovým kríom.
Podujatie sa zaèalo kandálom, keïe ráno èakal úèastníkov uprostred trávnika tvormetrový biely hákový krí, na tribúne vulgárne heslá a ete ïalích 37
hákových kríov.
27. jún  Koice  Divadlo Romathan oslávilo 10. výroèie svojej èinnosti (vzniklo v máji
1992) dvomi premiérami  zostrihom najúspenejích inscenácií V zrkadle
èasu a pôvodným muzikálom Kamene osudu. Obidve inscenácie zostavil a reíroval sólista divadla Marián Balog. Divadlo od svojho vzniku uviedlo 34 premiér,
z nich 13 pre deti, odohralo 1 700 predstavení, ktoré videlo 750 000 divákov
doma i v zahranièí (hosovalo v 11 európskych tátoch).
27.28. jún  Preov  Nadácia Sándora Máraiho uskutoènila závereèný seminár programu Tolerancia k meninám pre rómskych mienkotvorcov a obecné úrady.
Program za podpory PHARE sa zaèal v marci 2001 a zúèastnilo sa na òom 550
osôb zo 77 obcí Slovenska.
28. jún  2. júl  Preov  Obèianske zdruenie pre podporu a rozvoj regiónov v Preove
prijalo delegáciu partnerskej organizácie Horizont Ethical Projects z Belgicka.
Na stretnutí rokovali o dlhodobých spoloèných projektoch.
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30. jún  1. júl  Budape, Maïarsko  Svetová banka, Intitút otvorenej spoloènosti a
Európska komisia zorganizovali v Budapeti medzinárodnú konferenciu pod
názvom Rómovia v rozirujúcej sa Európe  Výzva do budúcnosti. Na konferencii sa zúèastnili predsedovia vlád Maïarska, Bulharska, Macedónska, Èiernej Hory, Rumunska, ministri z Chorvátska, Slovenska, Srbska a védska ako
aj mladí rómski aktivisti týchto krajín. Predseda vlády Maïarska Péter
Medgyessy vyhlásil, e Vetky európske krajiny majú dlh voèi Rómom a je èas,
aby sme ho splatili. Na budapetianskej konferencii, ktorá bola najvýznamnejím fórom medzinárodnej rómskej meninovej politiky za posledné roky,
kládli organizátori dôraz na úèas mladej rómskej generácie. Na konferencii prijali medzinárodný dokument Desaroèie zaèleòovania Rómov, ktorý si vytýèil za
cie¾ zniovanie chudoby, zmiernenie nevýhod v zdravotníctve, kolstve a v
zamestnanosti. Na margo konferencie sa vyjadril prezident Svetovej banky
James D. Wolfensohn: Konferencia prináa novú nádej, ktorú musíme podpori. Podmienky, v ktorých dnes väèina Rómov ije, sú pre nás nepredstavite¾né. Je naou povinnosou, aby sme prejavili voèi rómskej komunite porozumenie a v spolupráci s jej predstavite¾mi jej pomáhali dosiahnu svoje ciele tak,
aby sa rómske komunity so svojou bohatou kultúrou mohli pripoji k európskemu spoloèenstvu.
1. júl  Liptovský Mikulá  Vydavate¾stvo Tranoscius vydalo kniku rozprávok zaèínajúcej rómskej spisovate¾ky Edity Bihariovej z Ve¾kých Bielic pod názvom O Jeikovi a jeho priate¾och.
1. júl  Bratislava  V 32 okresoch Slovenska nastúpilo do práce 32 rómskych asistentov
poradcov okresných úradov práce v rámci PHARE projektu 2000 Zlepenie
podmienok pre vstup mladých Rómov na trh práce.
9. júl  Bratislava  Národný demokratický intitút (Washington) uverejnil dokument
Politická participácia Rómov na Slovensku, v ktorom kontatuje nízku úèas
Rómov v politickom ivote, kritizuje, e nie je zabezpeèené zastúpenie Rómov
v Národnej rade SR.
17.18. júl  Preov  Obèianske zdruenie na podporu a rozvoj regiónov Preov uskutoènilo kolenie pre 40 zvolených rómskych poslancov obecných samospráv.
19. júl  Zvolen  Uskutoènilo sa 8. plenárne zasadnutie Parlamentu Rómov, na ktorom
sa zúèastnilo 150 delegátov z celého Slovenska. Na rokovaní, kde boli reprezentované aj rómske politické zoskupenia, vznikla poiadavka vytvori na
Slovensku rómsku samosprávu.
20. júl  Luèenec  Obèianske zdruenie RomaNovohrad usporiadalo 4. roèník prehliadky rómskej ¾udovej kultúry Romfest 2003.
25. júl  Roòava  Kultúrno-výchovná organizácia RomaGemer a Rómsky klub v Roòave zorganizovali Celoslovenské kultúrne stretnutie rómskej mládee.
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25. júl  Kemarok  Obèianske zdruenie Romipen a Podtatranské osvetové stredisko
v Poprade zorganizovali 12. roèník Festivalu rómskej kultúry a folklóru Spia.
26. júl  Michalovce  Rómske informaèné a poradenské centrum a Obèianske zdruenie Nová cesta zorganizovali Festival Rómov 2003. Súèasou festivalu bola aj
vo¾ba MISS RÓMSKE DIEVÈA 2003 okresu, kde sa ukázali ako najkrajie
Lenka Badová, Alena Kanèiová a Patrícia Holubová.
28. júl  Preov  Na celoslovenskom sneme najstarej rómskej politickej strany Rómskej
obèianskej iniciatívy Slovenska po odstúpení Milana Miièa z funkcie predsedu
zvolili za nového predsedu Jozefa Èerveòáka.
28. júl  Koice  Prvému rómskemu grécko-katolíckemu diakonovi Petrovi Horváthovi
udelil sviatos kòazstva grécko-katolícky biskup vladyka Milan Chautur. (V rímsko-katolíckej cirkvi u skôr pôsobilo 5 kòazov rómskej národnosti.)
30. júl  Bratislava  V celoslovenskej novinárskej súai Deò komunitných nadácií (organizátormi boli Nadácia otvorenej spoloènosti, Spoloènos B+Business a
Slovenský syndikát novinárov) získala 2. miesto Denisa Havr¾ová z redakcie
Romano nevo ¾il.
1. august  Bratislava  Ministerstvo kultúry SR zverejnilo informáciu o podpore projektov zameraných na rozvoj rómskej národnej kultúry v roku 2003. Spomedzi 136
projektov získalo podporu 72 v hodnote 7 295 900 Sk.
1. august  Koice  Na koickom sídlisku Luník IX, kde je v prevahe rómske obyvate¾stvo, zaèali svoju pastoraènú èinnos dvaja nerómski kòazi (Jozef Èerveò,
Emanuel Èurík).
1. august  Bratislava  Sekretariát splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
vyhlásil prvý tipendijný program zameraný na podporu rómskych iakov stredných a vysokých kôl. Vláda vyèlenila na tento program 1 milión Sk (na základe
Uznesenia vlády SR è. 278/2003)
2. august  Detva  Predseda Parlamentu Rómov Slovenska Ladislav Fízik pripomenul
Medzinárodný pamätný deò umuèených Rómov poloením kvetov k pamätnej
tabuli na Dúbravkách, kde faisti v roku 1944 popravili 15 Rómov.
3. august  Gaboltov  Konferencia biskupov Slovenska a Rada pre pastoráciu Rómov a
meniny usporiadali 11. roèník Rómskej púte, na ktorej sa zúèastnilo skoro
2000 pútnikov.
6.9. august  Rimavská Sobota  Ukonèila sa séria kolení a diskusných stretnutí, ktoré
zorganizoval Klub rómskych ien, na tému násilie v rómskych rodinách. Projekt
sa uskutoènil za podpory Nadácie otvorenej spoloènosti v rámci programu
Úèas rómskych ien v spoloènosti.
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23. august  Trebiov  Rada Rómov Slovenska v spolupráci s Mestským úradom v
Trebiove a s Regionálnym osvetovým centrom zorganizovala 1. Festival rómskej kultúry. Súèasou podujatia bola aj súa MISS RÓMSKE DIEVÈA, kde bola
najkrajia Kristína Tomiová (Pleivec), za òou nasledovali Dagmar Danèová
(Trebiov) a Anita Gaiová (Niný Hrabovec).
1. september  Jarovnice  12-roèná Magdaléna Kalejová, iaèka Jána Sajka, získala na
12. bienále svetového detského výtvarného umenia v Japonsku Cenu mesta
Kanagawa. Jej dielo sa ukázalo ako najkrajie spomedzi 38 008 prác detí zo
111 krajín sveta.
1. september  Koice  V koickom súkromnom gymnáziu, ktoré zaloila Nadácia Dobrá
rómska víla Kesaj, a ktorého prevádzku finanène podporuje Ministerstvo kolstva SR, sa zaèalo vyuèovanie rómskeho jazyka pod¾a experimentálnych rómskych uèebných osnov.
1. september  Bratislava  Rómovia z obce ¼ubica sa usídlili pred prezidentským palácom a iadali o pomoc pri rieení svojich bytových problémov a ochranu pred
úerníkmi. Ich iados sa vyrieila tak, e prezident Rudolf Schuster, minister
výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovszky, splnomocnenkyòa vlády
Klára Orgovánová a starosta obce ¼ubica Oto Dovjak pris¾úbili, e do èasu, kým
v obci postavia 24 sociálnych 1-izbových bytov, môu doèasne býva v unimobunkách, ktoré zabezpeèí úrad splnomocnenkyne vlády. Na úerníkov bolo
podané trestné oznámenie.
5. september  Kemarok  Zdruenie obèanov Rómov zriadilo v Preovskom kraji v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu 6 rómskych osvetových centier.
5.7. september  Snina  Rómske centrum Ternipen zorganizovalo rómsky festival TERNIPEN 2003. Na podujatí, ktoré bolo najvýznamnejou kultúrnou udalosou
roka 2003 v meste, mali najväèí úspech 9-roèná Nikolka Badová (Stráne pod
Tatrami) a 12-roèný Marek Horváth (Bystrany).
9. september  Bratislava  Slovensko si po 3. raz pripomenulo Pamätný deò obetiam
holokaustu a rasového násilia. Parlament SR schválil tento dátum ako memento voèi prijatiu tzv. idovského kódexu v roku 1941, ktorým sa vo vtedajom
Slovenskom táte zaèali hrôzostrané udalosti. Pri príleitosti tohto dòa odovzdal prezident Rudolf Schuster medzinárodne uznanému bádate¾ovi rómskej
histórie, pracovníkovi SAV Arne B. Mannovi pamätnú medailu.
12.14. september  Bratislava  Na 1. roèníku Minority Film Festivalu bolo premietnutých 39 dokumentárnych filmov a 4 celoveèerné hrané filmy. Filmy vypovedali
o tolerancii voèi meninám, o vzájomnom ovplyvòovaní kultúr.
13. september  Zvolen  Na festivale Tolerancia 2003, ktorý zorganizoval Klub
Rómskych ien Slovenska, v priestoroch zvolenského zámku dostal hudobný
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virtuóz Ján Berky-Mrenica (rodák z Oèovej) Cenu mesta Zvolen za celoivotné
dielo.

16. september  Svätý Jur  V organizácii evanjelickej cirkvi sa konal 2. Medzinárodný
rómsky sumit. Úèastníci sumitu rokovali o budovaní mostov medzi Rómami a
Ne-rómami a o misijných úlohách v rómskych komunitách.
20. september  Bardejov  V spolupráci Informaèného centra pre rómske aktivity a
Zdruenia Saleziánskej mládee sa uskutoènil kultúrny festival Môeme sa
dohovori.
26. september  Roòava  Uskutoènil sa kongres Rómskej obèianskej iniciatívy SR.
28. september  Kokava nad Rimavicou  Obèianske zdruenie Dobrá cesta v spolupráci s Informaèno-poradenským centrom a redakciou Romano nevo ¾il zorganizovalo 3. roèník festivalu rómskej kultúry BALVALFEST 2003.
1. október  Bratislava  Splnomocnenkyòa vlády SR pre rómske komunity Klára
Orgovánová a Nadácia otvorenej spoloènosti vyhlásili podmienky 2. roèníka
novinárskej súae Baroro  Kamienok. Cie¾om súae je oceni tých novinárov,
ktorí svojou prácou prispievajú k odstraòovaniu stereotypov pri vnímaní Rómov
a k zmene nepriaznivého obrazu Rómov v spoloènosti. Partnermi vyhlasovate¾ov boli Svetová banka, Romano nevo ¾il, Rómska tlaèová agentúra a Divadlo
Romathan. Súa prijme kadý príspevok, ktorý bude uverejnený v mienkotvorných médiách v období od 20. 10. 2002 do 31. 12. 2003.
3. október  Zborov  V rámci projektu PHARE Zlepenie podmienok pre vzájomnú toleranciu medzi rómskym a nerómskym obyvate¾stvom sa konalo odovzdávanie
Komunitného centra v Zborove. V rámci projektu sa vybudovalo 10 rómskych
obecných centier a vykolilo sa 30 terénnych pracovníkov.
6. október  Nové Zámky  Kninica Antona Bernoláka usporiadala v spolupráci so zdruením Spolu výstavu z tvorby rómskych výtvarných umelcov (Michal Bársony,
Jozef Cichý, Jaroslav Cicko, Jozef Èerveòák, Martin Kalej-Januvo, Vojtech
Kökény, Koloman Mucha, Tibor Oláh, Ildikó Pálová). Výstava bola uvedená v
novembri v Komárne, v decembri v uranoch.
10. október  Humenné/ Podskalka  Za predsedu Komisie Mestského zastupite¾stva v
Humennom pre rómsku osadu Podskalka zvolili riadite¾a Komunitného centra
Rómov Róberta Kaota.
14. október  Bratislava  Dvaja neonacisti prepadli 23-roènú nerómsku tudentku, lebo
podala istému Rómovi cigaretu. Pokodená utrpela aké poranenia, na krku
jej spôsobili reznú ranu noom.
22. október  Poprad  Pri príleitosti Dòa rómskeho umenia pripravilo miestne
Komunitné centrum (v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom, s
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Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, s Preovským samosprávnym krajom a ve¾vyslanectvom EÚ v SR) pestré kultúrne podujatie. Na festivale okrem iných vystúpili aj rómski kováèi z Dunajskej Lunej a speváèka Ida
Kelarová.
23. október  amorín  Fórum intitút pre výskum menín a ministerstvo kultúry SR spoloène zorganizovali konferenciu pod názvom Seminár o rómskej kultúre.
Prísluníci rómskej inteligencie, ktorí sa zúèastnili na konferencii, skoncipovali
odporúèania v záujme ochrany rómskej kultúry. Diskutujúci zdôrazòovali potrebu èo najrýchlejie prija zákony o ochrane meninových kultúr, podporu rómskych komunitných a pastoraèných centier a dôleitos existencie periodickej a
neperiodickej tlaèe v rómskom jazyku.
25. október  Detva  Obèianske zdruenie Spolu Detva v spolupráci s Podpolianskym
osvetovým strediskom zorganizovalo 11. roèník rómskych ¾udových piesní Hlas
srdca.
27. október  Spiská Nová Ves  UKF NitraFakulta sociálnych vied, Pedagogická fakulta a Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum usporiadali medzinárodný
vedecký seminár na tému Vplyv rodiny a úloha matky vo výchove a vzdelávaní
rómskych detí.
1. november  Bratislava  Rómska obèianska iniciatíva SR a Parlament Rómov SR oznámili verejnosti svoje zmierenie a zároveò vyzvali Rómov na uskutoènenie 2.
Snemu rómskej národnej meniny na Slovensku.
3.8. november  Bratislava  tátny pedagogický ústav SR pripravil za finanènej podpory slovenskej vlády prvé semináre pre potenciálnych uèite¾ov rómskeho jazyka a literatúry.
4. november  Preov  V Metodicko-poradenskom centre sa uskutoènila závereèná konferencia projektu PHARE  Zlepenie podmienok sebarealizácie Rómov vo
vzdelávacom systéme, ktorého gestormi boli Ministerstvo kolstva SR a Úrad
vlády SR. Organizátori konferencie (ECO  European Consultants Organisation,
Nadácia kola dokorán, Fórum intitút pre výskum menín) spolupracovali s 50
materskými kolami, 70 základnými kolami, so 4 peciálnymi kolami, vykolili 150 pedagógov a 80 rómskych asistentov uèite¾a.
6. november  Bratislava  Rómska iniciatíva Slovenska obvinila Európsku komisiu z
pokrytectva, lebo vo svojej poslednej správe o Slovensku nekritizovala
Slovensko za situáciu Rómov.
6. november  Prievidza  Obèianske zdruenie Rómska samospráva uskutoènilo charitatívne stretnutie, kde Rómovia rozdávali darèeky sociálne najslabím nerómskym rodinám. Darèeky darovali kresanské organizácie z USA a Ve¾kej
Británie, s ktorými má toto obèianske zdruenie viacroèné kontakty.
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6.7. november  Bratislava  Uskutoènil sa závereèný seminár projektu PHARE pod
názvom Zlepenie situácie Rómov na Slovensku, ktorého koordinátorom bol
predvstupový poradca EÚ na Slovensku Michel Digne. Na tomto seminári sa
èlenovia vlády SR mohli oboznámi s odporúèaniami tých, ktorí na projekte
odtartovanom v marci 2002 spolupracovali. Experti povaujú za základné podmienky ïalieho postupu posilnenie kompetencií Sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a lepiu spoluprácu medzi jednotlivými
tátnymi úradmi.
10.12. november  Koice  Ministerstvo kolstva SR usporiadalo medzinárodný seminár zameraný na tvorbu koncepcie integrovaného vzdelávania rómskych detí a
mládee a na rozvoj stredokolského a vysokokolského vzdelávania. Vláda u
v jednom skorom rozhodnutí vyzvala ministerstvo kolstva, aby vypracovalo
novú Koncepciu vzdelávania rómskych detí a mládee, to vak ministerstvo
nesplnilo. Základným odporúèaním seminára je dôraz na multietnické vzdelávanie a na aktívnu integráciu Rómov a Ne-rómov.
11. november  Bratislava  Uskutoènilo sa stretnutie troch najvýznamnejích politických
strán rómskej meniny (ROMA, RIS a ROI). Ich lídri (Ladislav Fízik, Alexander
Patkoló a Jozef Èerveòák) vyzvali ministra práce, sociálnych vecí a rodiny ¼udovíta Kaníka, aby odstúpil.
21. november  Bratislava  Uskutoènila sa závereèná konferencia projektu PHARE 
Zlepenie podmienok pre vstup mladých Rómov na trh práce. V projekte bolo
vykolených 32 mladých aktivistov, ktorí budú pracova na úradoch práce ako
poradcovia. Do projektu sa zapojilo celkom 1000 osôb (predovetkým mladí
Rómovia), ktorí absolvovali motivaèné kurzy a rekvalifikáciu. Viacerí absolvovali aj 2-3-týdòovú prax v podnikoch, kde získali pracovné návyky. Projekt stál 33
miliónov Sk.
21. november  Bratislava  Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít u 3. raz
udelila Cenu Rady. Teraz ju dostal ve¾vyslanec EÚ na Slovensku Eric van der
Linden za úsilie o integráciu rómskej meniny.
27. november  Nitra  Katedra rómskej kultúry UKF, ktorá vznikla roku 1990, oslávila
10. výroèie výuèby sociálnej práce.
2. december  Bratislava  Dve najväèie rómske nepolitické organizácie Rada Rómov
Slovenska, Koice, (predseda Frantiek Gu¾á) a Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít, Bratislava, (predseda Ladislav Richter) podpísali zmluvu o spolupráci.
2. december  Bratislava  Splnomocnenkyòa vlády SR pre rómske komunity Klára
Orgovánová a predseda Výboru NR SR pre ¾udské práva, národnosti a postavenie ien László A. Nagy oslovili listom zákonodarný zbor, poslancov, aby sa aj
osobne angaovali v záujme integrácie Rómov (napríklad formou prevzatia patronátu nad niektorou z rómskych osád). Súèasou listu bola aj publikácia
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Vládna politika a Rómovia 1948  2002, ktorá obsahuje analýzu postupov tátnych orgánov pri rieení tzv. rómskej problematiky za posledných 54 rokov.
Vydanie publikácie podporila vláda SR.
8.9. december  Bratislava  Obèianske zdruenie Pramienok zorganizovalo sériu podujatí pod názvom Podajte nám ruku (Den amenge tumaro vast/ Donnez nous
la main), ktorého cie¾om bola prezentácia rómskeho umenia pre irokú verejnos. Na programe bolo premietanie filmov o ivote Rómov, detské bábkové
divadlo, rómska poézia, rómske výtvarné umenie, rómske divadlo. Na festivale
vystúpili aj rómski hudobní umelci ijúci vo Francúzsku.
11. december  Luèenec  Centrum sociálnej pomoci mladým usporiadalo mládenícku
spevácku súa Rómsky hlások (Romano Hangoro), kde sa víazmi stali 12roèná Vierka Berkyová (Luèenec) a 17-roèný Jaroslav Godla (Preov).
12. december  Bratislava  tátny pedagogický ústav a splnomocnenkyòa vlády SR pre
rómske komunity Klára Orgovánová zorganizovali konferenciu v súvislosti s overovaním osnov rómskeho jazyka a literatúry na základných a stredných kolách.
Hlavnou témou rokovania bolo vybudovanie prípravy uèite¾ov v rómskom jazyku, ako aj zavedenia rómskeho jazyka do vetkých typov kôl. Do overovania
osnov rómskeho jazyka a literatúry sa zapojili 4 stredné koly: Stredná umelecká kola (Koice), Súkromné Gymnázium (Koice), Gándiho Gymnázium
(Banská Bystrica) a Gymnázium J. Hronca v Bratislave.
15. december  Bratislava  Obèianske zdruenie UDRO vydalo svoje druhé CD pod
názvom Vianoce (prvé CD vylo roku 2002 pod názvom Phurikane gi¾a).
Nahrávky obsahujú autentický rómsky folklór, ktoré nahrávali v rómskych osadách.
17. december  Bratislava  Vláda SR schválila svojím uznesením è. 1196/2003 zriadenie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, èo znamená personálne a intitucionálne posilnenie súèasného sekretariátu splnomocnenkyne. Nový úrad bude sídli v Bratislave, ale bude ma regionálne poboèky v
Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici, Koiciach a v Spiskej Novej Vsi.
22. december  Koice  Vïaka finanènej podpore Sekretariátu splnomocnenkyne vlády
SR a Nadácie otvorenej spoloènosti vydalo vydavate¾stvo ARTREAL s.r.o. kolekciu tyroch CD v rómskom jazyku. Prezentácia CD sa uskutoènila v Divadle
Romathan, veï zvukový materiál nahrali umelci divadla. 400 kusov dostali ako
dar také rómske mimovládne organizácie, ktoré realizujú vzdelávacie aktivity v
rómskych kolských zariadeniach.

16. 3. Èeská menina

17. január  Bratislava  Zástupcovia èeskej komunity sa zúèastnili na novoroènom stretnutí s prezidentom Rudolfom Schusterom, ktoré zorganizoval pre predstavite¾ov národnostných menín.
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29. január  Bratislava  Václav Havel vo funkcii èeského prezidenta absolvoval svoju
poslednú zahraniènú cestu na Slovensko. Poloil kvety na hrob Alexandra
Dubèeka a z rúk prezidenta Rudolfa Schustera prevzal najvyie slovenské
tátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkría.
4. február  Do Bratislavy pricestovala 5-èlenná delegácia Zahranièného výboru poslaneckej snemovne Parlamentu Èeskej republiky. Èlenovia delegácie sa stretli aj
s predstavite¾mi krajanských zdruení, ktorí tlmoèili èeským poslancom problémy èeskej meniny (napr. z¾avy cestovného, problémy s obèianstvom pre deti,
sociálne otázky vrátane dôchodkov, stavebné sporenie, kupónová privatizácia
a príjem televízneho a rozhlasového signálu).
4. február  Koice  Uskutoènil sa 10. Èeský ples.
4. február  Nové Zámky  Vznikla miestna organizácia Èeského spolku na Slovensku
ako súèas regionálnej organizácie ÈSnS v Nitre.
3. marec  Zvolen  Uskutoènil sa Èeský ples.
18. marec  Bratislava  Èeský prezident Václav Klaus navtívil Slovensko. Bola to jeho
prvá zahranièná cesta. Na stretnutí so slovenským prezidentom Rudolfom
Schusterom obidvaja prezidenti vyjadrili potrebu ïalieho prehlbovania vzahov
medzi obomi krajinami. Èeský prezident poloil veniec k pamätníku èesko  slovenskej vzájomnosti.
8.9. apríl  Na pôde Èeského centra sa konalo zasadnutie slovenských a èeských historikov na tému Slovenskoèeské vzahy od roku 1993. Po zasadnutí nasledoval seminár na tému Reflexie èeskej historiografie po roku 1989.
12. apríl  V rámci dohody o prihraniènej spolupráci Euroregiónu Biele Karpaty sa uskutoènil 1. roèník Senátorského chodníèka na podnet senátorky Senátu ÈR Aleny
Gajdukovej.
24. apríl  Martin  V priestoroch Etnografického múzea SNM sa konala výstava Èeský a
slovenský exil, ktorú zorganizovala Spoloènos pre kultúru a dialóg K 2001. Na
otvorení sa zúèastnili aj Jan Ruml (podpredseda Senátu ÈR), Rudolf Chmel
(minister kultúry SR) a Ivan imko (minister obrany SR).
17. máj  Koice  Koická regionálna organizácia ÈSnS pripravila spomienkovú slávnos
v kysackom starom cintoríne na pamiatku èeskoslovenských legionárov. Na
slávnosti sa zúèastnila aj éfredaktorka èasopisu Èeský dialóg a pozvaní hostia z praského Medzinárodného èeského klubu.
26.28. máj  Bratislava, Koice  V bratislavskom Èeskom centre a na Generálnom konzuláte ÈR v Koiciach sa zaèal 6. roèník podujatia NONSTOPÈÍTANIE s mottom
Pocta Václavovi Havlovi  ivot v pravde.
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26. máj  Trenèianske Teplice  Udelili Cenu Karla Èapka za rok 2002. Cenu dostal praský ivotopisec a publicista Boris Mìdílek. Kadoroène sa cena ude¾uje za aktivitu v rozvíjaní èesko-slovenského priate¾stva a za propagáciu diela bratov Èapkovcov na Slovensku.
26. máj  Koice  enský zbor Èeského spolku na Slovensku oslavoval 5. výroèie svojho vzniku.
Jún  Bratislava  Kruh priate¾ov èeskej kultúry si pripomenul 20. výroèie svojej èinnosti.
Jún  Bratislava  Do funkcie tajomníèky pre tlaè a kultúru Ve¾vyslanectva Èeskej republiky menovali spisovate¾ku Lenku Procházkovú.
Jún  Koice  Generálny konzul Èeskej republiky Vítìzslav Pivoòka usporiadal slávnostnú recepciu pre predstavite¾ov èeskej meniny na Slovensku.
20.29. júl  Drienica  Regionálna organizácia ÈSnS usporiadala 4. roèník celospolkového detského tábora pre èeské deti na Slovensku.
30. júl  Bratislava  Vo veku 81 rokov zomrel jeden zo zakladate¾ov Èeského spolku na
Slovensku a jeho èestný predseda Jiøí Kozák.
2. september  Bratislava  Na Slovensko zavítala tvorèlenná delegácia Senátu
Parlamentu Èeskej republiky. V delegácii, ktorá sa stretla s predstavite¾mi
organizácií èeskej meniny na Slovensku, bola aj Jitka Seitlová, predsedníèka
Stálej komisie Senátu pre krajanov.
18. september  Trnava  Konala sa Celoslovenská prehliadka umeleckej tvorivosti Èeského spolku na Slovensku.
20. september  Bratislava  V organizácii ÈSnS sa konalo spomienkové stretnutie venované obetiam Západných Tatier. Po spomienke nasledovala peia túra.
28. september  4. október  Viedeò, Rakúsko; Praha, Èeská republika  Konalo sa stretnutie predstavite¾ov zahranièných Èechov. Na podujatí sa zúèastnili aj zástupcovia Èeského spolku na Slovensku a Klubu obèanov Èeskej republiky.
Október  Koice  Generálny konzulát ÈR, Èeské centrum a Èeský spolok na Slovensku
zorganizovali pod zátitou predsedu vlády SR M. Dzurindu a ministrov zahranièia SR a ÈR E. Kukana a C. Svobodu umelecký festival Èeské dni.
17. október  Bratislava  V Èeskom centre sa konal seminár pri príleitosti 85. výroèia
vzniku Èeskoslovenskej republiky pod názvom Èesi na Slovensku  odkaz
októbra 1918, ktorý pripravila bratislavská regionálna organizácia ÈSnS.
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23. október  Martin  V Etnografickom múzeu SNM sa konala medzinárodná konferencia pod názvom Podiel èeských osobností na záchrane kultúrneho dedièstva
Slovenska.
25. október  Trenèín  Trenèianska regionálna organizácia ÈSnS zorganizovala 3. roèník
Behu vzájomnosti.
27. október  Bratislava  Na dvojdòovú návtevu Slovenska pricestoval predseda èeskej
vlády Vladimír pidla a minister kultúry Pavel Dostál, ktorí sa stretli aj s predstavite¾mi èeskej meniny na Slovensku.
Október  Nadobudol úèinnos èeský zákon è. 357/2003 Sb. o nadobúdaní a strate tátneho obèianstva ÈR, ktorým sa mení pôvodný zákon è. 40/1993 Sb.
25.26. november  Bratislava, Martin  Slovensko navtívil predseda Senátu
Parlamentu ÈR Petr Pithart. Poèas návtevy rokoval aj s predstavite¾mi èeskej
meniny na Slovensku, ktorí ho upozornili na problémy èeských obèanov s trvalým pobytom na Slovensku.
December  Regionálne organizácie ÈSnS zorganizovali vianoèné kultúrne stretnutia, na
ktorých si pripomenuli èeské vianoèné ¾udové zvyky.

16.4. Rusínska menina

1. január  Preov  Pri príleitosti 200. výroèia narodenia Alexandra Duchnovièa
Rusínska obroda na Slovensku vyhlásila rok 2003 za Jubilejný rok A.
Duchnovièa.
6. január  Vatikán  Pápe Ján Pavol II. vysvätil 12 nových biskupov, medzi nimi aj Jána
Babjáka.
10. január  Bratislava  Zdruenie inteligencie Rusínov Slovenska zorganizovalo 1.
Reprezentaèný ples Rusínov.
11. január  Preov  Rusínska obroda na Slovensku zorganizovala 9. Rusínsky novoroèný ples.
12. január  Koice  Vo veku 90 rokov zomrel Ivan Kováè, významná osobnos rusínskej
komunity, ktorý pretrpel aj ruské gulagy. Na základe jeho spomienok napísal
Peter Juèák o prenasledovaní Rusínov úspenú knihu, ktorá vyla koncom
devädesiatych rokov.
19. január  Stakèín  Rusínski obyvatelia obce si pod¾a juliánskeho kalendára pripomenuli zaèiatok nového roka.
7. február  Preov  V novodobej histórii Rusínov na Slovensku sa po prvý raz konali tátne závereèné skúky z rusínskeho jazyka a literatúry. Rusínsky jazyk a literatú-
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ra sa na univerzitnej úrovni môe tudova na Slovensku len od kolského roka
1999/2000, aj to len na Preovskej univerzite.
13. február  Preov  Zakladate¾ preovského grécko-katolíckeho cirkevného zboru
Gabriel Mirossay sa doil 80 rokov, na èele zboru stál ako dirigent 30 rokov.
4. marec  Preov  Riadite¾ Ústavu národnostných túdií a cudzích jazykov Preovskej
univerzity Ivan Bernasovský bol menovaný za dekana Fakulty humanitných a
prírodných vied PU. Ivan Bernasovský vykonal ve¾a na záchranu rusínskej kultúry a v záujme toho, aby v rámci Ústavu národnostných túdií a cudzích jazykov mohlo v roku 1999 vzniknú Oddelenie rusínskeho jazyka a literatúry.
13. marec  Preov  V sídle Rusínskej obrody na Slovensku sa stretla Redakcia rusínskeho vysielania Slovenského rozhlasu s ústredným riadite¾om Slovenského
rozhlasu Jaroslavom Rezníkom. Stretnutie sa uskutoènilo preto, lebo podobne
ako rusínska redakcia aj ostatné meninové redakcie boli proti tomu, aby sa
Hlavná redakcia národnostného a etnického vysielania musela presahova z
Preova do Koíc.
14. marec  Uhorod, Ukrajina  Uskutoènilo sa zasadnutie Svetovej rady Rusínov.
Delegáciu Rusínov Slovenska viedol Alexander Zozu¾ák. Na zasadnutí prerokovali organizaèné úlohy 7. Svetového kongresu Rusínov, urèili termín a miesto
jeho konania  5.8. jún 2003 v Preove.
14.16. marec  Krakov, Po¾sko  Uskutoènilo sa zasadnutie Prípravného výboru
Svetového fóra rusínskej mládee. Rusínsku mláde zo Slovenska reprezentovali Marek Gaj a Peter Krajòák. 1. Svetové fórum rusínskej mládee sa uskutoèní 8. júna 2003 v Preove.
10.13. apríl  andal  V rámci programu Európskej únie Mláde sa uskutoènil seminár pre mladých rusínskych aktivistov.
11. apríl  Bardejov  Uskutoènila sa súa v recitácii ruskej a rusínskej poézie a prózy
Ars Poetika.
15. apríl  Preov  Biskup Ján Babják sa stretol s predstavite¾mi Rusínov Slovenska a
prerokovali problémy súvisiace s organizáciou 7. Svetového kongresu Rusínov.
Na stretnutí sa zúèastnil predseda Svetovej rady Rusínov Alexander Zozu¾ák,
Rusínsku obrodu na Slovensku zastupoval Peter Krajòák, Spolok rusínskej mládee na Slovensku Marek Gaj.
22. apríl  Koice  Miestna organizácia Rusínskej obrody zorganizovala spomienkovú
slávnos pri príleitosti 200. výroèia narodenia Alexandra Duchnovièa.
24. apríl  Preov  Pri príleitosti 200. výroèia narodenia národného budite¾a Alexandra
Duchnovièa predstavitelia rusínskej komunity poloili vence k jeho pamätníku
v parku, ktorý je po òom pomenovaný.
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30. apríl  Svidník  Pod názvom Sviatok rusínskeho slova prebiehala súa v prednese
rusínskej poézie a prózy.
1. máj  Preov  Juraj Paòko sa doil 70 rokov. Bol viac rokov riadite¾om Intitútu rusínskeho jazyka a literatúry, autorom publikácií: Pravidlá rusínskeho pravopisu
(1992), Rusínskoruskoukrajinskopo¾ský slovník lingvistických termínov
(1994), Ortografický slovník rusínskeho jazyka.
9.11. máj  Suèava, Rumunsko  Uskutoènil sa 1. roèník Dní rusínskej kultúry, kde mala
so svojím vystúpením ve¾ký úspech Mária Macoková z Preova.
22. máj  Snina  Uskutoènila sa súa v prednese rusínskej poézie a prózy pod názvom
Sviatok rusínskeho slova.
29. máj  Preov  Uskutoènila sa vedecká konferencia o ivote a diele historika a literáta Nykolaja Beskyda.
30. máj  Medzilaborce  Spolok rusínskej mládee na Slovensku zorganizoval kultúrne
podujatie pod názvom Rusínska ¾udová pieseò v ivote mladého èloveka.
4.8. jún  Preov  Viac ako 200 delegátov (z vye 15 krajín, z Ukrajiny, Po¾ska,
Chorvátska, Srbska, Èiernej Hory, Maïarska, USA, Kanady) sa zúèastnilo na 7.
Svetovom kongrese Rusínov. Súèasou podujatia boli mnohé nezabudnute¾né
sprievodné akcie: výstavy rusínskych výtvarných umelcov, vedecký seminár
rusinistiky, umelecké prehliadky rusínskeho folklóru. Úèastníci odhalili náhrobnú tabu¾u na hrobe Alexandra Duchnovièa pri príleitosti 200. výroèia narodenia národného budite¾a.
11. jún  Preov  Napriek protestom rusínskej komunity zaèalo sa presahovanie
Hlavnej redakcie národnostného a etnického vysielania Slovenského rozhlasu,
medzi inými aj redakcie rusínskeho vysielania, do Koíc.
19. jún  Bratislava  Literárny fond udelil Prémiu rusínskej spisovate¾ke Márii
Ma¾covskej za knihu Rusínske arabesky (2002). Rusínska literatúra dostala
takéto ocenenie prvý raz.
23. jún  Medzilaborce  V rekreaènom stredisku Danová sa konal 1. Medzinárodný tábor
pre rusínske deti.
26. jún  Kru¾ov  Uskutoènila sa prehliadka rusínskeho folklóru  Obvodové slávnosti
kultúry Kru¾ov 2003.
29. jún  Stará ¼ubovòa  Okresná organizácia Rusínskej obrody zorganizovala 1. roèník
festivalu Deò rusínskej kultúry a slovanskej vzájomnosti.
13. júl  Pèoliné  Konal sa 10. Rusínsky folklórny festival.
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19. júl  Ruské Pek¾any  V rodnej obci sa uskutoènila spomienková slávnos na poèes
rusínskeho biskupa, muèeníka Pavla Petra Gojdièa.
27. júla  Bardejovské Kúpele  Okresná organizácia Rusínskej obrody a ariské múzeum uskutoènili 10. Festival rusínskeho a ariského folklóru.
9.10. august  Miková  Uskutoènil sa 12. roèník Rusínskeho festivalu Andyho Warhola,
ktorého spoluorganizátorom bola Rusínska obroda na Slovensku. Na festivale
sa zúèastnil aj premiér slovenskej vlády Mikulá Dzurinda.
24. august  Stakèínska Roztoka  Uskutoènil sa 4. roèník rusínskeho folklórneho festivalu Deò pod Nastazom, ktorý zorganizovala Rusínska obroda na Slovensku.
6.20. september  Snina  Bol usporiadaný 10. roèník Výtvarného festivalu Galérie
MIRO. Úèastníci festivalu sa stretli s vedúcim delegácie Európskej komisie na
Slovensku s Ericom van der Lindenom, s premiérom vlády Mikuláom
Dzurindom a ministrom zahranièných vecí Eduardom Kukanom.
11.13. september  Snina, Humenné, Medzilaborce  Rusínska obroda na Slovensku
zorganizovala 2. roèník prehliadky rusínskych ¾udových piesní Spevy môjho
rodu, kde v kategórii detí a v kategórii dospelých vystúpilo 89 interpretov. Na
prvých dvoch miestach sa umiestnili Vladimír Barej (Preov) a Mariana elezná
(Chme¾ová).
14. september  Bratislava  Pápe Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného grécko-katolíckeho rusínskeho biskupa Vasi¾a Hopku.
12. október  Legnava  Odhalili pamätnú tabu¾u na pamiatku významnej osobnosti
rusínskych dejín 20. storoèia Nykolajovi Beskydovi.
15. október  Bratislava  Zdruenie inteligencie Rusínov Slovenska zorganizovalo seminár Rusín som bol, Rusínom aj zostanem. Hlavnou témou seminára bola história Rusínov.
24. október  Medzilaborce  Základná kola na Komenského ulici oslavovala 40. výroèie svojho zaloenia. Bola to prvá kola, kde v Èeskoslovensku po roku 1989
zaèali vyuèova v rusínskom jazyku.
26. október  Topo¾a  Rusínska obroda na Slovensku zorganizovala v rodnej obci
Alexandra Duchnovièa kultúrne podujatie Duchnovièova Topo¾a 2003.
11. november  Preov  Mestské zastupite¾stvo udelilo Èestné obèianstvo mesta
Preova In memoriam dvom rusínskym muèeníkom, grécko-katolíckym biskupom Pavlovi Petrovi Gojdiovi a Vasi¾ovi Hopkovi.
11.12. november  Koice  Uskutoènila sa vedecká konferencia Národ a národnosti na
Slovensku  stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. O problematike
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rusínskej národnostnej meniny prednáala odborná asistentka Oddelenia
rusínskeho jazyka a literatúry Ústavu národnostných túdií a cudzích jazykov
Preovskej univerzity Anna Pliková.

14. november  Preov  Najväèí tudentský internát v Preove pomenovali po
Alexandrovi Duchnovièovi.
22. november  Preov  Spolok rusínskej mládee na Slovensku zorganizoval literárny
festival Rusalka. V tohtoroènej súai sa predstavilo 16 autorov s 56 publicistickými prácami a s 24 básòami.
24. november  Preov  Mestské zastupite¾stvo schválilo, aby sa jedna významná nová
ulica v meste nazývala Rusínska.
26. november  Bratislava  Z iniciatívy Zdruenia inteligencie Rusínov Slovenska a
Spolku rusínskych spisovate¾ov Slovenska sa uskutoènil literárny veèer, kde
predseda Spolku rusínskych spisovate¾ov Slovenska Vasi¾ Choma predstavil
Rusínsky literárny almanach, ktorý bol vydaný pri príleitosti Jubilejného roka A.
Duchnovièa.
7. december  Bratislava  V Dome umenia sa uskutoènil 6. roèník Veèera národnostných
menín. Rusínsku národnostnú meninu reprezentovala spevácka skupina pod
vedením Márie Girovej zo Sniny. Organizátormi podujatia boli Klub národnostných menín a Pamätná izba Sándora Máraiho, Komisia kultúry, portu a
národnostných menín pri mestskom zastupite¾stve. Akcia sa konala pod zátitou prezidenta Rudolfa Schustera a primátora Zdenka Trebu¾u.
12. december  Ruomberok  Rusínsky spisovate¾ Mikulá Kseòák, rodák z Kamienky,
sa doil 70. rokov. Je autorom 10 kníh, z toho 5 rozprávkových.

16. 5. Ukrajinská menina
1. január  V kruhoch ukrajinskej komunity mala ve¾ký úspech monografia Ukrajinci na
Slovensku, ktorá vyla vo vydavate¾stve Lilium Aurum v Dunajskej Strede. Jej
autorom je Miroslav Sopoliga.
14. január  Ukrajinci na Slovensku podobne ako iní východní Slovania slávia zaèiatok
nového roka v tento deò. Miestne organizácie Zväzu RusínovUkrajincov SR pri
tejto príleitosti zorganizovali v obciach obývaných ukrajinskou meninou novoroèné plesy. Zväz RusínovUkrajincov SR zorganizoval aj koický novoroèný
koncert, na ktorom vystúpil koický spevácky zbor Karpaty a preovský PULZ,
slávnostne otvorili Rok Alexandra Duchnovièa pri príleitosti 200. výroèia jeho
narodenia.
31. január  Humenné  Uskutoènilo sa stretnutie èlenov Predsedníctva Ústrednej rady
ZRUSR s predstavite¾mi Zakarpatskej oblastnej tátnej administratívy v
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Uhorode. Na rokovaní bola podpísaná zmluva o spolupráci na rok 2003. V
zmysle tejto zmluvy sa uskutoènili výmenné vystúpenia umeleckých telies
Ukrajincov ijúcich na oboch stranách hraníc.
31. január  Na polroènom vysvedèení malo napísanú ukrajinskú národnos 505 iakov
základnej koly a 243 tudentov strednej koly. Skutoèný poèet kolopovinných
iakov ukrajinskej národnosti je vak vyí, úradne uvádzaný nií poèet sa dá
vysvetli stupòujúcou sa asimiláciou.
12. február  Preov  Ústredný riadite¾ Slovenského rozhlasu Jaroslav Rezník sa stretol
s pracovníkmi Hlavnej redakcie národnostného a etnického vysielania.
Diskutovalo sa o presahovaní národnostných redakcií, teda aj ukrajinskej
redakcie do Koíc. Ukrajinská redakcia vysielala z Preova od roku 1948.
20.22. február  Preov  Delegácia tátneho výboru Ukrajiny pre národnosti a migráciu na èele s Hennadijom Moska¾om, ktorá navtívila Preovský kraj, sa stretla
s èlenmi Predsedníctva Ústrednej rady ZRUSR, s primátorom Preova Milanom
Benèom, ¼ubou Rehákovou (prednostkou OÚ v Snine), Mariánom Kníom (primátorom Sniny), Michalom Bartkom (primátorom Svidníka), Jánom Kresilom
(starostom Stakèína). Delegácia navtívila nieko¾ko základných a stredných
kôl s vyuèovacím jazykom ukrajinským a stretla sa s pracovníkmi Hlavnej
redakcie národnostného a etnického vysielania Slovenského rozhlasu.
25.26. február  Bratislava  Uskutoènilo sa 6. zasadnutie medzivládnej slovenskoukrajinskej komisie pre národnostné meniny, kolstvo a kultúru. Komisia prerokovala problémy slovenskej meniny na Ukrajine a ukrajinskej v Slovenskej
republike. Komisia neodporúèala presahovanie Hlavnej redakcie národnostného a etnického vysielania SRo z Preova do Koíc.
28. február  Preov  Hlavná redakcia národnostného a etnického vysielania SRo vytvorila petièný výbor proti plánovanému presahovaniu redakcií. Petièný výbor zozbieral do 5. marca 2003 viac ako 5000 poslucháèskych podpisov.
13. marec  Bratislava  Ústredný riadite¾ Slovenského rozhlasu Jaroslav Rezník sa stretol s Predsedníctvom Ústrednej rady ZRUSR. Po stretnutí vydalo Predsedníctvo
Ústrednej rady ZRUSR vyhlásenie, v ktorom oznamuje, e argumenty ústredného riadite¾a SRo Jaroslava Rezníka súvisiace s presahovaním Hlavnej redakcie
národnostného a etnického vysielania SRo sú neopodstatnené.
4. apríl  Preov  Na Ústrednej rade ZRUSR sa zili predstavitelia tátnych a samosprávnych orgánov z jednotlivých okresov Preovského kraja, aby prerokovali
prípravy osláv 200. výroèia narodenia Alexandra Duchnovièa. Oslavy sa budú
kona na viacerých miestach: v Preove, v rodnej obci Topo¾a, v Stakèíne, v
Chme¾ovej.
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6. apríl  Bratislava  Za spolupráce umelcov ukrajinského Hudobno-dramatického súboru T. evèenka a Slovenského národného divadla sa uskutoènila premiéra
opery Kateryna ukrajinského dramatika Mykola Arkasa.
12. apríla  Preov  Ústredná rada ZRUSR na svojom zasadnutí podporila stanovisko
Predsedníctva ÚR ZRUSR, v ktorom je proti presahovaniu Hlavnej redakcie
národnostného a etnického vysielania SRo z Preova do Koíc. Stanovisko
poukazuje na to, e tento krok je v rozpore s medzinárodnou a európskou legislatívou o ochrane národnostných menín, lebo by sa tým naruilo spojenie
redakcie s prostredím, v ktorom ijú jej poslucháèi.
22. apríl  Preov  Pri príleitosti 50. výroèia zaloenia literárno-umeleckého èasopisu
Duk¾a, ktorý vydáva Spolok ukrajinských spisovate¾ov na Slovensku, sa uskutoènila konferencia a vylo aj jubilejné tematické èíslo èasopisu. Spolok ukrajinských spisovate¾ov na Slovensku má v súèasnosti 30 èlenov (spisovatelia,
básnici, kritici, prekladatelia).
24. apríl  Preov  Na oslavách usporiadaných pri príleitosti 200. výroèia narodenia
Alexandra Duchnovièa sa zúèastnili predstavitelia tátnych a samosprávnych
orgánov a cirkví Preovského kraja, vysokokolskí a stredokolskí uèitelia, tudenti, zahranièní hostia. Slávnostný prejav predniesol primátor Preova Milan
Benè, liturgiu v preovskom grécko-katolíckom chráme celebroval grécko-katolícky biskup Ján Babják.
1. máj  Banská Bystrica  Katedra slovanských jazykov na Univerzite Mateja Bela zorganizovala pre tudentov ukrajinského jazyka slávnostný veèer venovaný spomienke na ukrajinského básnika Tarasa evèenka (1814  1861).
3. máj  Preov  ZRUSR zorganizoval súanú prehliadku v umeleckom prednese poézie
a prózy Struny srdca, na ktorej sa zúèastnilo 30 súaiacich, ktorí reprezentovali vetky regióny kraja. tudenti Preovskej univerzity a Gymnázia Tarasa evèenka pripomenuli 200. výroèie narodenia A. Duchnovièa osobitým literárnym
pásmom.
14.15. máj  Preov  Zaèal sa 42. roèník Festivalu drámy a umeleckého slova A.
Duchnovièa. Prvou akciou festivalu bola súaná prehliadka v prednese poézie
a prózy, na ktorej sa zúèastnilo 54 recitátorov zo základných, stredných a vysokých kôl.
25. máj  Niný Tvaroec  Pri príleitosti 100. výroèia narodenia amerického spisovate¾a Thomasa Bella sa uskutoènil slávnostný seminár v rodnej obci spisovate¾ovho otca. Thomas Bell sa u narodil v Amerike, kam sa jeho otec vysahoval.
29. máj  Svidník  kolská mláde Svidníka si pripomenula 200. výroèie narodenia A.
Duchnovièa a veèer obyvatelia mesta mali monos spozna ivot a dielo A.
Duchnovièa v rámci literárneho pásma, ktoré sa konalo v Múzeu rusínsko-ukrajinskej kultúry SNM.
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7.8. jún  Kamienka  Uskutoènil sa 38. Festival folklóru Rusínov-Ukrajincov Slovenska.
Na dvojdòovom podujatí vystúpili východoslovenské rusínske a ukrajinské
súbory, spevácke skupiny, sólisti. V kategórii speváckych skupín mala najväèí
úspech koická Po¾ana. Na záver festivalu vystúpil aj v zahranièí známy taneèný súbor Makovica zo Svidníka.
20.21. jún  Preov  Pri príleitosti 200. výroèia Alexandra Duchnovièa sa konala
vedecká konferencia, ktorej garantmi boli slovenský prezident Rudolf Schuster
a ukrajinský prezident Leonid Kuèma. 150 prítomných si vypoèulo referáty 47
bádate¾ov (zo Slovenska, Ukrajiny, z Èiech, USA, Maïarska, Ruska, Srbska a
Èiernej Hory) o ivote a diele A. Duchnovièa.
20.22. jún  Svidník  Uskutoènil sa 49. Festival rusínskej a ukrajinskej kultúry.
Garantmi festivalu boli slovenský prezident Rudolf Schuster a ukrajinský prezident Leonid Kuèma. Medzi vye 900 úèinkujúcimi bolo 9 detských súborov, 9
taneèných skupín, 5 speváckych skupín a 4 folklórne skupiny. Na festivale
vystúpili aj zahranièné skupiny (o. i. z Ukrajiny, Po¾ska, Chorvátska, Srbska,
Èiernej Hory, Maïarska, USA, z Kanady).
29. jún  Stakèín  Uskutoènil sa 3. festival ¾udovej kultúry venovaný pamiatke speváèky
A. Jaburovej. V rámci tohto podujatia odhalili v obci bustu Alexandra
Duchnovièa a pamätnú tabu¾u Jurka Kolynèáka.
20. jún  Topo¾a  V rodnej obci národného budite¾a A. Duchnovièa vyvrcholili oslavy 200.
výroèia jeho narodenia, na ktorých sa zúèastnil aj predseda tátneho výboru
Ukrajiny pre národnosti a migráciu. Súèasou osláv bola svätá oma v miestnom kostole, festival ¾udovej kultúry v miestnom prírodnom amfiteátri a otvorili aj výstavu akademického maliara Juraja Kresi¾a.
September  Preov  Katedra ukrajinského jazyka a literatúry Preovskej univerzity oslavovala 50. výroèie svojho zaloenia. Za 50 rokov svojej existencie vychovala
viac ako 700 absolventov, ktorí sa v regióne väèinou uplatnili ako uèitelia v
kolách s vyuèovacím jazykom ukrajinským.
3. september  Bratislava  Petièný výbor na zachovanie Hlavnej redakcie národnostného a etnického vysielania SRo odovzdal Národnej rade SR 889 petièných hárkov s 20 273 podpismi. S petíciou sa vak nezaoberali ani poslanci parlamentu, ani èlenovia vlády, ani prezident SR. Petièný výbor sa obrátil na Ústavný súd
a má v pláne, e sa obráti aj na Európsky súd.
14. september  Preov  Rímsko-katolícka cirkev kanonizovala grécko-katolíckeho biskupa ukrajinskej národnosti Vasi¾a Hopku. Je to u druhý grécko-katolícky biskup po Pavlovi Petrovi Gojdièovi, ktorého rímsko-katolícka cirkev kanonizovala
(obidvaja boli poèas komunistického reimu prenasledovaní).
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8. október  Bratislava  Odhalili pamätnú tabu¾u ukrajinského filozofa Hryhorija
Skovoroda (1722-1794), ktorý poèas svojich ciest po Európe krátky èas pobudol aj v Bratislave.
9. november  Preov  Zväz Rusínov-Ukrajincov SR zorganizoval 13. Festival duchovnej
piesne. Popri domácich pravoslávnych a grécko-katolíckych speváckych zboroch vystúpili aj zahranièné spevácke zbory.
6. december  Bardejov  Uskutoènil sa 31. roèník súanej prehliadky ¾udovej piesne
Makovická struna. Vo finále, kde sa dostalo 57 víazov regionálnych kôl, odznelo 40 ¾udových piesní. V roku 2003 boli najúspenejími úèastníèkami ¼udmila vedová zo Svidníka a trio sestier Harkotových zo Sniny.

16. 6. Nemecká menina

1. január  Bratislava  Predseda NR SR Pavol Hruovský vo svojom novoroènom prejave odsúdil nespravodlivé deportácie po 2. svetovej vojne, v rámci ktorých bolo
zo Slovenska deportovaných 100 000 karpatských Nemcov.
23.26. január  Medzev  Uskutoènilo sa celoslovenské stretnutie karpatskonemeckej
mládee.
26. január  Mníek nad Hnilcom  Konalo sa stretnutie literátov Dolného Spia.
28. január  Bratislava  Uskutoènilo sa výroèné zasadnutie regionálnej skupiny
Karpatskonemeckého spolku na Slovensku (ïalej len KNS).
Január  Nemecko  Novým predsedom Karpatského krajanského zdruenia v Bavorsku
sa stal Peter Klaus, rodák z Bratislavy.
Január  Berlín, Nemecko  Ladislav Murczko, rodák zo vedlára, dostal Vyznamenanie
Spolkovej republiky Nemecko.
8. február  Horná tubòa  Regionálna skupina Karpatskonemeckého spolku na
Slovensku zorganizovala faiangový ples.
15. február  Vecsés, Maïarsko  Regionálna skupina Karpatskonemeckého spolku SR
z Hornej tubne sa zúèastnila na nemeckom folklórnom stretnutí v obci Vecsés
v Maïarsku.
22. február  Koice  Konalo sa 4. Generálne zhromadenie KNS. Za nového predsedu
bol zvolený Ondrej Pöss, za podpredsedov Anton Oswald a Erika Hönigová.
22. február  Tuina  Konalo sa pracovné zasadnutie miestnej skupiny KNS.
23. február  Mníek nad Hnilcom  Regionálna skupina Dolného Spia KNS zorganizovala faiangový ples.

Kronika verejného ivota 2003...

169

24.28. február  vedlár  Uskutoènilo sa stretnutie karpatskonemeckej mládee.
Február  Kemarok, Mníek nad Hnilcom, Gelnica  Udelili ceny Dezidera Alexyho za tudentské literárne práce, ktoré sa týkali karpatských Nemcov.
13. marec  Bratislava Predseda KNS Ondrej Pöss sa stretol s predsedom parlamentu
Bavorska Johanom Böhmom.
Marec  Bratislava  Zástupcovia mládeníckej skupiny IKEJA sa stretli s redaktormi
novín Karpatenblatt.
Marec  Rakúsko  Novým predsedom Karpatskonemeckého krajanského zdruenia
v Rakúsku sa stal Hannes Rest, ktorý vystriedal v tejto funkcii Hansa Derxa.
15. marec  Koice  Regionálna skupina KNS uskutoènila valné zhromadenie s bohatým kultúrnym programom.
Marec  Nemecko  Vyla kniha Paula Tischlera, rodáka z Medzeva, pod názvom
Grasgott. Die Geschichte einer liebenden aus der Slowakei (Príbeh istého
milého èloveka zo Slovenska).
Marec  Nitrianske Pravno  Uskutoènilo sa výroèné zhromadenie miestnej skupiny
KNS.
5. apríl  Medzev  Konalo sa výroèné zhromadenie miestnej skupiny KNS.
9. apríl  Viedeò, Rakúsko  Predseda KNS Ondrej Pöss sa stretol s predstavite¾mi
Karpatskonemeckého krajanského zdruenia v Rakúsku.
11. apríl  Horní Planá, Èeská republika  Predstavitelia KNS sa zúèastnili na slávnostnom otvorení Adalbert Stifter Zentra.
12. apríl  Handlová  Regionálna skupina KNS v rámci ve¾konoèného detského programu predstavila nemecké ve¾konoèné zvyky.
22. apríl  Bratislava  Miestna skupina KNS sa stretla so tudentmi bavorského mesta
Neuburg.
22. apríl  Kemarok  tudenti z bavorského mesta Neuburg zavítali do Kemarku, kde
sa stretli s predstavite¾mi miestnej skupiny KNS.
23. apríl  Mníek nad Hnilcom  Pri príleitosti Svetového dòa knihy sa uskutoènilo kultúrne podujatie spojené s èítaním poézie a prózy karpatskonemeckých autorov.
23. apríl  Koice  Múzeum kultúry karpatských Nemcov zorganizovalo v Slovenskom
technickom múzeu výstavu pod názvom Slovensko na mapách 18. storoèia.
Výstava bola predtým v Spiskej Novej Vsi.
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1.4. máj  Nitra  Konalo sa stretnutie rodákov nemeckej národnosti z obce Èermany.
Úèastníci stretnutia vydali aj tlaèové vyhlásenie Èermancov.
7. máj  Medzev  Prezident Rudolf Schuster navtívil Medzev, kde sa stretol s èlenmi
miestnej skupiny KNS.
7. máj  Kemarok  Konala sa súa Friedricha Lama v prednese poézie a prózy.
9.11. máj  Hildesheim, Nemecko  Na 29. Paneurópskych dòoch sa zúèastnili aj predstavitelia KNS.
9.11. máj  Horní Planá, Èeská republika  Mládeníci KNS sa zúèastnili na medzinárodnom mládeníckom seminári.
11. máj  vedlár, Tuina, Koice, Mníek nad Hnilcom, Horná tubòa  Regionálne skupiny KNS oslávili Deò matiek.
14. máj  Handlová  V organizácii miestnej skupiny KNS sa uskutoènila súa v prednese prózy a poézie v nemeckom jazyku.
25. máj  vedlár  Miestna skupina KNS zorganizovala Nemecký kultúrny deò.
25. máj  Tuina  Miestna skupina KNS pripravila vysviacku kría na pamiatku tunajím
rodákom.
28.31. máj  Bolzano, Taliansko  Predstavitelia KNS sa zúèastnili na výroènom zasadnutí Federalistickej únie národnostných menín, ktorej je KNS plnoprávnym èlenom.
30.31. máj  Karlsruhe, Nemecko  Na 28. Spolkovom stretnutí karpatských Nemcov
nemeckú meninu zo Slovenska reprezentovala 130-èlenná delegácia. Na
organizácii stretnutia sa významne podie¾ali aj èlenovia KNS a Múzeum kultúry karpatských Nemcov.
14. jún  Chme¾nica  Na 11. roèníku Spiských slávností vystúpilo ve¾a domácich i
zahranièných interpretov nemeckej národnosti.
17. jún  Marianka  Za podpory karpatských Nemcov vysvätili obecnú kaplnku.
20.22. jún  Kemarok  Pod zátitou prezidenta Rudolfa Schustera sa konal 8. roèník
Sviatku kultúry a vzájomnosti karpatských Nemcov. Na podujatí, ktoré je najvýznamnejou spoloèensko-kultúrnou udalosou nemeckej meniny na Slovensku,
vystúpilo mnoho domácich i zahranièných ¾udových umelcov i skupín. Súèasou
festivalu bol aj vedecký seminár venovaný ivotu a dielu Alfreda Grosza a výstava pri príleitosti 130. výroèia zaloenia Karpatského spolku.
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27. jún  Kemarok  Svoje 100. narodeniny oslávila Wilhelmine Blaschke (rod. Pál),
významná osobnos nemeckej meniny na Slovensku.
28. jún  Criewen, Nemecko  Miestna skupina KNS z Janovej Lehoty navtívila v nemeckom meste Criewen rodákov z Janovej Lehoty, ktorí tam ijú.
6. júl  tós  Èlenovia KNS z regiónu Dolný Spi sa zúèastnili na tradiènej púti na tóssky kopec.
15. júl  Bratislava  Poslanci Spolkového snemu Nemecka navtívili Slovensko a pri tejto
príleitosti sa stretli aj s predstavite¾mi nemeckej meniny na Slovensku.
20. júl  Mníek nad Hnilcom  V organizácii miestnej skupiny KNS sa konal letný sviatok detí.
26. júl  Horná tubòa  Regionálna skupina KNS zorganizovala tradièné podujatie
tubnianske stretnutie.
16. august  Malinová  Uskutoènil sa 12. roèník Slávností Nemcov z Hauerlandu, na ktorom sa zúèastnili vetky súbory karpatských Nemcov z tejto oblasti.
23. august  Spiská Nová Ves  Na Èingove sa uskutoènil tradièný spevácky sviatok
Nemcov Horného Spia.
24. august  Mníek nad Hnilcom  Regionálna skupina KNS zorganizovala nemecký literárny seminár.
26. august  Dobiná  Uskutoènilo sa tradièné Bileener Treffen  stretnutie Nemcov
Dobinej a okolia, ktoré je významným kultúrnym sviatkom nemeckej meniny
v tomto regióne.
29.30. august  Satu-Mare, Rumunsko  Medzevský ¾udový súbor Schadirattam vystúpil na tradièných doinkových slávnostiach.
August  Medzev  Konal sa týdenný tábor organizácie Svetobeník, ktorá zjednocuje
mladých nemeckých skautov.
3. september  Mníchov, Nemecko  Múzeum kultúry karpatských Nemcov a KNS zorganizovali výstavu pod názvom Die Karpatendeutschen. Výstava trvala celý
mesiac a mala ve¾mi dobrý ohlas i návtevnos.
12.14. september  Maribor, Slovinsko  Uskutoènilo sa stretnutie nemeckých menín
z krajín bývalého Rakúsko-Uhorska. Úèastníci prijali tzv. Mariborskú rezolúciu.
18.20. september  Satu-Mare, Rumunsko  Uskutoènil sa seminár a výstava o dejinách nemeckej meniny ijúcej v Hornom Potisí a na Spii.
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20.21. september  Nitrianske Pravno  V organizácii miestnej skupiny KNS sa uskutoènila výstava nemeckých ruèných prác regiónu.
27.28. september  Svätý Jur  Uskutoènilo sa 10. Stretnutie rodákov z tohto nemeckého vinohradníckeho mesta.
17.18. október  Medzev  Konalo sa rozírené zasadnutie Karpatskonemeckej rady, na
ktorom bolo prijaté Vyhlásenie karpatských Nemcov ijúcich na Slovensku.
24. október  Kemarok  Nemeckú komunitu navtívila skupina tudentov z
Rheinzabenu v Nemecku.
5.7. november  Düsseldorf, Nemecko  Na vedeckej konferencii o nemeckej menine
v strednej Európe reprezentoval nemeckú komunitu Slovenska predseda KNS.
9. november  Bratislava  Na kultúrnom podujatí Stretnutie národností predstavili svoj
folklór maïarské, slovenské, idovské, chorvátske a nemecké skupiny.
10. november  Viedeò, Rakúsko  Ministerka zahranièných vecí Rakúska Benita FerreroWaldner prijala predstavite¾ov nemeckých menín z krajín bývalého RakúskoUhorska, ktorí jej odovzdali tzv. Mariborskú rezolúciu.
10.12. november  Bratislava  Slovensko navtívil predseda Karpatskonemeckého
krajanského spolku Oskar Marcczy.
13.14. november  Nyíregyháza, Maïarsko  Na zasadnutí Zväzu menín v Euroregióne
Karpaty reprezentovali nemeckú meninu Slovenska predseda KNS a zástupcovia 5. regiónu KNS. Na stretnutí predstavitelia nemeckej meniny na
Slovensku podpísali dohodu o spolupráci s predstavite¾mi nemeckej meniny z
Ukrajiny.
15. november Nitrianske Pravno  Regionálna skupina KNS zorganizovala seminár o
dejinách hauerlandských Nemcov.
16. november  Humenné Predstavitelia KNS sa zúèastnili pietnej spomienky na padlých v 2. svetovej vojne. Na spomienke sa zúèastnila aj ve¾vyslankyòa Nemecka
na Slovensku Uta Mayer-Schalburg.
5.7. december  Budape, Maïarsko  Uskutoènila sa vedecká konferencia venovaná
dielu Jakoba Blayera. Na tomto podujatí, ktoré sa uskutoènilo v Dome Nemcov
Maïarska, mali prednáku aj predstavitelia KNS.
7. december  Tuina  Regionálna skupina KNS zorganizovala kultúrny festival pod
názvom Hauerlandské vianoèné zvyky.
9. december  Bratislava  Múzeum kultúry karpatských Nemcov zorganizovalo výstavu
z prác maliara nemeckej národnosti, rodáka z Hornej Nitry Jakuba Venényho.
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13. december  Chme¾nica  Miestna skupina KNS uskutoènila seminár o nemeckých
Vianociach na Spii.
21. december  Mníek nad Hnilcom  Miestna skupina KNS zorganizovala podujatie
Adventný veèer Nemcov z Dolného Spia, kde oivili nemecké vianoèné ¾udové
zvyky.
28. decembra  Smolník  Miestna skupina KNS pripravila vianoèný koncert, na ktorom
vystúpili nemecké spevácke zbory z okolia.

16. 7. Po¾ská menina

16. január  Dubnica nad Váhom  Uskutoènilo sa novoroèné stretnutie èlenov strednováskeho Po¾ského klubu.
17. január  Liptovský Mikulá  Do funkcie honorárneho konzula menovali Tadeusza
Frackowiaka. Sídlom prvého èestného Honorárneho konzulátu Po¾skej republiky sa stal Liptovský Mikulá.
27. január  Bratislava  V Po¾skom intitúte sa konalo slávnostné novoroèné stretnutie
èlenov bratislavského Po¾ského klubu.
Január  Bratislava  Predseda koického Po¾ského klubu a zároveò podpredseda republikového Po¾ského klubu Tadeusz Blonsky sa zúèastnil na slávnostnom novoroènom stretnutí s prezidentom Rudolfom Schusterom, kde boli pozvaní predstavitelia vetkých národnostných menín.
15. február  Bratislavský Po¾ský klub zorganizoval Po¾ský ples.
8. marec  Bratislava  Uskutoènilo sa zasadanie Rady Po¾ského klubu.
3. apríl  Trenèín  Po¾ský klub - región Stredné Povaie zorganizoval oslavy 105. narodenín významnej osobnosti po¾skej národnosti na Slovensku Márie
Urbasiówny-Holoubkovej.
2. máj  Deò zahranièných Poliakov.
16.18. máj  Trenèín  Po¾ský klub  región Stredné Povaie pripravil kultúrne podujatie Priate¾stvo bez hraníc.
8. jún  Dubnica nad Váhom  Po¾ský klub  región Stredné Povaie zorganizoval oslavy
Zelených sviatkov.
21. jún  Bratislava  Konalo sa zasadnutie Rady Po¾ského klubu.
25. jún  Bratislava  Konal sa krst knihy Z tatranských hôr do diplomacie, ktorú napísal ve¾vyslanec Po¾skej republiky na Slovensku Jan Komornický. Slávnostné
podujatie, na ktorom sa zúèastnil aj bývalý prezident Michal Kováè a predseda
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Medzinárodnej parlamentnej komisie Ján Fige¾, sa uskutoènilo v Po¾skom intitúte.

Júl  Modra  Po¾ský klub zorganizoval kultúrne podujatie Po¾ský víkend.
26. august  Bratislava  Za nového ve¾vyslanca Po¾skej republiky na Slovensku bol
vymenovaný Zenon Kamysz Kosiniak.
5.9. august  Bratislava  V Po¾skom intitúte sa zaèal kurz pre uèite¾ov po¾ského jazyka, na ktorom sa zúèastnili aj lektori z Po¾ska.
17. 24. august  Koice  V organizácii koického Po¾ského klubu sa uskutoènilo
Medzinárodné umelecké fórum Jahodná Art.
29.31. august  Dubnica nad Váhom  Po¾ský klub  región Stredné Povaie zorganizoval Dubnické dni po¾ského priate¾stva.
August  Poznaò, Po¾sko  Aj po¾skí mládeníci zo Slovenska sa zúèastnili na Svetovom
stretnutí po¾skej mládee v Poznani.
3.5. september  Martin  Turèiansky Po¾ský klub zorganizoval Stretnutie po¾skej mládee Slovenska.
13.15. september  Pápe Ján Pavol II, ktorý je po¾ského pôvodu, navtívil Slovensko.
20. september  Bratislava  Vzniklo Po¾ské kolské konzultaèné stredisko. Je to prvá
intitúcia na Slovensku, ktorá sa zaoberá vyuèovaním len po¾ského jazyka.
27. september  Bratislava  Konalo sa zasadnutie Rady Po¾ského klubu.
September  Bratislava, Koice, Martin, Nitra, Dubnica nad Váhom  Zaèal sa nový kolský rok po¾ských jazykových stredísk pôsobiacich pri Po¾skom klube.
25. október  Mikovec, Maïarsko  Zástupcovia po¾ských klubov na Slovensku sa
zúèastnili na vedeckom sympóziu Poliaci v Maïarsku, ktorý zorganizovala
Po¾ská meninová samospráva v Mikovci pri príleitosti 85. výroèia nezávislosti Po¾ska.
28.30. november  Modra  Po¾ské kluby na Slovensku zorganizovali festival Po¾ské dni
portu. Súèasne s týmto podujatím prebiehal na Ve¾vyslanectve Po¾skej republiky v Bratislave Deò otvorených dverí.
29. november  Bratislava  Konalo sa zasadanie Rady Po¾ského klubu.
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16. 8. Chorvátska menina

30. január  Bratislava, Devínska Nová Ves  Uskutoènilo sa tradièné stretnutie èlenov
chorvátskej meniny, Chorvátsky tvrtok. Cie¾om stretnutia, ktoré sa koná
kadý posledný tvrtok v mesiaci, je zachovávanie chorvátskej ¾udovej kultúry.
15. február  Jarovce  Uskutoènil sa tradièný Chorvátsky ples.
28. február  Èunovo  Uskutoènil sa tradièný Chorvátsky ples.
26. jún4. júl  Chorvátsko  Folklórny súbor Grbaèieta s ve¾kým úspechom hosoval
vo viacerých ve¾kých mestách materskej krajiny.
21.22. jún  Bratislava, Devínska Nová Ves  Uskutoènil sa 15. Festival chorvátskej kultúry, ktorý je najvýznamnejím podujatím chorvátskej meniny na Slovensku.
Na festivale vystúpili aj nasledujúce folklórne skupiny: Zvijezdice z
Chorvátskeho Grobu, Muko jaèkarno drutvo z Jaroviec, Rosica z Devínskej
Novej Vsi a Èúnovski beèari z Èunova.
28. jún  Stránica, Èeská republika  Folkórna skupina Rosica, ktorá je najznámejou
¾udovou skupinou chorvátskej meniny na Slovensku, vystúpila na folklórnom
festivale v Èechách.
4. júl  Chorvátsky Grob, Jarovce, Devínska Nová Ves, Èunovo  Slovensko navtívili predstavitelia chorvátskej meniny ijúcej v Austrálii.
6. september  Chorvátsky Grob  V rámci Obecného dòa vystúpili aj folklórne skupiny
obce.
14. september  Jeviovka, Èeská republika  Folklórna skupina Rosice tu vystúpila na
Festivale chorvátskej kultúry.
25.26. október  Èunovo  Uskutoènil sa kultúrny festival Chorvátske dni.
22. november  Èunovo  Konalo sa stretnutie chorvátskej mládee na Slovensku.

16. 9. idovská menina

17. január  7. február  Nové Mesto nad Váhom  Uskutoènila sa výstava olejomalieb
Benjamina Shiffa pod názvom Viera a láska. Ma¾by spracúvajú tematiku lásky, materstva a viery.
26. január  Ravensbrück, Nemecko  V koncentraènom tábore sa konala výstava na
pamiatku tu uväznených idov zo Slovenska.
30. január  30. marec  Bratislava  V Dome Bibiana sa uskutoènila interaktívna výstava Mám svetlo  Nerli, Nerli. Výstava bola zameraná na idovské sviatky, najmä
na chanuku.
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11. marec18. máj  Levice  tyri múzeá na Slovensku a tri dokumentaèné centrá pri
SNM v rámci projektu Múzeá a etniká zorganizovali výstavu fotografií a dokumentov pod názvom V záhrade pokoja.
22. marec  5. máj  Poprad  Konala sa výstava olejomalieb Benjamina Shiffa pod
názvom Viera a láska. Ma¾by spracúvajú tematiku lásky, materstva a viery.
7. apríl  3. máj  Myjava  Z diela fotografa Tibora R. Spitza sa uskutoènila výstava na
pamiatku obetí holokaustu a rasizmu pod názvom Aby sa to u nikdy nezopakovalo.
16. máj  15. jún  Bratislava  V Slovenskom národnom múzeu sa konala výstava fotografa Tadeusza Rolkeho Tu sme boli my.
20. máj  1. december  Bratislava  Zo zbierky textilu Múzea idovskej kultúry zostavili
výstavu Stará dua, nová tvár.
28. máj  7. september  Levice  Z fotografií Magdalény Robinsonovej, ktoré vznikli v
roku 19671968 poèas jej pobytu v Izraeli, bola intalovaná výstava pod
názvom Izrael  zamurované fotografie.
3. júl  Nitra  Uskutoènila sa výstava z biblicky motivovaných prác grafika Shraga Weilla.
18. august  1. september  Tel-Aviv, Izrael  Pri príleitosti 10. výroèia vzniku Múzea
idovskej kultúry sa konala výstava.
29. august  14. september  Zvolen  Z diela fotografa Tibora R. Spitza sa uskutoènila
výstava na pamiatku obetí holokaustu a rasizmu pod názvom Aby sa to u nikdy
nezopakovalo.
9. september  9. október  Bratislava  V Slovenskom národnom múzeu bola intalovaná výstava, ktorá predstavila dlhoroènú prácu Milana Veselého v Múzeu
idovskej kultúry. Výstava mala názov Spomínaj  Zachor!
12. september  30. november  Martin  Z fotografií Magdalény Robinsonovej, ktoré
vznikli v roku 19671968 poèas jej pobytu v Izraeli, bola intalovaná výstava
pod názvom Izrael  zamurované fotografie.
21. október  30. november  Bratislava  V Slovenskom národnom múzeu sa uskutoènila výstava izraelských výtvarných umelcov pod názvom Pieseò piesní.
28. október  30. november  Varava, Po¾sko  Konala sa výstava fotografií, ktoré predstavujú náhrobné pamiatky Mauzólea Chatan Sofer. Èas fotografií zobrazovala dobový stav, èas súèasný stav. Organizátorom výstavy bola Viera
Kamenická.
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21. november  31. december  Izrael  Uskutoènila sa výstava z prác mladej slovenskej
výtvarníèky Niny Veselej.
15. december  20. marec (2004)  Bratislava  Z diel izraelských grafikov bola intalovaná výstava pod názvom Tanach v izraelskej grafike.

16. 10. Bulharská menina

19. január  Bratislava  Pôvodný kultúrny zväz Bulharov a ich priate¾ov na Slovensku
Christo Botev zorganizoval stretnutie Bulharov na Slovensku pri príleitosti
bulharského sviatku Dòa pôrodníctva.
14. február  Bratislava  Konalo sa kultúrne podujatie pri príleitosti Dòa vinohradníkov
Bulharska, kde vystúpili aj bulharskí tudenti z Univerzity Komenského v
Bratislave.
1. marec  Bratislava  Pri príleitosti tátneho sviatku Bulharskej republiky sa uskutoènilo slávnostné stretnutie èlenov bulharskej komunity na Slovensku.
21. marec  Bratislava  V Bulharskom kultúrnom a informaènom centre sa uskutoènil
kultúrny program Vítanie jari, kde predstavili bulharské ¾udové zvyky, ktorými
bulharský ¾ud vítal jar.
10.17. apríl  Bratislava  V Bulharskom kultúrnom a informaènom stredisku sa uskutoènili Dni bulharskej kultúry. Na podujatí sa zúèastnili aj predstavitelia bulharských komunít z Èiech, Po¾ska, Rakúska, Slovinska, Maïarska a Rumunska.
4. máj  Bratislava  Pri príleitosti Dòa ovèiara sa uskutoènilo kultúrne podujatie, kde sa
ponúkali typické ovèiarske peciality.
24. máj  Bratislava  V Bulharskom kultúrnom a informaènom centre zorganizovali
Oslavy Cyrila a Metoda.
1. jún  Gols, Rakúsko  Èlenovia Zväzu Christo Boteva na Slovensku poloili vence k
pomníku Christo Boteva.
2. jún  Bratislava  Pri príleitosti Dòa padlých bulharských hrdinov poloili predstavitelia bulharskej komunity na Slovensku vence k bulharskému pamätníku na
Vajanského nábreí.
21. jún  Hronský Beòadik  Predstavitelia bulharskej komunity na Slovensku poloili
vence k pomníku padlých bulharských partizánov.
21. jún  Sopron, Maïarsko  Predstavitelia bulharskej komunity na Slovensku sa
zúèastnili na Bulharských folklórnych slávnostiach.

178

Kronika verejného ivota 2003...

8. september  Bratislava  V Bulharskom kultúrnom a informaènom centre v rámci kultúrneho programu prebiehali oslavy výroèia oslobodenia Bulharska spod faizmu.
24.26. október  Budape, Maïarsko  Predstavitelia bulharskej komunity na
Slovensku sa zúèastnili na konferencii, ktorú zorganizoval Medzinárodný zväz
Bulharov ijúcich v strednej Európe.
29. november  Bratislava  Uskutoènil sa Veèer bulharskej kultúry a folklóru, kde vystúpili aj 3 bulharské folklórne skupiny z Budapeti.
18. december  Bratislava  Konalo sa koncoroèné stretnutie bulharskej meniny na
Slovensku, v rámci ktorého boli predstavené aj bulharské vianoèné ¾udové
zvyky.

16. 11. Ruská menina

3. január  Èlenovia ruskej meniny ijúcej na západnom Slovensku vítali nový rok kultúrnym podujatím Východné novoroèné tradície, ktoré zorganizoval Zväz Rusov
na Slovensku.
8. január  Bratislava  V Centre ruskej vedy a kultúry sa konalo prvé stretnutie ruskej
meniny v roku 2003, ktoré sa tradiène koná kadý piatok (okrem kolských
prázdnin) a tak to bude aj v tomto roku.
7. marec  Bratislava  Èlenovia ruskej meniny na Slovensku vítali jar v rámci kultúrneho programu Maslenica.
17.30. august  Píla  Zväz Rusov na Slovensku zorganizoval letný tábor ruských detí na
Slovensku.
3. september  Zväz Rusov na Slovensku pripravil Veèer ruských ¾udových piesní.
5.7. september  Modra  Zväz Rusov na Slovensku zorganizoval republikové stretnutie
aktivistov organizácie ruskej meniny na Slovensku.
3. október  Nitra  Vznikla regionálna poboèka Zväzu Rusov na Slovensku.
1. november  Bratislava  Zväz Rusov na Slovensku zorganizoval Súa v prednese ruskej poézie a prózy.
8. november  Bratislava  Zväz Rusov na Slovensku uskutoènil Súa v interpretácii ruskej piesne.
3. december  Martin  Vznikla regionálna poboèka Zväzu Rusov na Slovensku.
3. december  Bratislava  Èlenovia ruskej meniny sa stretli na predvianoènom podujatí Pod jedlièkou.
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