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Národnostní identita Slováků v Rumunsku a v 

Srbsku 

--------------------------------------------------------------------

-- 

National identity of Slovacs in The Romania and in 

The Serbia 

 

Souhrn 

Bakalářská práce se zabývá historií a současností slovenské menšiny 

v Rumunsku a v Srbsku. Hlavním cílem práce bylo zodpovězení na otázku: „proč si 

Slováci v Srbsku udrželi svoji identitu v mnohem větší míře než v Rumunsku?“. 

Tato práce se zaměřila na analýzu života slovenských menšin ve vybraných 

zemích. Zkoumaly se především hlavní atributy jejich identity. Výsledky byly 

porovnány s údaji v literatuře a zobecněny. Situace slovenské menšiny v Rumunsku 

byla porovnána se stavem slovenské menšiny v Srbsku.  

Práce přináší závěr, že slovenská menšina v Srbsku si udržela svojí identitu 

v mnohem větší míře než v Rumunsku díky vymezení identity vůči okolí, bohatšímu 

kulturnímu životu a autonomnímu území.  

 

Summary 

Bachelor theses are dealing with history and present of slovak minority in 

The Romania and in The Serbia. The main aim of this work has been answer the 

question: „why Slovaks in The Serbia was keeping on their identity in more extent 

than in The Romania?“. 

This study has been focused on analysis of life of slovak minorities in chosen 

countries. Main attributes of their identity were examinated. Results of this research 

were compared with data in literature and they were generalized. Situation of slovak 

minority in The Romania was compared with the state of slovak minority in The 

Serbia. 
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The conclusion of this study is that slovak minority in The Serbia was 

keeping on their identity in more extent than in The Romania because of demarcation 

of the others, richer cultural life and autonomous area.  

 

Klíčová slova: Slováci, Rumunsko, Srbsko, menšina, etnicita, identita, jazyk, 

kultura, náboženství, organizace 

 

Keywords: Slovaks, The Romania, The Serbia, minority, ethnicity, identity, 

language, culture, religion, organization 
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1 Úvod a cíl práce  
Bakalářská práce „Národnostní identita Slováků v Rumunsku a v Srbsku“ se zabývá 

studiem slovenského etnika v Rumunku a v Srbsku. V této práci půjde především o 

poukázání hlavních atributů slovenské etnicity u obyvatel slovenské národnosti 

v daných zemích, které budou následně porovnány, a tím se zodpoví na otázku „Proč 

si Slováci v Srbsku udrželi svoji identitu v mnohem větší míře než v Rumunsku?“, 

neboť slovenská menšina v Srbsku je nekompaktnějším společenstvím Slováků žijící 

mimo území Slovenska. Slovenská menšina si od příchodu do Srbska až po 

současnost (cca 250 let) zachovává a zvelebuje její kulturní dědictví, a to ve 34 

vesnicích. Slovenská identita je dnes založena hlavně na jazyku (slovenštině) a na 

kulturních činnostech (svátky, folklor, divadlo, tiskoviny, organizace atd.).  

Existují studie a práce, které se zabývají Slováky na „Dolní zemi“ (jihovýchod 

Evropy), ale tato bakalářská práce je originální právě v tom, že porovnává Slováky 

žijící v různých oblastech, čímž se doposud tyto práce a studie nezabývaly.  

V současné době je důležité poukázat na menšiny žijící v Evropě, kde některé vlivem 

asimilace ztrácejí svojí identitu, tudíž je nezbytné studovat tyto etnika ještě dříve, než 

dojde k utlumení či ztrátě atributů tvořící jejich identitu. 

Tato práce se dělí do několika větších celků. Nejprve seznamuje čtenáře 

s publikacemi zabývající se etnicitou a publikacemi zaměřenými na Slováky 

v Rumunsku a v Srbsku. V přehledu řešené problematiky se čtenář také seznámí se 

základními údaji o Rumunsku a Srbsku a oblastech, kde žije slovenská etnika.  

Práce se zaobírá popisem příchodu prvních Slováků do těchto lokalit. Nejrozsáhlejší 

část práce pojednává o jejich současném životě a kultuře. V této práci jsou použity 

subjektivní výpovědi respondentů týkajících se jejich identity a života v daných 

oblastech. Na závěr práce jsou shrnuty hlavní atributy těchto dvou menšin v daných 

zemích a uvedeny prognózy vývoje slovenské identity v Rumunsku a v Srbsku.  

Hlavním cílem této práce je porovnání slovenského etnika žijícího v Rumunsku a 

slovenského etnika žijícího v Srbsku. Výzkum se zaměřoval na hlavní atributy 

etnicity – náboženství, jazyk, spolkový život, školství, organizace, spolupráce se 

Slovenskou republikou. 
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Struktura práce je směřována k zodpovězení otázek: 

 Jaké jsou hlavní prvky etniciké identity Slováků? 

 Jak žili a žijí Slováci v Rumunsku a v Srbsku? 

 Dokázali se Slováci začlenit do tamější společnosti nebo si vytvořili svojí 

vlastní uzavřenou komunitu? 

 Proč si Slováci v Srbsku udrželi svojí identitu v mnohem větší míře než 

v Rumunsku? 
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2 Metodika 

Při psaní této práce je je třeba  dodržet určitou metodiku, která zahrnuje konkrétní 

postup řešení určitého problému. Tato práce je založena na kvantitativním 

(verifikačním) a kvalitativním (explorativním) přístupu.  

Předem stanovená hypotéza, že v Srbsku je etnická identita Slováků vyšší než 

v Rumunsku, je ověřena kvantitativním přístupem, který postupuje deduktivně. 

Zahrnuje mnoho objektů a pracuje s čísly, čímž lze snadno zobecnit dosažených 

výsledků. Přednostmi tohoto přístupu jsou: snadnost provedení a možnost zobecnění 

výsledků. Mezi nevýhody se řadí povrchnost, jež vyplývá z omezení předmětu 

výzkumu předem. Kvantitativní techniky jsou studium oficiálních dokumentů a 

dokumentů hromadného sdělování, analýza statistických dat, standardizované 

dotazovací techniky, pozorování a další. Z hlediska kvantitativního přístupu bylo 

použito studium oficiálních analýz statistických dat (jednalo se především o 

demografii, různé číselné údaje, tabulky a grafy). Pozitivem statistických dat byl 

jejich rychlý sběr. Jednalo se především o sběr elektronický, převážně na stránkách 

statistických úřadů. Tato data byla velice užitečná při zkoumání velkých skupin. 

Negativní vlastností těchto statistických dat je jejich povrchnost. 

Nepředpokládaná souvislost sociálního jevu je objevována kvalitativním přístupem. 

Postup je induktivní, nezobecňovací a nekvantifikovaný. V tomto přístupu je 

zahrnuto málo objektů. Výhodou je hloubka daného sociálního jevu, avšak jde o 

úzký záběr výzkumu, který znemožňuje generalizovat výsledky, je i pracný, což jsou 

jeho velké nevýhody. Kvalitativní přístup se zaměřuje na studium osobních 

dokumentů, dotazování a pozorování. Z hlediska tohoto přístupu bylo ve výzkumu 

použito studium dokumentů a jejich obsahová analýza kvalitativního typu (tato 

technika se uplatnila především k literární rešerši), zúčastněné pozorování (což bylo 

velice přínosné do proniknutí chování subjektů, použila se fotodokumentace) a 

dotazování (jednalo se především o vyprávění a semistandardizovaný rozhovor). 

Zprvu se provedla detailní analýza vývoje a současného stavu slovenské komunity 

v rumunském Bodonoši a v srbské Padině. Poté se výsledky porovnaly s údaji 
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v literatuře a došlo i k jejich zobecnění. Situace slovenské komunity v obci Bodonoš 

a Padina byla studována z hlediska historického osídlení, demografického vývoje a 

hlavních atributů etnicity.  

Poté se podniknul v létě roku 2011 týden dlouhý výjezd do Rumunska. V rámci 

tohoto výzkumu byla navštívena Slováky obývaná obec Popešti, v jejímž rámci leží 

vesnice Bodonoš. Součástí programu byly mše a slavnosti, což obohatilo naše 

poznatky o kulturním životě Slováků v Rumunsku. Informace byly také 

shromažďovány v několika hloubkových rozhovorech, které byly uskutečňovány na 

základě domluveného setkání s místním farářem. Mezi výhody těchto rozhovorů 

patřilo jisté proniknutí do způsobu žití těchto lidí, poněvadž se tyto rozhovory 

uskutečňovaly v jejich domácnostech. Právě proto byly rozhovory velice příjemné, 

někdy až košaté. Výjimkou se stal jeden rozhovor s jistým mladíkem, který na otázky 

odpovídal velice úsečně a to i přesto, že byl rozhovor uskutečněn v jeho domácím 

prostředí.  V rámci tohoto výzkumu proběhlo střednědobé pozorování daného etnika. 

Obec Bodonoš se nachází v bihorsko-salašské oblasti Rumunska v župě Bihor. 

Nachází se v severní části „pod kopcemi“ Sedmohradského Rudohoří v bihorsko-

salašské oblasti. Nadmořská výška Bodonoše je cca 200 – 300 m n. m.
1
 

Mezi světovými válkami byl Bodonoš samostatná obec, roku 1966 je součástí obce 

Vojvoz a Varzaľ a roku 1977 se s touto obcí stávají součástí komunity Popešť.
2
 Počet 

obyvatel celé komunity činí 1 305 slovenských obyvatel (podle sčítání v roce 2002). 

Největší a nejvýznamější slovenskou obcí z komunity je Bodonoš (800 Slováků), 

potom Varzaľ (238 Slováků), Vojvoz (171 Slováků) a v samotném Popešti, který je 

hlavní a největší obcou komunity však má jen 76 Slováků z celkového počtu 

obyvatel.
3
 Zdejší přírodní podmínky jsou příznivé a půda je poměrně úrodná. Daří se 

zde pěstování vinné révy, Bodonoš je jednou z významných vinařských obcí regionu. 

                                                 

1
Slováci v Rumunsku. DOLINAY, V. O Slovákoch [online]. 2011 [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: 

http://www.slovacivrumunsku.sk/01-obce-bodonos.php 

2
 Tamtéž. 

3
 Tamtéž. 
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V minulosti byla obec důležitá také z průmyslového hlediska, pracovaly zde tři doly, 

ve kterých se těžilo hnědé uhlí.
4
 

Co se týče výzkumu Slováků v Srbsku, autorce byly poskytnuty materiály od dalšího 

výzkumníka (Pavel Hanuš), který v Srbsku navštívil mnoho obcí obývaných 

Slováky.  

 

                                                 

4
 ŠUBA, J. Slováci v Bihoru [online]. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2010. 99 s. 

Vedoucí magisterské práce PhDr. Miroslav Válka, Ph. D. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/179197/ff_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dslov%C3%A1ci

%20v%20bihoru%26start%3D1 
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3 Přehled řešené problematiky 

Tato část zahrnuje přehled publikací o dané problematice (v literární rešerši), 

zdůvodnění výběru studovaných lokalit a obecné informace o Rumunsku a o Srbsku.  

3.1 Literární rešerše 

Slováci v Rumunsku jsou poprvé zmiňováni v románu Dracula
6
 od Brama Stokera, 

který je takto popisuje: „Nejzvláštnější pak vypadali Slováci se svými velkými 

pasteveckými klobouky, pytlovitými, špinavě bílými kalhotami, bílými plátěnými 

košilemi a obrovskými bytelnými koženými opasky, širokými téměř jednu stopu a 

hustě posázenými mosaznými cvočky. Byli obuti do holínek, v nichž měli nacpány 

kalhoty, měli dlouhé černé vlasy a husté černé kníry. Vypadají velmi malebně, ale 

nijak přitažlivě nepůsobí. Na divadle by jim okamžitě svěřili úlohu všelijakých 

starých loupežníků z Orientu, bylo mi však řečeno, že jsou velmi neškodní a že jim 

chybí jakákoli průbojnost.“ Přestože jsou v této knize Slováci takto popsáni, nelze 

těmto vlastnostem plně věřit, protože autor v Transylvánii nikdy nebyl a hledal 

inspiraci v bajkách a pověstech. Na místě je nutno podotknout, že hrabě Dracula žil 

v polovině 15. století a navíc slovenská minorita přicházela do Transylvánie až od 2. 

poloviny 18. století.   

Bibliografie o rumunských Slovácích je dosti obsáhlá.  

Raná kolonizace jakožto nejstarší období příchodu Slováků do Rumunska je 

zachycena v díle Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí
7
. Tuto knihu 

psal Ján Sirácky, kterého zajímal pohyb Slováků zejména do Maďarska, Jugoslávie a 

do Rumunska, kterému se věnoval jen okrajově. V této knize je popsáno osidlování 

Slováků ze Slovenska na východ a jih Rumunska. Průběh kolonizace a osídlení do 

rumunské země jsou zachyceny v díle Jána Kukučky zvané Dejiny a tradicie 

                                                 

6
 STOKER, B., Dracula.  

7
 SIRÁCKY, J., Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. A 19. storočí.  



16 

 

Slovákov v Rumunsku
8
 a v knize Rudolfa Urbana Češi a Slováci v Rumunsku

9
. Mezi 

další osobnosti, kteří se zabývali touto dobou, patří L’udovít Hamáš, Pavol Javor a 

Eva Michalčáková. Jejich články jsou ve sborníku Slováci v zahraničí.  

Důležitý krok z oblasti geografie provedl Lubor Niederle. V díle Národopisná mapa 

uherských Slováků
10

 se dozvíme slovenské osídlení v Rumunsku a to na základě 

sčítání z roku 1900. Rámcovou charakteristiku rumunských Slováků zachytil Jan 

Auerhan a to ve 30. letech 20. století. Ján Svetoň byl dalším z oblasti demografie a 

socioekonomické charakteristiky, který ke všemu zhodnotil vývoj osídlení v letech 

1910-1930. Geografický přístup základního sídelního a populačního vývoje v období 

1930-1992  je uplatňován v dílech Pavla Hlásníka a Bianky Paskové.  

Období poválečné reemigrace, která proběhla v letech 1945-1949 Slováků do 

Československa jsou zmapovány v dílech Jaroslava Vaculíka, Alexandry 

Navrátilové, Tomáše Hašimana či Ivy Heroldové. Vaculík se zabývá samotným 

procesem reemigrace. Heroldová s Hašimanem zpracovali zejména proces integrace 

Slováků v nově osídlených oblastech.  

Zmapování slovenských komunit v Rumunsku je zejména v oblastech, kde Slováci 

tvoří nejvýznamnější část své komunity. Jedná se především o Slováky v Nadlaku a 

jeho okolí. Literatura vychází na Slovensku ve vydavatelství Matice slovenské, ale 

většina publikací a sborníků je přístupná v Rumunsku v Nakladatelství Ivana Kraška 

v Nadlaku. Tam jsou publikovány i díla některých autorů ze Slovenska. Pro badatele 

v České republice jsou publikace z Nadlaku téměř nedostupné. Bibliografii prací o 

rumunských Slovácích, mj. i Češích, zpracoval v druhé polovině 70. let Zdeněk 

Salzmann. Největší zastoupení prací se zabývá historií slovenského osídlení župy 

Bihor, a to hlavně kolonizačními vlnami Slováků v oblasti tehdejšího Sedmihradska. 

Bibliografie zabývající se Slováků v Srbsku je poměrně málo, protože zájem 

etnografů a historiků se zaobíral více na rumunské osady než na ty srbské. 

                                                 

8
 KUKUČKA, J., Dejiny a tradície Slovákov v Rumunsku.  

9
 URBAN, R., Češi a Slováci v Rumunsku.  

10
 NIEDERLE, L., Národopisná mapa uherských Slováků.  
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Osídlení Čechoslováků v Jugoslávii zaujaly statistika Jana Auerhana v knize 

Čechoslováci v Jugoslávii, v Rumunsku, v Maďarsku a v Bulharsku
11

. 

Publikace Slováci v Srbsku z aspektu kultury
12

 poskytuje přehled 34 lokalit Slováků 

žijících v Srbsku. Tuto knihu vydal v roce 2009 Ústav pre kultúru vojvodinských 

Slovákov v srbském Novém Sadě jako výsledek dlouhodobější práce terénních 

výzkumů a rešerší o této minoritě v Srbsku. Obsahově pojednává o kulturním životě 

vojvodinských Slováků. Kniha by měla být publikovatelná i v srbštině a tak tím 

přispěje k bohatství o různorodosti kultur Vojvodiny a Srbska.  

V Srbsku vychází mnoho knih o vesnicích obývaných Slováky. Za zmínku stojí 

sborník prací Selenča
13

, který popisuje život této slovenské osady v Báčke od 

minulosti po současnost. Dalším unikátem zachycujícím život Slováků v Srbsku je 

sborník prací zvaný Padina
14

, což je vesnice v Banátu.  

3.2 Rumunsko 

Rumunsko je součástí východní Evropy. Sousedy této země jsou (ze severu podle 

hodinových ručiček): Ukrajina, Moldavsko, Bulharsko, Srbsko a Maďarsko. 

Rumunsko má strategický přístup k Černému moři. Dunaj je důležitou řekou pro pro 

vnitrozemskou lodní přepravu, která teče podél hranic s Bulharskem.
15

 

Rozloha tohoto státu činí 238 391 km
2
. Hlavním městem Rumunska je Bukurešť. 

16
 

Charakter země je hornatý a nížinný. Většina země pokrývají vysoká a horská 

pásma. Ze středu země na západ probíhá hřeben Jižních Karpat, kde je nejvyšší 

vrchol Rumunska zvaný Moldoveanu (2544 m) a ze středu země na sever lze spatřit 

                                                 

11
 AUERHAN, J., Čechoslováci v Jugoslávii, v Rumunsku, v Maďarsku a v Bulharsku.  

12
 SKLABINSKÁ, M., MOSNÁKOVÁ, K., Slováci v Srbsku z aspektu kultury.  

13
 BURČIAR, K., ČELOVSKÝ, S., DURANDZI, Š., SLONKA, J., ŠIMONI, J., TÝR, M., VLENT, 

V., ZOLÁREK, M., Selenča 1758-1998.  

14
 BABIAK, J., KEVICKÝ, M., KOTVÁŠ, O., PAPOVÁ, Z. Padina 1806-1996.  

15
 SVOJTKA & CO., Velká obrazová encyklopedie zeměpisu, s. 225 

16
 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Rumunsko: Základní informace o teritoriu 

[online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rumunsko/index.html 
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hřeben Východních Karpat. Oba dva hřebeny mezi sebou svírají kopcovitou 

Transylvánskou vysočinu. Na západě země se nachází Transylvánské pohoří. 

Čtvrtinu země pokrývají lesy. Téměř polovina Rumunska je vhodná pro zemědělskou 

produkci.
17

 

Rumunsko se dělí na 41 samosprávných celků – tzv. žup.
18

  

3.2.1 Historie Rumunska a proměna etnické skladby 

Původní obyvatelé Dákové byli poraženi v roce 106 Římany, území si však i poté 

ponechalo značnou míru samostatnosti. Ve středověku bylo Rumunsko rozděleno do 

tří knížectví. První dvě, Valašsko a Moldávie, byly od 16. století závislé na 

Osmanské říši, Sedmihradsko bylo zprvu součástí Uher, v 16. století mělo na 

Osmanské říši větší míru samostatnosti, roku 1699 pak bylo znovu připojeno k 

Uhrám. Valašsko a Moldávie získaly roku 1829 autonomii.
19

 

Rumunsko je jednou z mnoha multietnických zemí Balkánu. Samotný vznik 

nezávislého Rumunského království v roce 1878/1881 představuje po stránce etnické 

pozoruhodný příklad. Balkán 19. století byl zaplaven řadou soupeřících 

„nacionalismů“, které usilovaly o své místo na slunci. Vedle maďarského, obecně 

slovanského či albánského se objevil i rumunský. Někdejší Moldavské a Valašské 

knížectví se spojily v jeden celek, přičemž jazykově vsadili významní představitelé 

sjednocené země na pauperizovanou latinu. Důvodů bylo více, ale jedním 

z nejpodstatnějších byla skutečnost, že jazykové ztotožnění se s Římem 

zvýrazňovalo politické nároky. Ve sporech s maďarskými a slovanskými 

představiteli národních hnutí o historické prvenství na Balkáně bylo „dědictví Říma“ 

nezpochybnitelné (samotný název země Romania přímo odkazuje na římskou 

tradici). 
20

 

                                                 

17
 SVOJTKA & CO., Velká obrazová encyklopedie zeměpisu, s. 225 

18
 Tamtéž,  s. 225 

19
 Rumunsko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2013-02-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko 

20
 BAHENSKÝ, F., Etnicita v historické perspektivě:  prolegomena ke vzniku, vývoji a proměně 

etnické kolektivní identity, s. 89 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1kov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/106
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADman%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sko_%28Rumunsko%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mold%C3%A1vie
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osmansk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sedmihradsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhersko
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1699
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Účast země na straně Dohody v 1. světové válce vynesla Rumunsku obrovské 

teritoriální zisky (Sedmihradsko, Bukovinu, Besarábii, Banát). Zejména „sjednocení“ 

s kulturně a hospodářsky vyspělým Sedmihradskem nepředstavovalo jen faktické 

zvětšení rozlohy, ale proměnilo dosud etnicky homogenní stát ve výrazně 

multietnický. Tento region prošel historicky velmi bouřlivým vývojem, do kterého 

nejvíce zasáhla osmanská a později uherská správa. Několikrát v průběhu dějin doslo 

k výrazné obměně obyvatelstva, takže etnická skladba obyvatelstva vykazuje řadu 

pozoruhodných příkladů.
21

 

3.2.2 Obyvatelstvo 

Počet obyvatel Rumunska pomalu klesá.
22

 V roce 1990 mělo Rumunsko 23 206 720 

obyvatel. Od tohoto roku však jejich počet klesá. Poslední kompletní údaje o počtu 

obyvatel jsou z roku 2006. Z těchto údajů vyplývá, že Rumunsko má už pouze 21 

584 365. Tento pokles (viz graf následující za tímto odstavcem) je způsoben jednak 

faktem, že od roku 1992 byl počet nově narozených vždy menší než počet 

zemřelých, ale také tím, že mnoho obyvatel po pádu železné opony z Rumunska 

emigrovalo, zejména do Itálie. Pokles je velice rovnoměrný a zřejmě bude i nadále 

pokračovat. Prozatím neexistuje odhad, kde by se úbytek rumunské populace mohl 

zastavit.
23

 

                                                 

21
 BAHENSKÝ, F., Etnicita v historické perspektivě:  prolegomena ke vzniku, vývoji a proměně 

etnické kolektivní identity, s. 89 

22
 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Rumunsko: Základní informace o teritoriu 

[online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rumunsko/index.html 

23
 Rumunština.eu!. DAVID, B., DAVID, P. O Rumunsku a česko-rumunských vztazích [online]. 2006 

[cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://www.rumunstina.eu/rumunsko.html 
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Graf 1  Vývoj počtu obyvatel v Rumunsku24 

Rumunsko je na evropské poměry málo urbanizovanou zemí. V roce 2004 žilo ve 

městech 54,9 % obyvatel. Muži se v Rumunsku průměrně dožívají 68,7 let a ženy 

75,8 let. Hlavně u mužské části populace lze tento údaj v rámci Evropy považovat za 

nízký. Na jednom kilometru čtverečním žije v průměru 90,9 obyvatel.
25

 

Obyvatelstvo Rumunska je etnicky velmi pestré, neboť je složeno z:  

 89,5 % Rumunů (16, 86 milionů)  

 6,6 % Maďarů (1,2 milionů)  

 2,5 % Romů  (0,6 milionu)  

 0,3 % Němců (36884)  

 0,3 % Ukrajinců (51703)  

 0,2 % Turků (28226)  

 po 0,1 % Srbů, Tatarů, Slováků  

                                                 

24
 Rumunština.eu!. DAVID, B., DAVID, P. Rumunsko: O Rumunsku a česko-rumunských vztazích 

[online]. 2006 [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://www.rumunstina.eu/rumunsko.html 

25
 Tamtéž. 
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 3 800 Čechů
26

 

Mnoho lidí v Rumunsku je věřících, a to tak, že: 

 86,7 % obyvatel se hlásí k pravoslavnému vyznání 

 4,7 % k římsko-katolickému vyznání 

 3,2 % k reformovanému vyznání 

 0, 9 % k řecko-katolickému vyznání
27

 

Úředním jazykem je rumunština. Dále je rozšířená v Rumunsku maďarština a 

němčina. Příslušníci menšin se mohou před soudy vyjadřovat ve svém mateřském 

jazyce. Na úrovni místní správy je v některých oblastech možné užívat i jazyky 

menšin (v praxi jde především o maďarštinu).
28

 

3.2.3 Právní postavení menšin a vztahy mezi Rumunskem a 

menšinami 

Základní práva zaručuje menšinám rumunská ústava (včetně práva mít v Parlamentu 

jednoho poslance pouze z jedné organizace, která ji reprezentuje, pokud v souladu s 

platnými volebními předpisy nemůžou příslušníci menšiny zvolit svého poslance – 

zjednodušeně řečeno, protože většina menšin je poměrně malá a nemohla by 

dosáhnout překročení volebního prahu). V Rumunsku je rovněž připravován zákon o 

národnostních menšinách, který měl podrobně upravit problematiku práv a ochrany 

národnostních menšin. Původně měl být schválen v roce 2005, nadále se však čeká 

na jeho schválení v rumunském parlamentu.
29

 

                                                 

26
 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Rumunsko: Základní informace o teritoriu 

[online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rumunsko/index.html 

27
 Tamtéž. 

28
 Tamtéž. 

29
 NOVOTNÁ, A. Etnické minority v Evropě: seznam států (Rumunsko) [online] © Stránky oboru 

Hospodářská a kulturní studia, 2008 [cit. 2013-02-19] Dostupné z: 

http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=minority-rom 
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V roce 2005 Odbor při interetnických vztazích
30

 předložil návrh zákona o postavení 

menšin v Rumunsku. Nabízí komplexní úpravu dané oblasti, důraz je kladen zejména 

na tzv. kulturní autonomi
31

. Tento návrh výslovně zakazuje jakýmikoliv přímými či 

nepřímými opatřeními modifikovat etnické složení obyvatelstva v oblastech tradičně 

obývanými menšinami a měnit hranice územněsprávních celků v neprospěch menšin, 

zaručuje právo na vzdělání v mateřském jazyce na všech stupních škol, dále právo 

zakládat vlastní kulturní zařízení, finančně podporovány státem, právo na získávání 

informací v mateřském jazyce (prostor ve veřejnoprávních médiích, možnost 

zakládání soukromých sdělovacích prostředků), rovnost a nezávislost vyznání, 

nařizuje v lokalitách, kde počet příslušníků menšiny přesahuje 20 %, užívání 

mateřského jazyka v úředním styku, včetně označení lokalit, ulic a veřejných 

institucí.
32

 

V r. 2002 vstoupil v Maďarsku v platnost zákon, který má zajistit pomoc 

příslušníkům maďarských menšin v sousedních zemích. Tento zákon zaručuje 

maďarským krajanům právo dočasně pracovat, studovat a léčit se. Pochopitelně však 

vyvolal řadu rozporů jak doma, tak v zahraničí. Rumunští Maďaři zákon vítají, 

rumunskou vládou je však odmítán (je považován ta porušování suverenity). Spor se 

dokonce dostal až na půdu Rady Evropy, která rozhodla ve prospěch Maďarska. 

Maďarská vláda však udělala významný ústupek – udělila právo pracovat v 

Maďarsku všem rumunským občanům.
33

 

Rumunští Maďaři mají i vlastní silnou politickou strana UDMR (v současné době 

součást vládní koalice), po volbách v r. 2005 mají 3 ministry, 6 % křesel v 

parlamentu a 7 % v senátu. Turci a Tataři mají stranu společnou.
34

 

                                                 

30
 Státní instituce fungující v rámci vlády, je přímo podřízená premiérovi, v čele je etnický Maďar 

Attila Markó. 

31
 Kompetence menšiny rozhodovat o problémech týkající se kulturní, jazykové a náboženské identity 

prostřednictvím tzv. národní rady kulturní autonomie příslušné menšiny. 

32
 NOVOTNÁ, A. Etnické minority v Evropě: seznam států (Rumunsko) [online] © Stránky oboru 

Hospodářská a kulturní studia, 2008 [cit. 2013-02-19] Dostupné z: 

http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=minority-rom 

33
 Tamtéž. 

34
 Tamtéž. 
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Slováci mají v Rumunsku organizace Dekomakratický svaz Slováků a Čechů sídlící 

v Nadlaku. Rada národnostních menšin dohlíží na dodržování práv menšin 

v Rumunsku. Podrobnější informace o těchto organizacích se lze dočíst v kapitole 

6.5 (Organizace a právní postavení Slováků v Rumunsku). 

3.2.4 Geografické a demografické pozadí Slováků 

v Rumunsku 

V roce 1930 žilo v Rumunsku celkem 33 897 Slováků a 11 323 Čechů. Pro rok 1946 

se odhaduje počet 52 000 Slováků a Čechů. Z toho bylo 82 % rolníků, 10 %  

zemědělských dělníků, 4 % průmyslových dělníků, 2 % živnostníků, 1 % inteligence 

a 1 % podnikatelů. Počet Slováků v Rumunsku se za posledních 60 let zmenšil – od 

repatriaciace obyvatelstva.
35

 Z 50 000 Slováků a Čechů v roce 1950 jejich počet 

pokles na necelých 20 000. 
36

 K roku 2002 se hlásilo ke slovenské národnosti 

v Rumunsku 17226 lidí. 

Slovenské etnikum v Rumunsku lze rozdělit do dvou velkých terirotirálně navzájem 

oddělených skupin:  

 Aradsko-banátská oblast – město Nadlak 

 Bihorsko-salajská oblast – obce Gemelčička, Nová Huta, Bodonoš, Varzaľ, 

Hrasov, Boromlaca
37

 

V satmárkso-marmašoské oblasti původní obyvatelstvo už z větší části asimilovalo 

s majoritním obyvatelstvem. Původní slovenské obyvatelstvo v oblasti severo-

východu Rumunska v Bukovině přešlo polonizačním odnárodňovacím procesem.
38

 

                                                 

35
 Mezistátní dohody o výměně obyvatelstva. 

36
 Slováci v Rumunsku. DOLINAY, V. O Slovákoch [online]. 2011 [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: 

http://www.slovacivrumunsku.sk/01-obce-bodonos.php 

37
 Rumunsko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2013-02-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko 

38
 Tamtéž. 

http://www.slovacivrumunsku.sk/01-obce-bodonos.php
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Obrázek 1 Rozmístění Slováků v Rumunsku39 

 

Statistické údaje o počtu Slováků podle jednotlivých žup: 

 Župa Bihor – 7 370 Slováků 

 Župa Arad – 5 695 Slováků 

 Župa Timiš – 1 908 Slováků 

 Žuma Salaž – 1 366 Slováků 

 Župa Caraš-Severin – 340 Slováků 

 Župa Satu Mare – 186 Slováků 

 Ostatní župy – 361 Slováků
40

 

                                                 

39
 Rumunsko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2013-02-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko 

40
 Slováci v Rumunsku. DOLINAY, V. O Slovákoch [online]. 2011 [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: 

http://www.slovacivrumunsku.sk/01-suc.php 
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Tabulka 1 Rozmístění Slováků v Rumunsku v župě Bihor41 

Tabulka 2  Rozmístění Slováků v Rumunsku v župě Arad42 

 

 

 

 

 

                                                 

41
 Tabulka vytvořena z údajů: 

Slováci v Rumunsku. DOLINAY, V. O Slovákoch [online]. 2011 [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: 

http://www.slovacivrumunsku.sk/01-suc.php 

42
 Tamtéž. 
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Obrázek 2 Rozmístění Slováků v Rumunsku na západě země43 

 

 

                                                 

43
 DANIEL, J. Slovenská menšina v Rumunsku [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2009. 106 s. Vedoucí diplomové práce RNDr. Miloš 

FŇUKAL, Ph.D. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 

http://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2009/2009_Daniel.pdf , s. 17 
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3.3 Srbsko 

Srbsko je součástí Balkánského poloostrova. Sousedy této země jsou (ze severu 

podle hodinových ručiček): Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Kosovo 

(ze strany Srbska považované za jeho integrální součást), Černá Hora, Bosna a 

Hercegovina a Chorvatsko.
44

 

Podle oficiálních srbských údajů je rozloha Srbska 88 361 km
2
, reálně (bez Kosova) 

však 77 474 km2. Hlavním městem Srbska je Bělehrad.
45

 

Hlavní řekou Srbska je Dunaj. Na severu Srbska převládá vnitrozemské podnebí, kde 

se rozprostírají rozlehlé nížiny a nízké pahorkatiny. Oblasti vápencových kopců a 

pánví se nachází na výhodě země. Přirozenou bariérou na jihu země jsou hory.
46

 

Srbsko se administrativně skládá z tzv. Centrálního Srbska, které netvoří správní 

celek, a z historického území Vojvodiny. Dále se dělí na 7 opštin.
47

 

3.3.1 Historie Srbska a proměna etnické skladby 

Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od r. 1929 Jugoslávie) vzniklo po 1. světové 

válce jako „národní“ stát Jihoslovanů. Tato skutečnost se záhy ukázala jako značně 

problematická. Rozhodující úlohy se ujali Srbové, jelikož byli nejpočetnější 

populací, velkou roli zde hrála i náboženská pestrost (pravoslavní Srbové, katoličtí 

Chorvaté, muslimští Bosňáci). Politickou roztříštěnost se pokusil s vojenskými kruhy 

odstranit král Alexandr I. (král Jugoslávie 1921–34; od roku 1929 se království 

označovalo jako Království Srbů, Chorvatů a Slovinců). Když v r. 1929 proklamoval  

„královskou diktarturu“, byly zakázány politické strany založené na národnostním, 

náboženském či teritoriálním principu, avšak v roce 1934 byl na krále uskutečněn 
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atentát. V meziválečném období byla země rozdělena na 9 bánovin, které 

neakcentovaly etnické rozložení populace, dominující populací byli Srbové.
48

 

Federalizace Jugoslávie začala bouřlivým politickým vývojem. Chorvatský 

pronacistický ustašovský režim vyústil roku 1946 v novou podobu lidově-federativní 

Jugoslávie, kterou tvořilo Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, 

Černá hora a i Makedonie. Shodný název slovanské Makedonie s hlavním městem 

Skopje a sousedící řecké provincie Makedonie se statutárním městem Soluní 

nechávalo vzpomenout na bolševickou sovětskou národnostní politiku po 1. světové 

válce, kterou se Tito nepochybně inspiroval. Řecká občanská válka v letech 1946-

1949 skončila pro levici porážkou, takže ambice Jugoslávie na teritoriální zisky se 

v této oblasti rozplynuly.
49

 

Rozpad Jugoslávie: Přijetím ústavy se Jugoslávie v r. 1963 stala Socialistickou 

federativní republikou mající 6 svazových republik. Země byla vnímána jako vzor 

poklidného soužití etnik pod jednou politickou střechou. Hranice však byly 

předmětem sporů, především konflikt srbsko-chorvatský, ten se přelil do Bosny a 

Hercegoviny (masakr Muslimů ve Srebrenici). Po míru z roku 1995 se situace přes 

řadu kritických momentů dále stabilizuje. Na území bývalé Jugoslávie dnes existuje 

sedm suverénních nezávislých státních celků, Slovinsko se integrovalo do 

evropských struktur, Srbsko bylo považováno za hlavního viníka krvavého rozpadu 

federace. Otázka Kosova ale tentokrát přiměla západoevropské země k zásahu (útoky 

NATO). Kosovo, neboli tzv. Staré Srbsko bylo jádrem středověkého srbského státu, 

v r. 1389 se tu odehrála bitva s Osmany a od té doby se datuje zánik samostatného 

Srbska. Po vzniku Království Srbů, Chorvatů a Slovinců bylo obyvatelstvo Kosova 

většinově srbské, albánská populace tvořila menšinu, tudíž byl přirozený přírůstek na 

straně Albánců.
50
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V době Srbského vévodství v 19. století se Vojvodina nazývala Vojvodinské 

vévodství.  Srbské vévodství sahalo až na území, které dnes patří Rumunsku. Toto 

území formálně spadalo pod uherskou vládu, která se snažila o potlačení těchto snah. 

Situace se vyřešila kompromisem, bylo zřízeno Vojvodství Srbsko a Tamišský 

Banát. Mezi úřední jazyky patřily němčtina němčina a srbština, metropolí byl 

Temešvár. V roce 1918 se Slováci přihlásili ke vzniku Království Srbů, Chorvatů a 

Slovinců. Vesnice byly v bídném stavu a národní život Slováků v Srbsku začal 

ožívat, neboť se zakládaly knihovny, čítárny a další různé spolky. Za 2. světové 

války se Vojvodina rozdělila třem stranám: Maďarsku, Nezávislému chorvatskému 

státu a Srbsku, který byl de facto pod správou domácích Němců. Němci šířli 

fašistickou propagandu, němečtí občané brali moc do svých rukou a získávali i 

některé místní obyvatele. Němci posílali obyvatele na nucené práce do „švábských“ 

osad. Po druhé světové válce autonomní oblast Vojvodina náležela Srbsku. Zřízení 

tohoto uspořádání mělo zajistit správu pro početné menšiny. Někteří Maďaři 

odcházeli a někteří zůstali, Němci byli odsunuti.
51

 

3.3.2 Obyvatelstvo 

Podle posledního sčítání k roku 2011 žije v Srbsku 7 186 862 obyvatel. Republikový 

statistický úřad informoval na tiskové konferenci konané u příležitosti vyhlášení 

konečných výsledků sčítání 2011, že podle posledních údajů došlo ve srovnání s 

předchozím sčítáním k celkovému poklesu počtu obyvatel o 4,15 procent. Pouze v 

regionu Bělehrad došlo ve srovnání s rokem 2002 k nárůstu obyvatel a to o 83 316, 

zatímco v regionech Vojvodina, Šumadije, západní Srbsko, jižní a východní Srbsko 

došlo k poklesu počtu obyvatel.
52

 

Podle sčítání obyvatel žije v Srbsku 21 etnických komunit. V Srbsku tak žije 

5 988 150 Srbů, což představuje 83,32 % z celkového počtu obyvatel a oproti 
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předchozímu sčítání je počet obyvatel se srbskou národností o 224 688 nižší. 

Obyvatel s maďarskou národností žije v Srbsku 253 599 obyvatel a Romů 147 604, 

kteří tvoří 2,05 % celkového počtu obyvatel a u nichž je od roku 2002 zaznamenán 

nejvyšší nárůst. Dále v Srbsku žije 145 278 Bosňanů, 23 303 Jugoslávců a 22 301 

muslimů, kteří rovněž zaznamenali nárůst o 2 798 oproti sčítání v roce 2002.
53

 Podle 

sčítání obyvatel k roku 2011 v Srbsku žije 52 750 Slováků.
54

 

Obrázek 3 Mapa národnostního složení v Srbsku55
 

Náboženské složení obyvatel v Srbsku je následující: 

 Většina obyvatel je pravoslavného vyznání – 85 %  
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 V severních oblastech Srbska, zejména ve Vojvodině, je poměrně značná část 

obyvatel římsko-katolického vyznání – 5,5 % katolíci 

 Většina obyvatel v jihozápadní oblasti Srbska (Sandžak) je muslimského 

vyznání – 3,2 % muslimové 

 1 % protestanti 

 5,3 % ostatní
56

 

Úředním jazykem v Srbsku je srbština. V obchodním styku je běžně užívána 

angličtina, především u mladší generace. Méně často se lze setkat s němčinou a 

francouzštinou, případně italštinou.
57

 

3.3.3 Právní postavení menšin a vztahy mezi Srbskem a 

menšinami 

Dvoustranné diplomatické dohody ohledně kulturně-vzdělávací kooperace a práv 

národnostních menšin má Srbsko uzavřeno s Maďarskem, Chorvatskem, Bosnou a 

Hercegovinou, Bulharskem, Rumunskem, Rakouskem a mimo jiné také s ČR (Česká 

republika viz. 7. kapitola). Vztah Srbska a Chorvatska je přesto velmi napjatý, 

protože dvě třetiny Srbů vyhnaných za války z Chorvatska zůstávají od 90. let stále v 

exilu. EU jako hlavní důvody uvádí změněnou ekonomickou situace v místech 

odsunu, poškozená vlastnická práva, strach ze stíhání za válečné zločiny (chorvatský 

právní systém má v rukou tajnou listinu válečných zločinců) a etnickou 

diskriminaci.
58

 

Obecně se dá říci, že Evropská unie má proti všem balkánským státům silné páky. S 

cílem napravit důsledky války a naordinovat cestu k celkové stabilizaci a 

                                                 

56
 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Srbsko: Základní informace o teritoriu [online]. 

[cit. 2013-01-10]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/srbsko/index.html 

57
 Tamtéž. 

58
 BORECKÝ, P. Etnické minority v Evropě: seznam států (Srbsku) [online] © Stránky oboru 

Hospodářská a kulturní studia, 2008 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 

http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=minority-sr 



32 

 

demokratizaci působí nad poloostrovem jako nejvyšší arbitr, kterému se většina z 

nich touží zalíbit, aby jim pak, jako odměnu, rozdal své plody evropských 

strukturálních fondů. Tak by každý dostal, po čem touží. Balkánské země rozvoj 

svých ekonomik a EU klid u svého prahu. Nesměl by tu ovšem být druhý vysoký 

arbitr, kterým je Rusko. Nabízí se tak dvě varianty, jakou mocnost následovat 

(nenásledovat ani jednu by z ekonomického hlediska žádnému z chudších států 

raketový příliv investic patrně nepřineslo). Toto dilema řeší v současnosti zejména 

Srbsko.
59

 

V Srbsku se začaly nově formovat národní rady jednotlivých menšin. „Podle idey 

Národních rad samosprávy menšin by si národnosti měly udržet svůj národní 

charakter a zároveň přispívat k rozvoji celého Srbska,“ řekl mi ministr pro lidská 

práva a národnostní menšiny Svetozar Čiplič. Menšiny potřebují získat podpisy 

alespoň poloviny všech svých příslušníků. Jeden z dobrých příkladů poskytují srbští 

Češi a Slováci, kteří žijí v jižním Banátu. Naši krajané budou mít svůj menšinový 

parlament poprvé. Snaha zapojit menšiny do budování společnosti není v Srbsku 

samoúčelná a její význam vystupuje do popředí mezi srbskými Albánci na jihu země. 

Tam se to zatím nedaří, ačkoli Albánci zřejmě budou mít od letoška také národní 

radu, a tedy větší vliv na národnostní politiku vůči sobě samým. Ale tato menšina 

představuje pro Srbsko problém. Problémem těchto vztahů je nedůvěra mezi 

místními Srby a Albánci i mezi jejich vedením a srbskými politiky a úřady. Oblast, 

kde bosenští muslimové v Srbsku žijí, patří k nejchudším krajům, a tak se stát snaží i 

ve spolupráci s Tureckem situaci zlepšit, alespoň výstavbou dopravní infrastruktury, 

tím i novými pracovními příležitostmi. Muslimové v Sandžaku jsou však prý podle 

srbského muftího Muamera Zukorliče z Nového Pazaru nespokojení. „Věřící nás 

stále více žádají, abychom prosazovali jejich ekonomická a politická práva,“ 

vysvětlil. Mohli bychom pokračovat se situací Chorvatů v Srbsku nebo Romů. Ale 
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Srbsko se vydalo na evropskou cestu řešení problémů a postupuje systematicky 

každý den.
60

   

V Srbsku existuje zákon o národnostních radách národnostních menšin. Tento zákon 

upravuje příslušnost národnostních rad národnostních menšin v oblasti kultury, 

vzdělávání, informování a úředního používání jazyka a písmem, postup voleb 

národnostních rad, jejich financování a jiné otázky významné pro práci 

národnostních rad. Ministerstvo pro lidská a menšinová práva vede register 

národnostních rad. V rámci evropských standardů stanovuje ochranu práv příslušníků 

národnostních menšin Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, která nutí 

stát, na jehož území se menšiny nacházejí, aby se choval k této minoritě 

nediskriminačně. Postavení národnostních menšin na území Srbska upravuje Ústava 

Republiky Srbsko. Stát zaručuje jejich ochranu, aby bylo dosaženo úplné rovnosti a 

zachování jejich identity. Nejpodrobněji se národnostními menšinami v Srbsku 

zabývá Zákon o ochraně práv a svobod národnostních menšin.
61

 

3.3.4 Geografické a demografické pozadí Slováků v Srbsku 

Podle sčítání obyvatel k roku 2011 v Srbsku žije 52 750 Slováků. V porovnání se 

sčítáním před deseti lety (v roce 2002 bylo 59 021 Slováků) se počet Slováků 

v Srbsku zmenšil o 6 271, tedy o něco více jak 10 %. Vzhledem na skutečnost, že 

v obodbí let 1991 – 2002 tento počet klesl o 11,78 %, možno konstatovat, že 

dynamika poklesu počtu příslušníků slovenské národnostní menšiny zůstala na stejné 

úrovni.
62
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Graf 2 Vývoj počtu Slováků v Srbsku63
 

 

V Bělehradě žije asi 2 199 Slováků, což je 0,13 % z celkového počtu obyvatelstva 

celé země. Nejvíce Slováků žije v oblasti Vojvodina, kde bylo v roce 2002 spočítáno 

na 56 637 Slováků.
64

 

Slováci v Srbsku žijí ve 13 obcích, ve kterých je státem stanovené úřední používání 

slovenského jazyka a písma.
65

 

Nejvíce Slováků je v těchto oblastech: 

 Báčka – 29 274 Slováků (51,68 %) 

 Banát – 18 013 (31,80 %) 

 Sriem – 9 350 (16,51 %)
66

 

Podle procentuálního složení (přes 90 % Slováků v osadě), žije nevíce Slováků 

v Padině, Lugu, Jánošíku a v Selenči.
67
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Tabulka 3 Národnostní složení v Srbsku podle lokalit68 

Podle počtu, nejvíce Slováků žije v těchto osadách: 

 Stará Pazová – 5 848 

 Kovačica – 5 697 

 Padina – 5 575 

 Báčsky Petrovec – 5 549 

 Kysáč – 4 505
69
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4 Etnicita a Slováci v zahraničí 

Etnickou skupinu tvojí společenství se stejnou kulturou a jazykem. Etnicita a kulturní 

odlišnost jsou založeny na interakci s ostatními skupinami. Podle Eriksena z knihy 

Sociální a kulturní antropologie
70

 se: „etnicita týká vztahů mezi skupinami, jejichž 

členové považují příslušníky jiných skupin za kulturně odlišné. … Mezi znaky 

kulturní odlišnosti lze v interetnických situacích použít řadu různých kritérií – 

fenotyp (vzhled či „rasa“), jazyk, náboženství, nebo dokonce oděv.“ Smith v knize 

Etnický základ národní identity
71

 uvádí šest znaků pro uvědomění si vlastní etnicity a 

to: vlastní kolektivní jméno, mýtus o společném původu, sdílená historická paměť, 

jeden či více odlišujících prvků společné kultury, spojení s určitou „vlastí“ a pocit 

solidarity s významnými částmi populace. Sociální antropolog Friderik Barth dává 

důraz na výchozí bod zkoumání etnicity, kterým je identita. Poukázal na to ve svém 

díle Etnické skupiny a hranice
72

, v němž mj. dospěl k tomu, že interakce s jinými 

skupinami upevňují a udržují etnickou identitu a etnické chování.  

Na světě žije cca 6 874 510 Slováků. Slovenská republika je stát ležící ve střední 

Evropě. Na severu sousedí s Polskem, na východě s Ukrajinou, na jihu s Maďarskem 

a na západě s Rakouskem a s Českem. Slovensko mělo k 30. červnu 2012 více než 

5 405 338 obyvatel. Ke slovenské národnosti se hlásí 85,8 % obyvatelstva (což je cca 

4 637 780 osob), dále se hlásí k národnosti maďarské 9,7 %, k romské 1,7 %, k české 

0,8 % (celkem 44 620 osob), k rusínské a k ukrajinské.
73

 Mnoho Slováků (2 236 730 

osob) žije za hranicemi Slovenska. Nejpočetnější slovenská komunita žije ve 

Spojených státech amerických (1,2 mil.), dále v České republice (200 tis.), v Kanadě 
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(100 tis.), v Srbsku (60 tis.), v Irsku (30 tis.), v Rakousku (25 tis.), v Německu (20 

tis.), v Maďarsku (18 tis.), v Rumunsku (17 tis.).
74

 

Matice slovenská se 80 let zabývá životem, identitou, kulturou, dějinami, tvorbou, 

dokumentací a prezentací Slováků žijících v zahraničí. Vlastní nejbohatší 

dokumentační materiál v muzeu Matice slovenskej. Z její iniciativy vznikl r. 1995 

Dom zahraničních Slovákov, po r. 1995 kulturní a informační střediska v Torontě 

(Kanada), New Yorku (USA). Matice slovenské fungují nejen na Slovensku, ale i 

v Srbsku, v Černé Hoře, Chovatsku, na Ukrajině, v Polsku, na Floridě, Zahraničná 

Matica slovenská sídlí v Kanadě. Místní odbory Matice slovenské udržují kontakt se 

Slováky v Maďarsku, na Ukrajině, v Chorvatsku, Polsku, Srbsku a v Černé Hoře, 

v Rumunsku, USA, Kanadě atd. Mezi povinnosti Matice slovenské patří: starat se o 

zachování národního povědomí Slováků – krajanů žijících v zahraničí, udržovat a 

rozvíjet národní identitu a vztahy k Slovenské republice. 
75

 

Ústav etnologie Slovenské akademie věd
76

 se zabývá studiem kultury Slováků – 

slovenským národopisem, slavistickou folkloristiou a etnologií. Vědecké výzkumy se 

zaměřují na oblast Slovenska a střední Evropy. Tento ústav se nachází v Bratislavě a 

úzce spolupracuje s Maticí slovenskou.  

Příchod Slováků na tzv. Dolnú zem je jedním z témat pro studim slovenské etnicity. 

Juraj Porubský ve své studii Formovanie národného povedomia Slovákov v 19. a 

začiatkom 20. storočia v Nadlaku (Rumunsko) zjistil fakt, že díky novému prostředí 

se mohli Slováci více rozvíjet, než by tomu bylo na Slovensku. Pomohlo tomu lepší 

společenské a sociální postavení, jejich pracovitost a houževnatost pracovat na 

úrodné půdě. Nadlak se stal populárním centrem pro Slováky žijící v Rumunsku. 

Slovenský spisovatel Jozef Gregor Tajovský přišel do Nadlaku kvůli poznání života 

Slováků v Rumunsku – chtěl poznat jejich pracovní život, života jako takový, šířit 

mezi nimi knihy a časopisy, vyvíjet s nimi kulturní a osvětovou činnost, aby si tito 
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Slováci zachovali svoje národní povědomí. Národnostná rada slovenskej menšiny 

zkoumala vzdělání Slováků v Srbsku.  
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5 Historie Slováků v Rumunsku a 

v Srbsku 

Po zániku Velkomoravské říše bylo Slovensko součástí Uherského království. 

Během 17. století probíhala turecko-habsburská válka. Turecko ovládlo největší část 

Uherska a Habsburskové vládli v Horních Uhrách (Slovensko). Pro Turky byl 

zdrcující rok 1683, neboť byli u Vídně poraženi a ustoupili až za Budín. I v 

následujících letech bylo území dnešního Slovenska neustálým dějištěm ničivých 

válek a to byl důvod, proč se zvyšovaly daně a robota v Horních Uhrách. Roku 1718 

byli Turci poraženi a celé území Uherska bylo osvobozené. Uherští vlastníci půdy se 

snažili vydobýt si opuštěné majetky a zúrodnit je. Proto zvyšovali povinnosti 

poddaných a nedodržovali jejich právo stěhovat se.
79

 

Důvody příchodu Slováků na Dolní zem (dnešní území Maďarska do roku 1918): 

 Úrodná půda v dolnozemských krajích 

 Hlad a vykořisťování na území dnešního Slovenska 

 Náboženské pronásledování
80

 

Největší vlna slovenských poddaných přišla na Dolní zem v letech 1715 – 1720. Lidé 

odcházeli hlavně ze stolic (část územnoprávního dělení v bývalé Habsburské říši), ze 

Zemplína, z Liptova, z Oravy a z Abovy. Slováci také přicházeli ze slovenských 

osad, které vznikly na území dnešního Maďarska, a které se rychle přelidnily.
81

 

Na území dnešního Rumunska si Slováci vybrali v roce 1747 jako první dědinu 

vesnici Mokrou. Roku 1803 přicházeli Slováci do lokality Nadlak, v jejíž blízkosti 

byly založeny další osady, např. Semlak. Dále Slováci přicházeli do Tešu a do 
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Lugoše.
82

 A tak v průběhu 19. století postupně přicházeli do Rumunska a založili 

další osady jako Butín a Velké Peregu. První rodiny, jako odborníci na zpracování 

dřeva, přišli z Gemerskej a Zemplínskej župy a roku 1790 se usadili v Bodonoši, 

Borumlake a ve Varzali. Z nevolníků
83

 se stali smluvními poddanými
84

.
85

 

Území Srbska bylo osidlováno hlavně během 18. století, kde Slováky lákal 

Novohrad, území mezi Dunajem a Tisou, což odpovídá nynějšímu území Vojvodiny. 

V té době byla Vojvodina močálovitá, tudíž pro lidi velmi nezdravá. Ve Vojvodině si 

vybrali Báčský Petrovec. Dále přicházeli do Sriemu a Banátu.
86

 Osidlovali Padinu a 

Nový Sad. Počet přistěhovaleckých slovenských rodin na území dnešního Srbska se 

odaduje na 40 000. 
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Obrázek 1 Mapa osidlování Slováků Rumunska a Srbska87 
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6 Slováci v Rumunsku 

Někteří Slováci osidlovali Rumunsko roztroušeně, tudíž docházelo k urychlení 

procesu asimilace. Ale většina Slováků, kteří v Rumunsku kompaktně osidlovali 

oblast kolem Nadlaku, si vytvořili celistvou slovenskou oblast v Bihoru. A o těch 

bude vypovídat následující část práce. 

Národní identita je v každém člověku, který si uvědomuje kým je a odkud je, ať už 

se nachází ten daný člověk kdekoliv.  

Zásadním krokem k zachování národní identity byla přísně dodržovaná endogamie, 

kdy osoby se slovenskou identitou nesměli uzavírat manželství s osobou jiné 

národnosti, tedy bylo uznáváno pouze to manželství, kdy oba dva partneři byli stejné 

národní identity. Tento krok se uplatňoval do 80. let 20. st., kdy od tohoto času 

narůstalo heterogenní chování Slováků v Rumunsku. Nyní uzavírání sňatků 

s odlišnými národními identitami je plně volný.  

Většina Slováků v Rumunsku je římskokatolického vyznání, které je do jisté míry 

nostitelem národní identity.   

Je pochopitelné, že „více slovenštěji“ se cítí Slováci v Rumunsku v horách – 

izolovaně od rumunské společnosti, než Slováci ve větších obcích, ba dokonce ve 

městech, protože tam je možnost styku s jinonárodním (rumunským) společenstvím 

více než pravděpodobná.  

Vlastní historie daného národa není pro Slováky důležitá, poněvadž znalosti toho, co 

se stalo v minulosti, může ovládat i osoba, která nenese onu národní identitu, o které 

má znalosti. Aby mohl být člověk Slovákem, musí mít slovenské předky. Povědomí 

o současném dění na Slovensku si Slováci v Rumunsku mohou utužovat 

projevováním zájmu o toto téma. Slovenská menšina má  rumunské občanství anebo 

dvojí občanství – rumunské i slovenské. Mnoho Slováků v Rumunsku získala 

slovenské občanství díky dlouhodobému pobytu na Slovensku, většinou kvůli studiu 

na slovenských vysokých školách. 
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6.1 Jazyk 

Jazyk patří obecně mezi nejdůležitější atributy identity, a to platí i pro Slováky 

v Rumunsku. Znalost slovenštiny jako mateřského jazyka je pro slovenskou menšinu 

v Rumunsku významná, a to kvůli zachování národní identity.  

Kvůli smíšeným manželstvím, vedoucím k asimilaci, malá část rumunských občanů 

slovenské národnosti pokládá za mateřštinu jiný jazyk – rumunštinu, popř. 

maďarštinu aj. Nutno podotknout, že vlivem styku s jinou kulturou je velmi mnoho 

přislušníků slovenské menšiny bilingvní. Tito příslušníci ovládají slovenštinu a 

rumunštinu. Většinou tomu je tak, že mladší věková kategorie ovládá rumunštinu 

lépe, než starší věková kategorie. Uplatňuje se tzv. sekundární bilingvismus, kdy 

druhý jazyk je naučen v jiném prostředí, než v domácím, nejčastěji ve škole. První 

jazyk je většinou slovenština, poté rumunština.  

Slováci v Rumunsku mají školy, kde se vyučuje slovenština i písmem, tudíž je 

mateřský jazyk upevňován o to více, než u jiných menšin v cizích zemích (např. 

Němci v České republice, Slováci ve Velké Británii), kde někteří nemají zavedenou 

výuku svého národního jazyka ve školách. Slovenština je dále rozvíjena pomocí 

slovenských knih, tiskovin, rádií a televizí. Podstatným médiem pro používání 

slovenského jazyka je televize. Slováci v Rumunsku mají poskytnutý bezproblémový 

a kvalitní příjem analogového signálu slovenských televizí a někteří mají i zařazenou 

nabídku kabelové televize. Každý druhý příslušník slovenské menšiny může pomocí 

masmédií sledovat dění na Slovensku.  

6.2 Kultura 

„Najväčší význam tradícií sa ukrýva najmä v tom, že nám umožňujú vrátiť sa do 

minulosti, vypovedajú nám o živote predchádzajúcich generácií, sprístupňujú nám 
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tak odkaz pre budúce generácie. Sú prameňom pri spoznávaní skupiny ľudí, ktorí 

konkrétne tradície praktizovali.“
88

  

6.2.1 Zvyky, svátky, festivaly 

Mezi oblíbené zvyky Slováků v Rumunsku patří oběračky a zabijačky, což jsou 

události, u kterých se schází celá rodina a přátelé. Oběračky (např. párání peří z hus) 

se dodržují málokdy. Zabíjačky patří do víkendových událostí, kde nesmí chybět 

spousta jídla, pití a zábavy. Velice významná a dodnes zachovávaná tradice je odpust 

(hody). Je to svátek na den patrona kostela. Odspustovou bohoslužbu slaví všichni 

kněží. Na tuto událost se sjíždějí i lidé, jenž dříve odešli za hranice.
89

 

„Festivaly sú vhodným prostriedkom prezentácie národnej kultúry, formovania 

kultúrnej a národnej identity ako aj pestovania medziľudských vzťahov (Výchova a 

vzdelávanie dospelých Andragogika, 2000) … Tieto aktivity sú vhodné pre všetky 

vekové kategórie, napomáhajú porozumeniu príslušníkov jednotlivých generácií.“ 
90

 

Nejvýznamější festival Slováků v Rumunsku se jmenuje Cez Nadlak. Zahranuje 

přehlídku mezinárodních sólistů slovenské lidové písně, který se pořádá jednou do 

roka. 

Lidové tance, písně a obyčeje slovenského etnika v Bihoru jsou hlavní náplní 

souboru zvaný Medzinárodný mládežnicky festival v Čerpotoku. Tohoto festivalu se 

v polovině května účastní folklorní soubory ze Slovenska, z Rumunska, z Maďarska 

a ze Srbska (z Vojvodiny).  

Osmý den v březnu Slováci v Rumunsku slaví Den žen a den matek. Probíhá po celý 

den. Děti pro své matky připravují zábavný program. Svátek je zakončen nějakým 

dárečkem, co dítě samo vyrobí. 
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Do dalších významných události můžeme zařadit školní oslavy financované též 

Demokratickým svazem. Průběh začíná slavnostním otevřením kulturních a 

sportovních činností, jež trvají po celý den. Mezi nejoblíbenější sporty patří fotbal 

(který ma největší zastoupení), tenis, stolní tenis, volejbal, šachy etc. Také velice 

populární je zde i karaoke. Vždy prvního června se pořádají školní výlety do větších 

měst, např. do Oradey (město poblíž Bodonoše).   

Letný hudobný festival lze navštívit ve Starej Huti.  

Na konci srpna se koná Detský folklórny festival v Gemelčičce.  

V říjnu se konají zemiakové (bramborové) zábavy, a to hlavně v obcích Nová Huta a 

Šarany. Zde je možné se seznámit s tradičními bramborovými výrobky (podlesňáky, 

točne atd.). Při této příležitosti se koná soutěž o největší bramboru. Na konci oficiální 

části se pořádá tradiční lidová veselice.  

Mezi nejvýznamnější události slovenské menšiny v Rumunsku patří vinobraní, které 

se vždy koná první říjnovou neděli. Toto vinobraní je financované Demokratickým 

svazem Slováků a Čechů v Rumunsku. 

6.2.2 Folklorní soubory 

 „Takmer každá obec má svoj folklórny súbor. Dokonca aj v posledných rokovch 

vzniklo viacero nových folklórnych súborov, ktorých činnosť je úzko spätá so životom 

obyčajných ľudí, ich hodnotami, tradíciami a potrebami.“
91

 Folklorní soubor je 

pojítkem k zachování tradiční slovenské kultury.  

Nejvýznamnější slovenský folklórní soubor v Rumunsku je Sálašan a sídlí 

v Nadlaku. V jeho programu lze najít hudebně-taneční pásmo Cez kopec na tanec, 

což zahrnuje zpěvy, tance a obyčeje Slováků v Bihoru. Jeho vystoupení jsou 

pravidelná jak v Rumunsku, tak i v okolních státech – v Srbsku, v Maďarsku, 

v Chorvatsku, v České republice, i na Slovensku. Cerovina z Čerpotoku absolvuje 

kromě domácích vystoupení mnoho zahraničních cest.  
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Bodonoš se může pyšnit nejstarším slovenským folklórním souborem zvaným Lipka. 

Sestává se z 25 členů, převážně jde o žáky místního Lýcea Jozefa Kozáčka. V Nové 

a ve Staré Huti působí jeden z nejstarších bihorských hudebních souborů Venček. 

Dalším důležitým folklórním souborem je dětský folklórní soubor Salajka a působí 

v Gemelčičce. Existuje ještě mnoho folklórních souborů Slováků v Rumunsku, např. 

Ďatelinka, Srdiečko, Šarany a Nádej.   

6.2.3 Divadelnictví, ochotnictví 

 „Nechcem tu metaforiť na margo tohto významného fenoménu, ktorý poznačil našu 

existenciu a obohatil a naďalej každoročne obohacuje našu duchovnú pamäť novými 

inscenáciami, nemôžem však nedodať to, čo si myslím, že divadlo zostalo funkčným 

prejavom našej kultúrnosti, že ešte aj v tomto svete presýtenom novými technickými 

výdobytkami hrá naďalej svoju dôležitú úlohu a spája prostredníctvom slovenského 

slova pospolitého človeka, ako aj inteligenciu s umeleckým prejavom našich 

interpretov, ktorí si ako ochotníci musia odkrojovať zo svojho voľného času, aby nás 

mohli prísť potešiť. Robia to s nadšením a preto im musíme byť povďační. (Ivan 

Miroslav Ambruš, Naše snahy č. 6: Na nadlackej scéne Junáčisko z Perneku)“
92

 

Ochotnictví v Bihoru sahá teprve do 50. let 20. století, neboť v roce 1952 byla 

sehrána první divadelní hra v Nové Hutě. Nacvičil ji soubor učitelů zdejší základní 

školy. V 2. polovině 20. století se ochotnictví rozšířilo a stalo se nejpopulárnější 

kulturní událostí Slováků v Bihoru. V dnešní době jsou ochotnické soubory na 

ústupu, ale existují výjimky.
93

 

Podstatnou divadelní skupinou je X z Nadlaku, která každoročně představuje publiku 

novou hru. Divadelní skupina Mladých sŕdc z Nadlaku. V této skupině vznikl 

dvougenerační ochotický projekt, kde se na jedné scéně setkají generace prarodičů a 
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generace vnuků. Mimo Nadlak existují i ochotnické spolky v Nové Huti, např. 

Talent, nebo v Gemelčičce spolek zvaný Ochotníci z Varzaľa.  

6.2.4 Prezentace kulturních činností 

Kulturní činnost Slováků v Rumunsku zahrnuje vydávání časopisů, vydavatelské či 

odborné aktivity, televizi či rádio.  

Co se týče časopisů, Slováci v Rumunsku v jisté míře spolupracují s českou 

menšinou v Rumunsku. Nejrozšířenejší časopis slovenské a české menšiny 

v Rumunsku se jmenuje Naše snahy. Publikuje se měsíčně a to ve slovenštině či 

v češtině. V tomto časopise se lze dočíst o historii minorit v Rumunsku, o současném 

dění a činnostech Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku. Návazně na 

Naše snahy existuje čtvrtletník Naše snahy plus. Na čtení je mnohem náročnější, 

neboť zahrnuje literárně-kulturní články, diskuze, rozsáhlejší poezii a prózu, 

rozhovory atd. Dolnozemský Slovák je dalším čtvrtletníkem slovenského etnika 

v Rumusnku. Ten spolupracuje se slovenskými institucemi v Maďarsku a v Srbsku. 

Pojednává o historii a součanosti dolnozemské komunity. Združuje slovenské 

dolnozemské spisovatele, umělce a slavisty. Hlavním cíl časopisu Rovnoběžné 

zrkadlá je přibližování majoritní rumunské společnosti slovenskou a českou minoritu 

v Rumunsku. Školní časopis Prameň vydávají studenti Teoretického lycea Jozefa 

Kozáčeka v Bodonoši, které je finančně podporováno Demokratickým svazem 

Slováků a Čechů v Rumunsku. Distribuuje se do všech slovenských škol v bihorsko-

salajské oblasti.  

Slovenská literatura se získává většinou darem od přátel ze Slovenska nebo od 

partnerských škol sídlící přímo na Slovensku. V současné době jsou periodika o této 

menšině na sestupu, neboť s vymírající komunitou v Rumunsku klesá logicky i počet 

tisku. Mnoho publikací vychází na Slovensku v Matici Slovenské, ale absolutní 

většinu sborníků a publikací nalezneme v Nadlaku, zde vydavatelství Ivan Krasko 
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vydává celou řadu publikací pro osvětu slovenské komunity v Rumunsku. Mezi ně 

patří díla Naše snahy, My, Rovnoběžná zrkadlá, Dolnozemský Slovák.
94

 

Kulturní a vědecká společnost Ivana Kraska združuje literárně činné příslušníky 

slovenské minority, překládá rumunské autory do slovenštiny a naopak. Vydává 

slovenské autory ze Srbska, z Maďarska a ze Slovenska a sídlí v Nadlaku. 

Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku vydává i mj. knihy ze Slovenska, z Maďarska, 

z Vojvodiny (Srbsko), i autorů jiných národností.  

Zástupci rumunských Slováků mohou v omezenější míře prezentovat svoji kulturní 

činnost i v elektronických médiích. Na rádiu Temešvár je každou neděli vyhrazena 

jedna hodina na vysílání ve slovenském jazyce. Nepravidelně je slovenské menšině 

věnován i pořad Soužití v rumunské státní televizi, které se zaměřuje na menšiny 

žijící v Rumunsku.
95

 

6.3 Náboženství 

„Náboženstvo a viera do veľkej miery ovplyvňujú život Slovákov v Rumunsku, kde 

príslušnosť k cirkvi je úplne bežným prejavom a patrí aj k nositeľom národnej 

identity.“
96

 

Slováci v Rumunsku pokládají náboženství jako druhý nejdůležitější prvek (první je 

rodina) slovenství v Rumunsku. Jelikož jsou Slováci v Rumunsku roztříštění ve dvou 

větších lokalitách – aradsko-banátská oblast a bihorsko-salajská oblast – musí se brát 

v potaz ráz těchto krajin, způsob života obyvatelů, ale i náboženství. Katolíci ve větší 

míře obývají bihorsko-salajskou oblast. Evangelíci patří spíše do aradsko-banátské 

oblasti. Ve smíšených manželstvích převládá pravoslavné vyznání. 
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Z celkových 17 226 Slováků v Rumunsku je 11 850 Slováků římskokatolického 

vyznání (67 %) a dále je 3 040 Slováků evangelického vyznání (18 %). Zbytek 

rumunských Slováků se hlásí k církvi pravoslavné, letniční, řeckokatolické či 

k ostatním církvím. Málokdo je nevěřící (zhruba 15 lidí, což je necelé 1 %).
97

 

Tabulka 4 Náboženské složení Slováků v Rumunsku98 

 

Římskokatolické vyznání podle Slováků v Rumunsku: „Takmer každá obec, kde žije 

výraznejší počet Slovákov má svoju farnosť so slovenským kňazom. Náboženstvo a 

viera tvoria neoddeliteľnú súčasť miestnej kultúrnej národnej identity. Aj v súčasnej 

dobe zohráva veľmi podstatnú úlohu pri udržiavaní národného povedomia miestnych 

Slovákov, ale taktiež má výraznú kultúrnu a spoločenskú funkciu. V súčasnosti v 

bihorsko - salajskej oblasti pôsobí deväť kňazov, ktorí miestnymi rodákmi… 

Náboženstvo zohráva veľmi dôležitú úlohu v živote Slovákov a s tým súvisí aj 

návšteva bohoslužieb. Každú nedeľu a sviatok sú kostoly plné veriacich (najmä v 

kopcovitých oblastiach). Zvláštnu úlohu majú hody, teda sviatok farnosti, ktorí 

miestny nazývajú odpust. Ide o jednu z najdôležitejších udalostí v roku. Na tento 

sviatok príde aj veľká časť Slovákov z rodín, ktorých príbuzní medzičasom odišli za 

hranice. Viac o odpuste sa môžete dočítať v sekcii tradície a sviatky.“
99

 

Evangelické vyznání podle Slováků v Rumunsku: „Hlavnou príčinou migrácie 

Slovákov na Dolnú zem okrem ekonomických dôvodov bola väčšia miera slobody 

vyznávania viery oproti pôvodnému domovu. Ako sme už spomínali drvivá väčšina 
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Slovákov v tejto oblasti sa hlási k evanjelickej cirkvi. Náboženstvo tu malo veľmi 

dôležité postavenie a hralo významnú úlohu pri formovaní národnej identity. Pri 

tejto časti dolnozemských Slovákov bolo národné povedomie priamo stotožňované s 

evanjelickou príslušnosťou. Jazyk a príslušnosť k cirkvi tvorili dva podstatné znaky, 

ktorými sa odlišovali Slováci od „tých druhých“. Biblická slovakizovaná čeština sa 

používala pri náboženských obradoch, ale aj ako vyučovací jazyk v slovenských 

evanjelických školách.“
100

 

6.4 Školství 

Jsou-li v cizí zemi založeny vzdělávací systémy v jiném jazyce (menšinovém), 

znamená to, že daná komunita se snaží upevnit si svojí identitu a nenechat se utlačit 

většinou.  

V Rumunsku existují tři typy škol pro národostnostní menšiny: škola s vyučovacím 

jazykem mateřským, „smíšené“ školy a školy s vyučováním mateřštiny jako 

předmětu. Slovenská minorita má vybudovaný systém škol s vyučovacím jazykem 

mateřským a školy s vyučováním mateřštiny jako předmětu.  

V Rumunsku je slovenské školství na velmi dobré úrovni, neboť tam působí 33 

školních zařízení. Složení slovenského školství v Rumunsku vypadá následovně: 

 14 školek 

 12 základních škol pro I. – IV. ročník (např. ve Varzali, v Židárňi, 

v Chrapcinu, v Šatelku, v Čerpotoku, ve Varasu, v Alešdi aj.) 

 5 základních škol pro I. – VIII. ročník (3 školy v Gemelčičce, 2 v Šaranoch, 1 

v Nové Huti, 1 ve Staré Huti) 

 2 lycea (v Nadlaku, v Bodonoši)
101
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V Bodonoši se nachází Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka
102

, které se zaměřuje na 

studium jazyků. Součástí lycea je i škola – lyceum je v podstatě gymnázium, které je 

koncipováno takto: první stupeň (I. – IV. ročník), druhý stupeň (V. – X. ročník), 

gymnázium (XI. – XII. ročník). Ve škole je celkem 317 dětí. Vyučuje se ve 

slovenském jazyce, ale podle rumunských osnov, tudíž učitelé musejí překládat 

rumuské učebnice do slovenštiny. Složit maturitní zkoušku lze ve slovenském či 

v rumunském jazyce.  

Zástupci minorit v rumunském parlamentu se zasadili o vznik speciálního 

vzdělávacího programu pro menšinové školy s názvem Dějiny a tradice menšin 

v Rumunsku, který se vyučuje v šesté a sedmé třídě. Hlavním cíle předmětu Dějiny a 

tradicie Slovákov v Rumunsku je poznání historie Slováků a osvojení si povědomí o 

jejich svébytné kultuře jak v Rumunsku, tak i v jejich původní vlasti.
103

 

Největším problémem slovenského školství v Rumunsku se stává odcházení Slováků 

do jiné země (ať už na Slovensko anebo kamkoliv jinam), což vede k úbytku žáků na 

školách. Mnoho rodičů upřednostňuje pro svoje děti rumunské majoritní školy. Toto 

má za následek zavírání vesnických škol, vyjma gymnázií, protože tam chodí děti 

z okolí.  
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6.5 Organizace a právní postavení Slováků v 

Rumunsku 

„O životaschopnosti slovenskej menšiny v Rumunsku nevypovedá len veĺké množstvo 

uchovávaných tradícií a živá slovenčina, ale aj inštitucionalizovaný systém 

slovenskej minority. Viaceré z nich majú kľúčový význam pri organizovaní 

slovenského minoritného života v Rumunsku.“
104

 

Nejznámější institucí je již zmiňovaná organizace Demokratického svazu Slováků a 

Čechů v Nadlaku, která vznikla v roce 1990. Mezi její poslání patří: zachovávat a 

rozvíjet národní a kulturní svébytnost Slováků a Čechů v Rumunsku, reprezentovat 

tyto dvě národnosti, obhajovat a zasazovat se za demokratická práva a svobody, 

organizování kulturních, společenských a vydavatelských aktivit atd.
105

 

„Základné práva menšín sú priamo zakotvené v ústave a v iných upravujúcich 

zákonoch. Najväčší vplyv na postavenie menšín má volebný zákon, zákon o verejnej 

správe a školský zákon. Dohľad na dodržiavanie práv menšín a riešenie ich 

problémov a postavenie má na zodpovednosť viacero inštitúcií. Najvýznamnejšia je 

Rada národnostných menšín, ktorá zastupuje dvadsať štátom uznaných „historických 

menšín“. Rada zabezpečuje prerozdeľovanie finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu určených menšinovým organizáciám.  Rumunský štát má veľmi tolerantný 

postoj k menšinám a mohol by byť vzorovou krajinou pre mnohé ďalšie, kde sa 

menšiny nachádzajú. Menšiny majúce svoju zastupiteľskú organizáciu môžu 

delegovať svojich kandidátov do dolnej komory rumunského parlamentu. Podľa 

zákona musia menšinové organizácie pre pridelenie poslaneckého mandátu získať na 

celoštátnej úrovni 10 % priemerného počtu platných hlasov.“
106
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Slováci v Rumunsku mohou mít vlastní zastupitelství, protože podmínky pro volby 

do místní a župní samosprávy jsou stejné i pro menšiny, na rozdíl od parlamentních 

voleb. 

Rumunsko-slovenská obchodní a průmyslová komora v Bukurešti je asociativní 

organizací, apolitická a nezisková. Mezi její aktivity patří rozvoj hospodářských 

vztahů mezi občany Rumunska, podpora zájmů rumunských a slovenských 

podnikatelských obcí, zprostředkovávání styků s úřady a s odbornými institucemi. 

Komora je podporována ústředními a místními orgány státní správy a to kvůli rozvoji 

spolupráce mezi Rumunskem a Slovenskem. V Rumunsku působí také česko-

slovensko-rumunská obchodní a průmyslová komora, která se nikterak neliší od 

předchozí komory, kromě podpory rozšířené na Čechy.  

V Bukurešti se nachází Velvyslanectví Slovenské republiky a v Bratislavě působí 

Velvyslanectví Rumunské republiky.   

6.6 Životní situace v minulosti 

Co se týče životní situace, tak nejméně spokojení byli obyvatelé v období kolem 90. 

let, poněvadž byl nedostatek práce a získání nového místa bylo velmi těžké. Zavřely 

se doly, takže spousta lidí ztratilo práci a vyhlídky do budoucna byly velmi nejisté. 

Také v období před 90. lety ženy nemusely téměř pracovat, jelikož muži sami 

dokázali vydělat na živobytí a chod domácnosti. Většina Slováků se shodla, že 

nejlepší období bylo pro ně za komunismu, protože každý měl práci. Další příznivou 

situaci také vidí slovenští obyvatelé mezi léty 2005 až 2008 – o práci nebylo téměř 

nouzi, vylepšila se technologie, začal se hojně využívat internet a celkově se zlepšila 

životní úroveň. Technologické pokroky, ale naopak nejméně uvítali lidé pracující v 

zemědělství, protože je pomalu začaly připravovat o práci.
107
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6.7  Životní situace v přítomnosti 

V současnosti je stále nejvíce obyvatel zaměstnaných v zemědělství (týká se to 

především menších obcí), ale jak bylo již zmíněno, v důsledku modernizace a 

technologického pokroku, počet lidí zaměstnaných v zemědělství upadá. Mnoho lidí, 

ale naopak jistě překvapí, jak i v menších obcích (vyjma horských obcí) jsou lidé 

výborně informováni a vybaveni. Téměř každý obyvatel má vůz a žádnou výjimkou 

není televize ani internet. Spousta lidí také hojně využívá skype nebo facebook.
108

 

Celková situace v Rumunsku je nyní na velmi dobré úrovni a životní situace v 

Rumunsku pro slovenské obyvatele je příznivá.
109
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7 Slováci v Srbsku 

Slovenská menšina v Srbsku představuje teritoriálně nejkompaktnější společenství 

Slováků žijících mimo území Slovenska. 

Slováci v Srbsku jsou velmi hrdí na svojí identitu, poněvadž si jí uchovávají přes dvě 

stě let a s velkým zájmem o ni pečují. Vůči svému okolí si svojí etnicitu vymezují.  

Mezi Slováky v Srbsku je běžné uzavírat sňatky mezi jinou národností
110

 než 

slovenskou. Většina členů dané menšiny patří k evangelické církvi. Mnoho Slováků 

v Srbsku má na Slovensku své příbuzné, které občas navštěvují. 

7.1 Jazyk 

„Materinská moje reč taká si mi milá, akoby ma moja mať menom oslovila. 

Materinská moja reč poklad môj v cudzine… Keď sme v cudzine, vtedy si najviac to 

svoje vážiť vieme.“
111

 

Většina Slováků žijící v Srbsku ovládá slovenštinu. Nutno podotknout, že mezi 

světovými válkami probíhala násilná maďarizace, kterou Slováci odolali. Srbština se 

slovenštinou patří do slovanských jazyků, tudíž existuje jakási jazyková blízkost a 

dochází k vzájemnému ovlivňování těchto dvou jazyků – např. emocionální 

zabarvení výrazů (některá srbská slova jsou údernější a lépe vystihující), posunutí 

určitých významů slov. Mnoho lidí je bilingvních
112

 – ovládají slovenštinu i srbštinu. 
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Slovenština ve Vojvodině je podporována nejen slovenskou mluvou v rodinách, na 

slavnostech, mezi přátely atp., ale i školstvím, kde se na školách vyučuje slovenština, 

tudíž se jazyk předává na mladší generace a takto lze uchovávat národní identitu 

Slováků v Srbsku. Slovenský jazyk je udžován také písemně v knihovnách v Srbsku, 

pomocí divadelních vystoupení, slovenské hudby, rozhlasu a televize. Některé obce 

mají vlastní televizní kanál, např. v opštině Báčski Petrovec působí samostatná 

televizní stanice TV Petrovec – vysílá většinou ve slovenštině, ostatní příspěvky 

v jiných jazycích se nepřekládají.
113

 

7.2 Kultura 

„Kultúrne dedičstvo predstavuje jedinečnú kultúrnu hodnotu jedného národa, lebo, 

vytvárané generáciami, priamo poukazuje na jeho spoločenský, kultúrny a 

civilizačný rozvoj. Hodnota kultúrneho dedičstva, tak hmotného ako aj nehmotného 

stále stúpa pre prirodzene limitovaný vek trvania, ale aj pre nestabilné okolie, ktoré 

vyplýva z permanentného rozvoja nových technológií a zmien v životnom štýle. Z 

toho dôvodu, starostlivosť o kultúrne didičstvo v 21. storočí nie je iba deklaratívnou 

povinnosťou patričných ustanovizní ale aj morálnou úlohou celkovej spoločnosti, 

ktorá spoznávajúc význam kultúrneho dedičstva dokáže vytvárať podmienky na jeho 

ochranu a zveľadenie pre budúcnosť.“
114

 

„Kultúrne dedičstvo vojvodinských Slovákov, so všetkými svojimi špecifikami a 

osobitosťami je súčasťou viackultúrneho prostredia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny 

a ako také, je v permanentnom vzájomnom ovplyvňovaní s kultúrami s ktorými 

spolunažíva. Ochrana tohto dedičstva ako aj ochrana a zveľadenie všetkých kultúr, 

ktoré stáročiami spolunažívajú na týchto priestoroch bude garantom, že sa nám 

podarilo vytvoriť spoločnosť, ktorá z jednej strany podporuje rozličnosť kultúrnych 
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výrazov, kultúrnu diverzitu spoznáva ako výnimočnú hodnotu tohto regiónu a z 

druhej strany sa prikláňa ku všeobecne platným ľudským hodnotám, ktoré skvalitňujú 

život každého jednotlivca.“
115

 

7.2.1 Zvyky, svátky, festivaly 

K Vojvodinským Slovákům patří hudba, tanec a divadlo. Festlivaly se konají pro 

vyzdvižení, připomenutí a udržení národní identity Slováků v Srbsku, především 

kulturního života těchto lidí. V rámci festivalů se účastní mnoho kutlruně-

uměleckých spolků, institucí, ale i jednotlivců nejen ze Srbska, ale i z okolních 

států.
116

 

Na začátku roku se koná festival Stretnutí v pivnicím poli. Historie tohoto festivalu 

sahá až do roku 1966. Účastní se jej zpěváci z Rumunska, Maďarska a Chorvatska.
117

  

Počátkem jara se každý rok uskutečňuje největší festival ochotnického divadla 

Slováků v Srbsku. Festival má dlouholetou tradici, neboť počátky sahají do roku 

1970. Od roku 2010 se festival nazývá Divadelny vavrin. Jedná se o přehlídku 

slovenské ochotnické divadelní tvorby. V současnosti má cyklický charakter, 

uskutečňuje se střídavě v Báčském Petrovci, v Staré Pazové a v Kovačici, nebo podle 

dohody i v některém jiném prostředí.
118

 

Od roku 1995 se v Pivnici pořádá divadelní festival DIDA (Divadelné inscenácie 

Dolnozemských Autorov). Význam tohoto festivalu tvkví v obnově divadelní 

činnosti v Pivnici, probuzení zájmu domácího publika a veřejnosti o dramatické 

umění a zachování památky Jana Čermana
119

.  
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Jaro je věnováno hudbě a pohybu. Mladí interpreti klasických hudebních žánrů 

zazpívají v Pivnici na festivalu Jarné noty. V období máje se uskutečňuje největší 

festival ľudových tanečných a speváckých skupin a orchestrov Tancuj, tancuj 

v Hložanech. Festival se tradičně koná v Hložanech, neboť tam vznikl roku 1970, ale 

může se ovšem konat i v jiných obcích, např. při výročí dědiny. Do festivalu patří 

výstavy umělců, etno výstav, soutěže rybářů, myslivců a šachistů.
120

 

První letní prázdninový měsíc červenec je věnován dětem v podobě Dětského 

folklórného festivalu Zlatá brána v Kysáči. Děti v průběhu tohoto festivalu tancují, 

zpívají, věnují se říkankám a rozpočítadlám atp., což je pro ně přínosem v podobě 

bohatsví slovenského národa.
121

 

Slovenské národné slávnosti (SNS) v Petrovci se slaví v srpnu od roku 1919. 

V průběhu tohoto festivalu se schází Slováci z Vojvodiny, ze Slovenska, Rumunska 

a Maďarska. Slavnosti mají kulturně-umělecký ráz – konají se výstavy slovenských 

autorů, sportovní soutěže (fotbal, tenis), zasedání spolků místního i vyššího stupně. 

SNS jsou organizovány Báčskym Petrovcem jakožto krajem, Matický slovenskou 

v Srbsku a Národnostní radou Slovenské národní menšiny.
122

  

Na podzim se koná Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý klúč. Ten podporuje 

hudbeníky, skladatele a textaře a na svém kontě má od roku 1970 vyprodukováno 

více jak 700 nových slovenských skladeb.
123

 

Slovenskou prehliedku detskej divadelnej tvorivosti 3xĎ v Staré Pazově a Festival 

slovenskej hudobnej tvorby pre deti Letí pieseň, letí v Kovačici lze navštívit taktéž 
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v období podzimu. Oba festivaly vznikly v 90. letech a snaží se podporovat a rozvíjet 

dětskou tvořivost a lásku k hudbě i k divadlu.
124

 
125

 

Na přelomu listopadu a prosince žije Báčsky Petrovec festivalem Bienále 

slovenských výtvarníkov v Srbsku. Tato událost patří mezi nejvýznamnější 

výtvarnické festivaly Slováků v Srbsku. Kořeny tohoto festivalu sahají do roku 1991. 

Mezi účastníky patří akademicky vzdělaní malíři, grafici a sochaři, kteří patří do 

profesionálního sdružení výtvarníků Vojvodiny a Srbska. V průběhu festivalu se 

vystavuje současná výtvarná tvorba slovenských výtvarníků v Srbsku, jenž je 

organizována Galérií Zuzky Medveďovej v Báčskym Petrovci. Součástí Bienále je 

udělování 2 cen: Cena K. M. Lehotského za nejlepší samostatnou výstavu 

v dvojročim období a Cena Cyrila Kutlíka za životní dílo.
126

 

Konec roku je zasvěcen nejmladším festivalem lyrických písní a pořádá jej Štádio M 

novosadského rozhlasu. Je podporovaný veřejnoprávní stanicí Rádio Vojvodina.
127

 

7.2.2 Folklorní soubory 

Slováci v Srbsku vyvíjejí velikou folklórní činnost, neboť existuje více než 20 

kulturně-uměleckých spolků, které prezentují, jak už název napovídá, kulturu a 

umění těchto lidí. Tyto spolky lze najít např. v Báčském Petrovci, ve Staré Pazové, 

v Novém Sadě, v Padině, v Kovačici aj.  

Roku 1944 byla založená Kultúrno-osvetová rada, v rámci které se formovali odboči 

(lidová univerzita, divadlo, sportovní sekce, analfabetické kurzy) a z kterých vzešly 

zpěvácké a folklórní soubory. Od roku 1961 se stává nositelem všech kulturních 

činností Dom kultúry Michala Babinku
128

 v Padině. V tomto domě působí mhoho 
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odboček, mezi které patří Hudobno-folklórna odbočka, divadelná odbočka, Literárna 

odbočka, Knižnica, Galéria insitného umenia, Spolok padinských žien, Slovenský 

kultúrno-umelecký spolok Studnička, Podujatia.
129

 

Slováci mají v Srbsku ještě jeden dům kultury, a to Dom kultúry 3. októbra 

v Kovačici, v rámci něhož působí Divadelná skupina, Hudobno-foklórny súbor 

V širom poli hruška, Mužská Spěváčka skupina Rovina, Mužská Spěváčka skupina 

Bohémi, Ženská Spěváčka skupina Sláviky, Ľudový orchester, Rosička, Tanecná 

skupina Rozmarín.
130

 

Nejznámější folklórní soubor Slováků v Srbsku zvaný Slovesný Kulturno-Umelecký 

Spolek P. J. Šafárik vnikl v roce 1920
131

. Udržuje tradice v Novém Sadě. Několikrát 

byla jeho činnost pozastavena, ale díky studentům běží zase dál. V rámci tohoto 

souboru je několi oddělení, které se věnují různým činnostem, mezi které patří 

folklórní soubor, dětská folklórní skupina, zpěvácké skupiny a sóloví zpěváci a 

divadelní skupiny.
132

 

Slovenský umelecký súbor Krajan – Vojvodina je folklórní skupina slovenského 

vojvodinského kulturně-uměleckého folklórního střediska Krajan-Vojvodina. Soubor 

sdružuje interprety lidév kultury, odborníků a milovníků slovenského folkloru. Jeho 

cílem je seskupit mladé umělce z celé Vojvodiny a přispěk k zachovávání tradice a 

kulturního dědictví. Krajan patří mezi vrcholové folklorní soubory Slováků žijících 

v Srbsku. Pojí prvky slovenské i neslovesného folkloru.
133
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7.2.3 Divadelnictví, ochotnictví 

Počátky slovenského divadla v Srbsku jsou datovány do roku 1866, kdy se 

v Báčském Petrovci konalo první divadelní představení. Hrála se hra „Starý vozka 

Petra třetího. Sláva jej!!“.
134

   

Roku 2003 vzniklo v opštině Báčky Petrovci Slovenské Vojvodinské divadlo. Jedná 

se o první profesionální divadlo, ve kterém účinkují herci ze slovenských, srbských a 

nejúspěšnějších amatérských divadel. Toto divadlo sklízí úspěchy, neboť putuje po 

zahraničí a má na kontě mnoho cen a to i na mezinárodním poli.
135

  

Divadlo Vladimíra Urbana Vladimírova se nachází taktéž v Báčském Petrovci. 

V tomto divadle se hrají spíše komorní představení a působí zde i divadelní klub.
136

 

Slováci v Srbsku si založili další divadla, mezi která patří:  

 Art centrum Chlieb a hry 

 Herecké štúdio 

 Nová scéna v Padině 

 Ochotnické divadlo J. Čermana v Pivnici 

 Scnéna Divadla VHV v Kovačici 

 Slovenské divadlo VHV, Stará Pazova
137

 

Studio herecké tvorby je projekt vyvolaný naléhavou potřebou kvalifikovaných 

herců, kteří se během čtyř semestrů naučí pohyby a emoce, typizaci postav, veršovat 

a nakouknou i do tajů současného psychologicko-realistického divadla. Projekt je 

                                                 

134
 Ústav pre kultúru Vojvodinských Slovákov. Produktivna kultúra [online]. 2013 [cit. 2013-02-20]. 

Dostupné z: http://www.slovackizavod.org.rs/pozoriste 

135
 Tamtéž. 

136
 SEDLÁKOVÁ, Z. Slováci nebo Srbové? Historie a současnost slovenské enklávy v srbské 

Vojvodině [online]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně ekonomická, 

Katedra psychologie, 2010. 62 s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Ing. Petr Kokaisl, PhD. [cit. 2013-

02-19]. Dostupné z: http://vskp.czu.cz/?r=5225&prace=b83149&mp=detail , s. 21 

137
 BOSÁKOVÁ, E, HANUŠ, P, SATARYOVÁ, K, Pestrá Evropa: Slováci v Srbsku [online] © 

Stránky oboru Hospodářská a kulturní studia, 2008 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 

http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=slovaci_v_srbsku 



62 

 

určen nejen pro profesionální herce, ale i pro odbornínky pro další média (rozhlas, 

televize, tisk). V zájmu divadelnictví je dlouhodobějším cílem založení katedry 

slovenského herectví na Akademii umění v Novém Sadu. V současné době probíhají 

jednání o spolupráci a odborné podpoře s Vysokou školou múzických umění 

v Bratislavě.
138

  

7.2.4 Prezentace kulturních činností 

Počátky vydavatelství Slováků v Srbsku sahají do roku 1864. V té době vycházely 

časopisy Slávik a Zornička. Vydavatelská činnost se rozproudila roku 1919 

založením tiskárny Kultúra v Báčském Petrovci, což bylo centrum vzniku všech 

slovenských knih, časopisů a novin. V polovině 20. století se formovala novinovo-

vydavatleská instituce Hlas ľudu. V roce 2007 vniklo v Báčském Petrovci Slovenské 

vydavateľské centrum. Má za úkol vydávat slovenské knihy a slovenské vojvodinské 

časopisy, měsíčníky a magazíny.
139

 Současná tištěná periodika ve Vojvodině lez 

rozdělit na média náboženského (světského) charakteru – sem patří novosadský 

měsíčník Evanjelický hlásnik, Cesta života, selenčanské Evanjelické slovo, padinský 

čtvrtletník Padinské zvony, měsíčník Úsvit a čtvrtletník Otvorené dvere. Z těchto 

jmenovaných tiskovin je nestarší Evanjelický hlásnik – zal. roku 1926. Další 

periodikou je novosadský týdeník Hlas ľudu. Do regionálních periodik se řadí 

měsíčník Kysáčske noviny, společenský dvoutýdeník Bubeník s podtitulem 

Kovačicko-Padinské noviny. Literární časopisy zastupují Nový život pod záštitou 

Matice slovenské v Jugoslávii, Klasy, divadelní občasník Igric, rodinný měsíčník 

Rovina, novosadský časopis pro mládež Vzlet, dětský časopis Zornička. Z ostatních 

tiskovin jsou to např. Dolnozemský Slovák věnovaný slovenským komunitám 
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v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Zmiňuji zde ještě časopis Národná jednota z r. 

1920, která byla činná do r. 1941 a novosadský studentský časopis Index.
140

 

Ve sféře rozhlasu se vyskytuje Novosadský Rohlas (Radio Novi Sad), který vysílá 

v několika jazycích: v srbštině, maďarštině, slovenštině, rumunštině, romštině, 

ukrajinštině a v jazyce rusínském. Slovenská redakce novosadského rozhlasu existuje 

již od r. 1949. Kromě tohoto státního vysílání existuje regionální rozhlasové stanice 

vysílající ve slovenštině, kam patří Rádio Bačka, rádia v Báčském Petrovci, 

Kovačici, Staré Pazově aj.
141

 

V 90. letech se vysílalo několik tematických pořadů týdně, a to díky slovenské 

redakci, která existuje v Srbsku od r. 1975 v rámci novosadské televize. Slováci 

v Srbsku mají k dispozici také regionální televizní stanice v Báčském Petrovci a 

v Kovačici.
142

 

7.3 Náboženství 

Víra je pro Slováky velice důležitá. Asi 80 % Slováků v Srbsku je členy Slovenské 

evangelické církve augsburského vyznání, menší část vyzává katolickou víru. Ve 

vesnicích žije menší počet vyznavačů církve baptistické, Kristovy duchovní církve, 

Kristovy církve bratov, nestoriánské, nazaretské.
143

  

Evangeličtí Slováci přišli na území Vojvodiny v roce 1745. Do každé založené osady 

si postavili kostel či modlitebnu a školu. Slovenská evangelická a. v. církev se 

v Srbsku osamostatnila v Staré Pazové roku 1921. Ve Vojvodině žije 2,2 mil. 

obyvatel, z toho je 8 % protestantů. Církevní sbory se nachází v mnoha slovenských 

dědinách: Bělehrad, Stará Pazova, Kovačica, Padina, Báčsky Petrovec, Nový Sad, 
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Selenča aj. V rámci církve vychází měsíčník Evanjelický hlásnik, Ročenka, 

Evanjelický Kalendár. Uskutečňují se vysílací relace zvané Pohľady k výšinám a to 

v rádiu Nový Sad. Slovenská evangelická církev udržuje partnerské vztahy s ECAV 

na Slovensku a Slovinsku, EKD v Německu, ELCA v USA.
144

 

7.4 Školství 

Slováci v Srbsku se mohou vzdělávat ve slovenštině v každé vesnici či městu, ale 

musejí být ve většině (např. Padina, Hložiny atd.). Buď se tam nachází slovenská 

škola anebo je v srbské škole slovenská třída, do které mohou chodit i děti jiné 

národnosti než slovenské. Mnoho rodičů posílá své ratolesti do srbských škol, neboť 

se bojí toho, že když jej pošlou do slovenské školy, bude po zbytek života 

znevýhodněné. Opak je tomu pravdou, protože dítě zvládne přechod ze slovenské 

výuky na základní škole do srbské na střední, dokonce mnohdy mají takové děti lepší 

studijní výsledky.
145

  

V Srbsku působí 19 školních zařízení. Složení slovenského školství v Srbsku vypadá 

následovně: 

 15 základních škol, kde se vyučuje slovenština; z toho 4 základní školy, kde 

jsou speciální slovenské třídy (v Selečnci, v Báčském Petrovci, v Hložanech, 

v Padině) 

 2 slovenská gymnázia (v Báčském Petrovci a v Kovačici) 

 2 vysokoškolská zařízení (Bakalářské studium detašované pracoviště Vysoké 

školy zdravotní a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě a FF Univerzita 

v Novém Sadu oddělení slovakistiky)
146
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Gymnázium Jána Kollára
147

 je jediným gymnáziem v Srbsku se slovenským 

vyučovacím jazykem. Podle potřeby lze na škole otevřít i srbskou třídu. Zajímavostí 

je fakt, že díky gymnáziu se zřídil koncem 90. let 20. století internát pro studenty, 

což umožňuje studium Slováků z celé Vojvodiny. Výuka slovenských učitelů na 

tomto gymnáziu pro ně sehrála významnou roli, poněvadž ve školním roce 1947/48 

tam byla založena učitelská škola, kterou absolvovalo více jak 200 slovenských 

učitelů, a to do ukončení její činnosti roku 1965. Jejím pokračováním je detašované 

pracoviště Pedagogické fakulty v Somboru, které vyučuje ve slovenštině. Na škole 

od roku 2001 působí Asociace slovenských pedagogů. Za cíl si tato asociace klade 

tvalé zvyšování kvality slovenského školství ve Vojvodině:  

 Zpracovat učební osnovy vyučovacích předmětů, které mají přímý vliv na 

jazykovou, národní a kulturní identitu Slováků ve Vojvodině (např. 

slovenština, dějepis, hudební a výtvarná kultura) na všech stupních 

vzdělávání. 

 Zajistit soulad jednotlivých předmětů tak, aby se vzájemně doplňovaly a 

neduplikovaly. 

 Připravit konkrétní pedagogicko-metodické zpracování učiva na jednotlivé 

předměty. 

 Zasadit se o prosazování moderních vyučovacích metod a učebních 

pomůcek.
148
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7.5 Organizace a právní postavení Slováků 

v Srbsku 

Hlavní organizací zabývající se postavení Slováků v Srbsku je Národnostná rada 

slovenskej národnostnej menšiny
149

. Jedná se o nejvyšší zastupitelský orgán 

sloveského etnika v Srbsku založený roku 2003 a to na základě Zákona o ochraně 

práv a svobod národnostních menšin. Tato organizace se skládá ze 4 výborů (Výbor 

pre informovanie, Výbor pro vzdelavaie, Výbor pre kultúru, Výbor pre úradné 

používaní jazyka a písma) – jedná se tedy o pokrytí všech aspektů života srbských 

Slováků. Rada sídlí v Novém Sadě a spolupracuje se Slovenskou republikou, se 

spolky Slováků z jiných zemí, dále s mezinárodními organizacemi a institucemi 

spjaté s ochranou a zlepšením práv národnostním menšin. 

Matice slovenská v Srbsku
150

 má statut krajanské, kulturně-společenské organizace, 

která má za úkol rozvíjet intentivní kontakty s představiteli státních orgánů nejen 

v Srbsku, ale i na Slovensku. Dále do jejich aktivity patří zajištění stipendií studentů 

pro studium na Slovensku. Do agendy tohoto významného orgánu mj. patří školství, 

národopisectví a Asociace pro hospodářskou spolupráci se Slovenskou republikou. 

Úzce spolupracuje se Spolkolm Slovakov zo Srbska a Černé Hory v Bratislavě. 

Tento vztah probíhá na základě vydavatelské činnosti. Matice slovenská je 

v kontaktu se Spolkem vojvodinských slovakistů. Obnovení slovenských národních 

slavností v roce 1992 je hlavním výstupem činnosti Matice slovenské. Nutno 

podotknout, že chod této organizace byl několikrát v minulosti zastaven a 

znovuobnoven, a to ve 40. letech 20. st.  

Ústav pre kultúru Vojvodinských Slovákov
151

 zachovává, zvelebuje a rozvíjí kulturu 

vojvodinských Slováků. Tento profesionální ústav byl založen Zhromaždeniem 
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Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostnou radou slovenskej národnostnej 

menšiny a to r. 2008.  

V Srbsku působí Slovenská l’udová strana. Významnost této politické strany je však 

malá, neboť hlavní role právního postavení Slováků v Srbsku mají již zmiňované 

organizace. Nutno podotknout, že tato strana není ani uvedena mezi 28 srbských 

politických stran.
152

  

Spolupráce s krajany v Srbsku (především ve Vojvodině) a slovenským 

ministerstvem zahraničních věcí se zakládá na bilaterálních vztazích, poněvadž 

Slováci v Srbsku jsou dosud největší kompaktně žijící slovenskou komunitou ve 

světě. Některá města a obce Slováků v Srbsku mají svá partnerská města na 

Slovensku. Tento vztah funguje jako výměna zkušeností ve všech oblastí 

společenského života – např. partnerské vztahy Gymnázia Jána Kollára a 

Nitranského dvojjazyčného gymnázia, v rámci kterých se uskuteční několikrát ročně 

výměna studentů. V Bělehradě se nachází Velvyslanectví Slovenské republiky a 

v Bratislavě působí Velvyslanectví Srbské republiky.
153

   

7.6 Životní situace v minulosti 

Od času příchodu do Srbska po současnost jim ekonomická situace jen přála. V té 

době stavěli kostely a školy, do kterých pozvali slovenské kněze a učitele. V 19. 

století zakládaly knihovny, divadla a jiné kulturné spolky. Dále zakládaly různé 

kulturní a politické organizace či spolky. Rozvoj literárního života o jejich kultuře 

považují od začátku 20. století, kdy vycházely slovenské časopisy a noviny pro 

dospělé i pro děti.  Koncem 20. století Slováci utrpěli redukci kulturních a jiných 

standardů, poněvadž v té době došlo k rozpadu bývalé Jugoslávie.
154
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7.7 Životní situace v přítomnosti 

Nové století přeje Slovákům hlavně v oblasti rozhlasu a televize. Denně se vysílá 

rozhlasový a televizní program ve slovenštině. Rozvíjí se folklor a literární život (do 

současnosti vyšlo asi 1500 původních slovenských titulů). Daří se i slovenským 

vojvodinským výtvarníkům. Slovenština zaznívá i ve slovenských výrobních 

podnicích a pro vojvodinské prostředí jsou charakteristikcé malé i střední podniky se 

smíšeným typem slovensko-srbské komunikace. Slováci v Srbsku se opět přiblížili k 

k interkulturalitě a evropským a světovým standartům. Slováků ve Vojvodině ubývá, 

neboť klesla přirozená natalita.
155
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8 Závěr 

Slováky v Rumunsku a v Srbsku pojí slovenská národnost, kterou si udrželi a udržují 

dodnes. U Slováků v Rumunsku je pojem identity spojen více s oblastmi v horách 

než ve větších obcích a městech, poněvadž čím více jsou izolovaní, tím více si svojí 

identitu udržují. Kdežto Srbští Slováci si svojí identitu udržují kdekoliv v Srbsku a 

jsou na ni hrdí. Lze říci, že tomu pomáhá i fakt, že jejich osady (obce) jsou vesměs 

autonomní.  

Hlavním atributem identity Slováků je jazyk – slovenština. Většina Slováků ve 

zkoumaných zemích umí slovenštinu ovládat, někteří ovládají i druhý jazyk – jazyk 

dané země. Jsou ale i tací, kteří slovenštinu neumí. Je jich ale poměrně málo a týká 

se to většinou mladší generace. 

Slovenská kultura v Rumunsku a v Srbsku je pro ně jakýmsi pokladem, neboť má 

dlouholetou tradici a předává se z generace na generace, ale hlavně je obrazem 

morálky a pramenem poznání lidí. Obě dvě menšiny slaví mnoho svátků, při kterých 

utužují národní kulturu. Větší důraz na tyto aktivity mají Slováci v Srbsku, protože 

jsou spojeny s folklorem, který je v Srbsku rozšířenější než v Rumunsku. Jejich 

kultura je pestřejší než v jejich původní domovině. Co se týče divadelnictví a 

ochotnictví, u Slováků v Srbsku sahá skoro o století hlouběji než u Slováků 

v Rumunsku. Tudíž díky tomuto faktu je více ochodnických spolků v Srbsku než 

v Rumunsku, což je pochopitelné. Ale i přes to jsou tyto aktivity u obou těchto etnik 

velice tvořivé. Díky tomu přispívají k utužování kulturního dědictví a to i kvůli tomu, 

že vystupují ve slovenštině. Dokonce si Slováci v Srbsku vytvořili projekt, který 

připravuje na budoucí kariéru herců. Obě etnika si svoje kulturní činnosti prezentují 

v časopisech, které jsou honější pro Slováky v Srbsku.  

Náboženství pro Slováky je běžným projevem a nositelem národní identity. Slováci 

jsou velmi věřící lidé a jsou to hlavně křesťané. Pozoruhodností těchto dvou menšin 

je fakt, že jedna menšina se hlásí ke katolické církvi, ke které se hlásí Slováci 

v Rumunsku, a druhá menšina Slováků v Srbsku se hlásí k evangelické církvi. 
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K upevnění slovenské identity patří i založení vzdělávacích systémů (školství), ke 

kterému patří i rozvíjení jazyka (slovenštiny). To je u Slováků v Rumunsku i 

v Srbsku velice bohaté. Dokonce si Slováci v Srbsku zřídili dvě vysoké školy. 

Slovenské menšiny jsou velice organizované a spolupracují se svými krajany na 

Slovensku.  

S životem Slováků v Rumunsku a v Srbsku zamávaly politické situace, ale i přesto se 

dokázali rozvíjet a udržet si svojí identitu. V současnosti je životní situace Slováků 

v Rumunsku a v Srbsku na dobré úrovni, ale obě dvě etnika pojí fakt, že jejich počet 

klesá, neboť klesla přirozená natalita a mnoho mladých lidí odchází za prací. 

Slováci v Srbsku si udrželi svojí identitu v mnohem větší míře než v Rumunsku díky 

vymezení identity vůči okolí, bohatšímu kulturnímu životu a autonomnímu území. 

Asimilace je negativní faktor k udržení jakékoliv menšiny. Obě dvě etnika jako celek 

nepodlehly asimilaci, ale dá se řící, že blíže k tomuto fenoménu mají Slováci 

v Rumunsku, neboť jejich počet je menší než v Srbsku a jejich obce nejsou 

autonomní. V srbské Vojvodině se Slováci asimilují pomaleji kvůli početnému a 

kompaktnímu osídlení. K lepší situaci udržení místních Slováků přispívá autonomní 

oblast Vojvodina, která má vlídný vztah k politice etnických menšin.  

Je obdivuhodné, že přes všechna úskalí si obě tyto menšiny udržely svojí národní 

identitu přes 200 let, navíc, že svojí identitu rozvíjí hlavně pomocí kulturních 

činností, která je oknem do duše každého národa, obzvlášť v dnešní době – v době 

modernizace. 
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Ústní sdělení 

Pavel Hanuš, student na ČZU, zkoumal Slováky v Srbsku 

Rozhovory se Slováky v Rumunsku vedené v srpnu 2011. Seznam informátorů: 

Pan Alexandr, nar. 1971 v Margitě (Rumunsko), učitel 

Pan František, nar. 1948 v Lorantě (Rumunsko), učitel 

Paní Jarka, nar. 1972 v Popešti (Rumunsko), učitelka 

Pan Josif, nar. 1990 v Bodonoši (Rumunsko) 

Pan Martin, nar. 1963 v Bodonoši (Rumunsko), učitel 

Paní Milena, nar. 1965 v Bodonoši (Rumunsko), učitelka 
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10 Přílohy – fotografie pořízené 

v Rumunsku během výzkumu 

v roce 2011 

Bodonoš, župa Bihor  

Nejvýznamnější obcí slovenské komunity v Rumunsku v župě Bihor je 

Bodonoš, jež je i nejstarší obcí bihorských Slováků. Většina vesnic vzdálená 

od větších měst má většinou prašné cesty. V případě Bodonoše tomu tak 

není. Vesnicí lemuje asfaltová cesta již několik let. 
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Římskokatolický kostel sv. Kříže v Bodonoši 

Kostel v Bodonoši je nedílnou součástí Bodonošského života. Schází se 

v něm lidé velice krásně nastrojení a to při všech příležitostech. V posledních 

letech došlo k jeho renovaci. Ke kostelu patří fara, která též prošla úpravou.  
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Sedmihradské pohoří 

Sedmihradské pohoří nebo-li Transylvánie je historická země nacházející se 

v centrální části dnešního Rumunska. Do Sedmihradska patří okrajově župa 

Bihor, kam spadá Bodonoš. Pohoří může dosahovat až 2 500 m. n. m., 

nicméně na snímku je pohoří vysoké cca 600 m. n. m.  

 



78 

 

 

Pravoslavný kostel v Rumunsku 

Nedaleko Bodonoše se hluboko v horách ukrývá pravoslavný dřevěný kostel.  
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Interiér pravoslavného kostela v Rumunsku 

Interiér pravoslavného kostela je vybaven lustrem, obrázky svatých, 

posvátnými dečkami, malými oltáři a dalšími věcmi.  
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Odpust v Gemelčičce 

Mezi nejdůležitější církevní svátky pro Slováky v Rumunsku je odpust, jinak 

také slavnost, která se pořádá k příležitosti svátku patrona, jenž má v obci 

zasvěcen kostel. Při odpustu se schází Slováci z širého okolí a to nejčastěji 

auty. Při příležitosti těchto slavností se konají poutě. K odpustu 

neodmyslitelně patří velká bohoslužba vedená většinou pod širým nebem 

v okolí kostela. Účastní se jí několik kněží. Jeden z největších odpustů 

v župě Bihor se koná 

v Gemelčičce.

 


