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Prezident Ivan Gašparovič 
prijal v utorok 11. augusta 

v Prezidentskom paláci účastní-
kov Letnej školy žurnalistiky (na 
snímke) a ocenil záujem kraja-
nov o slovenčinu a o prácu v slo-
venských krajanských médiách. 
Na základe stretnutí s krajanmi 
je prezident SR presvedčený, že 
spolupráca Slovákov v zahrani-
čí a Slovenskej republiky sa od 

roku 2006 výrazne zlepšila. „Ne-
znamená to však, že by sme pre 
svojich krajanov nemohli urobiť 
viac“, dodal prezident na stretnu-
tí s frekventantmi letnej školy. 
 Hlava štátu sa zaujímala 
aj o rozdiely v práci novinárov 
v zahraničí a u nás. Prezident 
vyzdvihol predovšetkým záujem 
zahraničných Slovákov o kontakt 
so Slovenskom a ocenil, že si do-

kážu zachovať svoj jazyk a svoju 
kultúru. „Vždy keď sa stretnem 
s krajanmi v zahraničí ma pote-
ší, že vedia pekne po slovensky 
a pokračujú v tradíciách svojich 
otcov“, zdôraznil prezident. 
 Podľa Ivana Gašparoviča  je-
ho prezidentskí partneri na Slo-
vákoch oceňujú, „že si dokážu 
zachovať lojálny prístup ku kra-
jine, ktorej sú občanmi a okrem 

materinského, ovládajú aj štátny 
jazyk.“
 Vďačnosť za prístup Sloven-
skej republiky ku krajanskej prob-
lematike i k študijným pobytom 
krajanov v SR vyjadril na stretnu-
tí Andrej Kuric, predseda Zväzu 
Slovákov v Chorvátsku. Tlmočil 
tiež požiadavku krajanov na sprí-
stupnenie sledovania programov 
slovenských televízií v ich vlasti 
a informoval o prípravách zria-
denia Múzea Slovákov v Chor-
vátsku, ktoré by mali spoločne 
financovať SR a Chorvátska re-
publika. Predsedníčka Asociácie 
slovenských novinárov v Srbsku 
Vladimíra Dorčová ocenila prí-
stup Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí a najmä finančnú 
podporu jednotlivým projektom. 
Za prijatie v Prezidentskom pa-
láci sa hlave štátu poďakoval 
Vladimír Šimai zo Švédska. Ako 
uviedol, slovenská komunita vo 
Švédsku je malá, ale združuje sa 
vo viacerých spolkoch.

■ Zo správy TO KP SR

Siedmy ročník Letnej školy žurnalistiky pre krajanov otvoril 
podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. Na snímke (zľava): 
Ján Sand, Anton Eliáš, Oľga Algayerová, Dušan Čaplovič, 
Vilma Prívarová, Zuzana Krútka a Vladimír Dobrík
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vážení čitatelia, letná škola 
pre siedmu veľmoc, ako 

často médiá nazývame, sa tohto 
roku dožila svojich siedmych 
narodenín. Aká magická zhoda 
okolností! I keď počet frekventa-
nov, či počet krajín zastúpených 
na Letnej škole žurnalistiky už 
nemá nič spoločné s magickou 
sedmičkou, predsa samotné 
podujatie bolo magické. Obsah 
časopisu Naša tvorba ’09 vám 
to potvrdí. Ale na úvod sa patrí 
napísať o začiatku mágie.
 Letnú školu žurnalistiky 
v dňoch 9. až 15. augusta 2009 
v Bratislave zorganizoval Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
v spolupráci s Katedrou žurnalis-
tiky Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského. Novinársky kurz 
slávnostne otvoril podpredse-
da vlády Slovenskej republiky 
Dušan Čaplovič prízvukujúc, že 
práve médiá sú mostom dialó-
gu medzi krajinami. Účastníkom 
kurzu sa prihovorila aj predsed-
níčka Úradu pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí Vilma Prívarová, 
ktorá podčiarkla, že kultivovanie 
jazyka krajanov je prioritným 
cieľom úradu, ktorý vedie a letná 
škola je jednou z dobrých foriem 
realizácie tohto predsavzatia. Na 
slávnostnom otvorení sa zúčast-
nili aj štátna tajomníčka Minister-
stva zahraničných vecí SR Oľga 
Algayerová, dekan Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského 
Anton Eliáš, vedúci Katedry žur-
nalistiky FiF UK Ján Sand, pred-
sedníčka Slovenského syndikátu 

novinárov Zuzana Krútka a zá-
stupca Ministerstva kultúry SR 
Ján Bábik. 
 Na kurz sa prihlásilo 10 novi-
nárov či spoločensko-kultúrnych 
dejateľov z Chorvátska, Srbska, 
Rumunska, Švédska a Ukrajiny. 
Za pomoci erudovaných profeso-
rov katedry žurnalistiky zdolávali, 
či oprášili poznatky zo spravo-
dajstva, počítačovej typografie, 
zdolali základy fotografovania, 
absolvovali besedy s významný-
mi novinárskymi a spoločensko-
kultúrnymi dejateľmi. 
 Významnou súčasťou letné-
ho novinárskeho učenia sa bolo 
zoznámenie sa s mediálnym 
systémom na Slovensku, ale aj 
návštevy významných inštitúcií, 
akými sú Slovenské národné 
múzeum, Univerzitná knižnica, 
Slovenský syndikát novinárov, 
Tlačová agentúra Slovenskej re-
publiky, ale aj štúrovská Modra. 
A to nebolo všetko: frekventanti 
kurzu mali nekaždodennú príle-
žitosť stretnúť sa so slovenským 
prezidentom Ivanom Gašparovi-
čom, s ktorým v príjemnej atmo-
sfére hovorili o mediálnej situácii 
vo svojich krajinách. 
 Teda účastníci 7. ročníka 
Letnej školy žurnalistiky pre kra-
janov nielen počúvali, debatovali, 
navštevovali, ale aj – ako správni 
novinári – písali a fotografovali. 
Naša tvorba ’09 je azda dosta-
točne presvedčivým svedectvom.

■ VLADIMíRA DORČOVá
šéfredaktorka NT ’09

VLADimíRA  DORČOVá 
(*1981) pochádza 
z vojvodinského Kulpína 
(Srbsko). Stredoškolské 
vzdelanie absolvovala 
v roku 2000 na gymnáziu 
v Báčskom Petrovci a 
vysokoškolské štúdium 
(odbor slovenský jazyk 
a literatúra) ukončila 
v roku 2005 na Oddelení 
slovenského jazyka a 
literatúry Filozofickej 
fakulty Univerzity v Novom 
Sade. V rokoch 2005 
– 2008 robila redaktorku 
a moderátorku Slovenskej 
redakcie Televízie 
Vojvodiny, od roku 2009 
pracuje ako koordinátorka 
Výboru pre informovanie 
Národnostnej rady 
slovenskej národnostnej 
menšiny. Spolupracuje so 
slovenským týždenníkom 
Hlas ľudu, mesačníkom 
pre kultúru a literatúru 
Nový život a mesačníkom 
Dimenzie. Od roku 2007 
je členkou Združenia 
novinárov Vojvodiny. 
V roku 2008 sa stala 
predsedníčkou Asociácie 
slovenských novinárov vo 
Vojvodine.

Frekventanti a organizátori Letnej školy žurnalistiky (zľava): Vladimír Dobrík, Jaroslav Zaťko, Jozef Kvasnovský, Anna Rău-
Lehotská, Ján Sand, Andrej Tušer, Andrej Kuric, Vilma Prívarová, Janko Gubani, Anna Funtíková, iveta maďarová, Vladimíra 
Dorčová a Vladimír Šimai.

Bratislava a domov
 Neznáma Bratislava už dávno 
pre mňa nie je neznámou. Niekto-
ré jej zákutia poznám dôverne, no 
objavujem ich znovu a znovu. Ma-
gická Letná škola žurnalistiky 2009 
priniesla nové sugestívne vníma-
nie tohto starovekého mesta. Oži-
votvorené budovy Starého Mesta 
ma stále fascinujú, no obdivujem 
ich so staro-novými známymi.
 A v nových súvislostiach. 
Priateľsky ju spoznávam aj cez 
dážď. Cítim ho nad ránom, keď 
mesto ešte spí. Kvapôčky bubnujú 
po okne, po listoch stromov, ktoré 
sú na nádvorí študentského domo-
va, nášho domu počas novinárske-
ho kurzu. Viem si ho predstaviť na 
pokožke. Milujem ho. A predstavte 
si! Je rovnaký ako u nás doma… 
Je to akýsi dôkaz, že mám dva 
domovy?! I keď doma sa cítim vo 
Vojvodine, ale predstava života na 
Slovensku je pre mňa živá, pestro-
farebná a očarujúca.
 Keď uvažujem o svojej do-
movskej dvojpólovosti, nemôžem 
nespomenúť podobný pocit, ktorý 
som získala pri besede s význam-
ným slovenským publicistom Sla-
vom Kalným, popredným repor-
térom, ktorý je „terénny“ novinár. 
Svoje novinárske články, príspev-
ky, postrehy o ľuďoch publikoval 
aj knižne. Mám blízko k takému 
novinárskemu štýlu, lebo môj otec 
bol podobného žurnalistického ka-
libru – písal o obyčajných ľuďoch, 
cez ich osudy podával akosť a tep 
doby, ale aj Vojvodiny. No nielen 
Vojvodiny, ale aj rôznych krajín 
sveta, v ktorých vždy pátral po Slo- 

(Pokračovanie na 3. strane)
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ANNA  FUNTíKOVá 
(*1981 v Pančeve, 
Srbsko) začala študovať 
slovenský jazyk a literatúru 
v roku 2005 v Novom 
Sade. Študentské 
chodníčky ju priviedli 
k žurnalistike. Najprv sa na 
prednáškach zo štylistiky 
teoreticky oboznámila so 
žurnalistickými žánrami. 
Vedomosti začala 
uplatňovať aj prakticky, keď 
sa jej naskytla príležitosť 
pracovať v televízii. 
Zodpovedá za mladežnícke 
vysielanie, ktoré má 
zábavný ale aj informatívny 
ráz. Stala sa frekventantkou 
siedmej a ôsmej Žúr 
školy, ktorú organizuje 
Národnostná rada 
slovenskej národnostnej 
menšiny. Rozhodla sa 
prihlásiť na siedmu Letnú 
školu žurnalistiky pre 
krajanovv Bratislave, 
lebo jej zámerom je 
zdokonaľovať sa jazykovo, 
ale aj profesionálne v oblasti 
žurnalistiky.

Bratislava a domov
(Dokončenie z 2. strany)

vákoch. Miestami s vážnym výrazom 
na tváry, ale sympaticky spontánne 
vyznanie sa Slava Kalného o vlast-
nom novinárčení pri voľnom rozho-
vore s účastníkmi Letnej školy žur-
nalistiky je druhým dôkazom o mojej 
teórii domovskej dvojpólovosti. Na 
besede som zistila nasledujúcu 
zaujímavé paralely medzi Kalným 
a mojím otcom: spoločné pre týchto 
dvoch novinárov z dvoch rozličných 
krajín je sliedenie po ľudských osu-
doch a potom aj knižné publikovanie 
novinárskych textov o životoch tých 
ľudí. 
 Práve porovnávanie novinár-
skeho diela vlastného otca s dielom 
novinára zo Slovenska, z mojej pra-
vlasti, napovedá mi, že doma som 
tam, ale doma začínam byť aj tu.
Bratislava už potom fakt nemôže byť 
neznámou.

■ VLADIMíRA  DORČOVá

Rozmýšľam
Keď nám od Úradu pre Slovákov ži-
júcich v zahraničí prišla pozvánka na 
Letnú školu žurnalistiky pre krajanov, 
rozhodol som sa, že sa v tomto roku na 
kurz prihlásime. Dnes som rád, že na 
tomto týždennom žurnalistickom podu-
jati majú po prvýkrát zastúpenie aj Slo-
váci z Chorvátska. Neobanovali sme.
Pôvodne mali s nami prísť na kurz aj 
dve dievčatá, ale nakoniec som dorazil 
iba ja a môj dlhoročný priateľ Jožko. 
Myslím si, že aj nám dvom sa podarilo 
spĺniť túto misiu a načerpať veľa odbor-
ných, ale aj ľudských skúseností pre 
naše novinárske napredovanie.
Už na slávnostnom privítaní nás úprim-
ne prekvapila účasť podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky Dušana Čaplovi-
ča. Ja osobne si prácu pána Čaploviča 
veľmi vysoko vážim a zvlášť oceňujem, 
že pri náročných povinnostiach si vždy 
nájde čas na krajanov a navštevuje de-
siatky podujatí, čím vytvára mimoriadne 
priaznivé ovzdušie a tvorivú slovenskú 
atmosféru. So svojho pohľadu oceňu-
jem prístup a podporu predsedníčky 
ÚSŽZ Vilmy Prívarovej, ktorej pomoc 
komunite Slovákov v Chorvátsku pova-
žujem za neoceniteľnú. 
Počas druhého dňa kurzu sa nám do-
stalo mimoriadnej pocty v podobe pri-
jatia prezidentom Slovenskej republiky 
pánom Ivanom Gašparovičom. Pán 
prezident s nami pobudol vo veľmi pria-
teľskom a družnom rozhovore a hlboko 
sa zaujímal o problematiku krajanských 
tlačových a elektronických médií. Jed-
notliví účastníci kurzu vyjadrili pánovi 
prezidentovi podporu, a ubezpečili ho, 
že vo svojich médiách budú propago-
vať prosperitu Slovenska a budovať 
mosty priateľstva medzi Slovákmi na 
Slovensku a vo svete.
Semináre považujem po odbornej a 
organizačnej stránke za mimoriadne 
úspešné. Osobne veľmi oceňujem prá-
cu vysokoškolských pedagógov: Jána 
Sanda, Evy Bachletovej, Jozefa Vatrá-
la, Teodora Pasternáka a organizátora 
či duše Letnej školy žurnalistiky Vladi-
míra Dobríka, ktorí poúčali, doúčali, vy-
svetľovali, ukázali, pomáhali a zohnali 
nám materiály a študijné pomôcky. 
Zaujímavé a podnetné boli návštevy 
a exkurzie v Slovenskom národnom 
múzeu, Univerzitnej knižnici, na Slo-
venskom syndikáte novinárov. Budeme 
dlho spomínať na nezabudnuteľný a 
krásny výlet do Modry, kde sme nav-
štívili Slovenskú ľudovú majoliku, polo-
žili kyticu na hrob Ľudovíta Štúra a spo-
znali jeho múzeum. Po gurmánskom 
obede v dobrej nálade vrátili sme sa 
do Bratislavy. Cestou sme si zaspievali 
krásne slovenské piesne a všetci sme 
obdivovali výnimočný hlas pána Dobrí-
ka a jeho osobitý humor. Nezaostaval 
za nim ani pán docent Sand, ktorý po-
čas celého kurzu hýri dobrou náladou a 
optimizmom.
No čo je najdôležitejšie a čo dáva ešte 
väčší význam tejto škole žurnalistiky, je 
priateľstvo s kolegyňami a kolegami od 
pera, Slovákmi zo zahraničia. 

■ ANDREJ  KURIC

Hlad je čertov brat
Všeobecne platí, že nič netreba robiť na prázdny 

žalúdok. Toto konštatovanie sa mi potvrdilo aj pri nedávnej 
zaujímavej udalosti. V rámci Letnej školy žurnalistiky sme 
všetci frekventanti spoločne 
navštívili Univerzitnú knižnicu. 
Tu nás prijal nesmierne milý 
a erudovaný pán riaditeľ, 
doktor Lechner. Okrem toho, 
že nám porozprával o histórii 
i súčasnosti tohto významného 
pracoviska, svoje výpovede 
popretkával aj vtipmi. Do tejto 
príjemnej atmosféry, akoby 
podľa scenára zapadol drobný 
moment, keď kolega Vladimír 
Šimaj zo Švédska (inak veľký 
hladoš), vytiahol z tašky skoro 
peceň chleba a bez ostychu si ho začal servírovať. možno mal tak 
trochu šťastie, že pán Lechner je známy humorista a chrúmanie 
chlebíka očividne prehliadal. Túto scénu som však nemohla 
prehliadnuť ja, lebo som sedela oproti a Vladkovo počínanie 
ma dojalo až k slzám. Nebola to však jediná hladošská scéna 
kolegu Šimaja, ktorý sa počas celého týždenného podujatia 
veľmi pedantne staral o svoj žalúdok. Veď nakoniec má pravdu, 
s prázdnym žalúdkom sa písať nedá, veď nie nadarmo sa 
hovorí, že je niekto hladný ako spisovateľ. Ale náš Vladko túto 
skúsenosť zmenil, dobre sa najedol a ako novinár sa mohol 
predstaviť dobrými výsledkami.

■ Text a foto: Anna Funtíková 

Nekaždodennosť a kondícia
Tohtoročná Letná škola žurnalistiky prebiehala takmer v jesennom 

počasí. Nepriaznivé počasie však vôbec nevplývalo na úsmevy 
účastníkov, ktoré nesporili počas celého týždňa. V titulku spomínaná 
nekaždodennosť tohto kurzu bolo privítanie u pána prezidenta 
Slovenskej republiky. Cesta do Prezidentského paláca, priznám si, 
bola dynamická, kedže sme časovo boli obmedzení, neostávalo nám 
nič, iba pridať do kroku. Možno to bol aj svojrázny tréning, lebo cesta 
späť musela byť ešte rýchlejšia. Bratislavou sa prehnala búrka a tak 
sme boli prinútení urobiť si dáždniky z toho, čo sme mali pri sebe. To 
je znakom, že každá škola nemá iba jedno zameranie. 

Tento kurz nám okrem odborových vedomostí, dopomohol aj 
k dobrej fyzickej kondícii.

■ Text a foto: Anna Funtíková 
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JANKO  GUBáNi
(*1988 Aleşd, Rumunsko) 
stredoškolské vzdelanie 
získal v lýceu Jozefa 
Kozáčeka v Bodonoši. 
V roku 2008 nastúpil 
na Filozofickú fakultu 
Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. Popri 
štúdiu spolupracuje 
s redakciou kultúrno-
spoločenského 
časopisu Naše snahy. 
medzi jeho záľuby 
patrí masmediálna 
komunikácia, slovenský 
jazyk a literatúra. 
Novinársku prácu mal 
možnosť vyskúšať si už 
na strednej škole, kde 
pracoval ako zástupca 
šéfredaktora školského 
časopisu Prameň. Jeho 
cieľom do budúcnosti je 
aktívne sa zúčastňovať 
na upevňovaní 
slovenského podvedomia 
Slovákov žijúcich 
v Rumunsku. 

Novinársky entuziazmus
Viem, že viem písať a chcem sa v tom zdokonaliť, 
hovorí Janko Gubani, mladučký novinár, pôvodom 
z rumunských Šaranov, ktorý novinárske pero do rúk 
vzal pred niekoľkými rokami v časopise Naše snahy 
plus. Zoznámili sme sa s nim na Letnej škole žurnalistiky 
v Bratislave. Kedy si v sebe objavil novinára?

– Ešte na základnej škole profesor slovenčiny si všimol moje texty 
a povedal mi, že mám na to. To pochválenie mi dalo chvíľkové 
nadšenie. Láska k písaniu v plnej miere sa začala prejavovať až na 
strednej škole, keď som sa stal aj zástupcom šéfredaktora školského 
časopisu. V tom období začínam publikovať vlastnú literárnu tvorbu a 
novinárske rozhovory aj v časopise Naše snahy. 

Z novinárskych žánrov nateraz využívaš iba 
správu a interview. Ktoré témy sú príznačné pre 
tvoje príspevky? 

– Pokiaľ ide o vlastnú literárnu tvorbu, ktorú publikujem v Našich 
snahách plus (literárny časopis), inšpiruje ma naturizmus, čiže 
príroda. V novinárskych článkoch sa viacej zameriavam na písanie 
správ z rôznych kultúrno-umeleckých, cirkevných, či spoločenských 
udalostí vôbec. Neskôr som sa začal venovať písaniu rozhovorov. 
Spomenul by som napríklad rozhovory s dvomi lekármi, pochádzajúcimi 

z Rumunska, ktorí však pôsobia v zahraničí. Rozhovormi prispievam aj 
do zaujímavej rubriky Remeslá, v ktorej sprítomňujeme a oprašujeme 
ľudové remeslá, z ktorých niektoré pomaly už zanikajú.

Si jedným z tých začínajúcich novinárov, ktorí si 
uvedomujú potrebu neustáleho zdokonaľovania sa. 
Ako oceňuješ svoju účasť na tohtoročnej Letnej škole 
a program kurzu?

– Letná škola žurnalistiky je môj prvý krok v novinárskej edukácii, 
čiže po prvýkrát sa zúčastňujem akéhokoľvek novinárskeho kurzu. 
Nadovšetko si vážim poznatky, ktoré som získal na prednáškach – 
napríklad, že rozhovor môže byť monologický a dialogický. Určite som 
niekedy aj čítal monologický rozhovor, ale som si to neuvedomoval. 
Po tomto školení už určite budem využívať oba druhy rozhovoru. 
Osobitne ma oslovila prednáška Teodora Pastrenáka o fotografii a 
druhoch fotografických aparátov.

Študuješ slovenčinu a zemepis na Univerzite Konštatína 
Filozofa v Nitre. Čím chceš byť, keď „narastieš“?

– Mojím prvoradým cieľom je vyštudovať na Slovensku a vrátiť sa 
medzi krajanov do Rumunska. Keď aj nie do Rumunska, tak hocikam 
do zahraničia, ale medzi krajanov. Keď profesionálne narastiem, 
chcem pôsobiť ako novinár alebo ako učiteľ slovenského jazyka a 
literatúry. 

■ S Jankom Gubanim sa rozprávala VLADIMíRA  DORČOVá

Vladimíra Dorčová, mladá 
šarmantná a úprimne pove-
diac, úspešná žurnalistka 
v slovenskom zahraničí. 
Presne kedy začala praco-
vať ako novinárka nevie, 
ale ja konštatujem, že jej 
začiatočná tvorba siaha do 
jej detstva. Najprv uverej-
ňovala v detskom časopi-
se Detský kútik, potom v 
týždenníku Hlas ľudu. Bola 
členkou redakcie mládež-
níckeho časopisu Vzlet, 
počas štúdia prispievala do 
školského časopisu Slád-
kovič. Neodolala ani tele-
víznej brandži. V 1. ročníku 
štúdia pracovala pre lokál-
nu Televiziu Petrovec. Mala 
na starosti mladežnícke vy-
sielanie. Po skončeni štú-
dia sa začala venovať novi-
nárstvu profesionálne. Ako 
sama tvrdi naďalej ostáva 
verná písanému slovenské-
mu slovu. Ozaj prečo? 

– Je to dosť jednoduchá otázka, 
ale je ťažšie na ňu odpovedať. 
Ako som spomínala, pochádzam z 
novinárskej rodiny. U nás v rodine 
sa vždy čítali knihy tak srbské ako 
aj slovenské a bolo logické, že 
vyštudujem slovenčinu. Bolo mi to 
odzačiatku jasné, že sa stále budem 
musieť zdokonaľovať v slovenčine. 
Som si vedomá toho, že novinári 
a vlastne médiá majú veľký podiel 
na zachovávaní jazyka. Novinári 
sú národnými buditeľmi a nejakými 
kontrolórmi nad jazykom. 

Novinárstvo sa tak isto ako aj 
jazyk stále mení. Je nutné aby sme 
sledovali trendy tejto brandže, teda 

aby sme boli modernými. Takto si 
prilákame mladých ľudí, myslím 
našu slovenskú mládež. Vždy sa 
snažím, aby som si udržiala svojich 
čítateľov tak zo staršej generácie ako 
aj mladšej. Kladiem si za cieľ osloviť 
ich nejakou novou témou, moderným 
pohľadom na daný problém, novými 
jazykovými výrazmi. De facto, naša 
slovenčina je archaická ako aj v iných 
krajinách slovenského zahraničia. 
Treba prinášať nové jazykové 
výrazy, aby sa obohacovala slovná 
zásoba mladej generácie, a tak aby 
sa nehanbili hovoriť po slovensky. 

Strašne veľa čítam slovenské 
knihy, zvlášť od súčasných autorov. 
Zakaždým keď prídem na Slovensko 
buď na služobnú cestu alebo iné 
aktivity, zásobím sa slovenskými 
knihami a časopismi, rôznymi 
denníkmi. Popri tom veľa čítam rôzne 
správy z mediálnych portálov. V robote 
počúvam cez internet slovenský 
rozhlas i keď nie vždy tu na Slovensku 
hovoria spísovnou slovenčinou, 
takže pozor, treba byť oboozretný. 
Slovenskú televíziu menej sledujem, 
jednoducho v redakcii nie je na to 
čas a doma ešte nemám káblovú 
televíziu. Na Slovensku mám veľa 
kamarátov, s ktorými si dopísujem 
cez chat a po každej konverzácií sa 
obohatím niekoľkými slovami. Skrátka 
veľa známych, veľa spolupracovníkov 
s ktorými som každodenne v styku, 
jednoducho si ani neuvedomujem, že 
si osvojujem veľa nových, moderných 
slov. Pokiaľ ide o profesionálne 
postavenie, som koordinátorkou 
výboru pre informovanie slovenskej 

národnostnej menšiny a k tomu sa 
pripája aj administratívna funkcia. Teda 
tu som takým menším úradníkom. 
Sledujem situáciu v slovenských 
vojvodinských médiách. Zároveň som 
predsedníčkou Asociácie slovenských 
novinárov, ktorá vznikla v roku 2002 
pre objektívne príčiny. Túto asociáciu 
sme obnovili minulý rok 3. októbra a 
vtedy som bola vymenovaná do tejto 
funkcie. Na tento rok sme si určili 
také ciele ako vytvorenie webovej 
stránky, novinárskych preukazov a 
pokúsime sa do konca roka vytvoriť 
v písanej podobe stratégiu v našom 
novinárstve, lebo bez stratégie sa 
ďalej fungovať nedá. Keďže mnohé 
naše médiá oslávia pekné okrúhle 
výročia, v októbri zorganizujeme 
simpozium. 

Chcela by som vylepšiť jazykovú 
úroveň našich médií, aby sme my, 
novinári, pochopili, že musíme stále 
pracovať na sebe. Teda aby sa aj tí 
novinári, ktorí majú nad 40 rokov, 
zapájali, prihlásili na rôzne kurzy, 
ktorých úlohou bude vylepšiť kvalitu 
médií po jazykovej stránke a nielen… 
Túto situáciu si mnohí novinári 
neuvedomujú a takto sa stráca 
kvalita našich slovenských médií 
v Srbsku. Nebojím sa zmien, lebo 
zmeny sú potrebné. No najhoršie je 
predpovedať svoju budúcnosť. Som 
mladá, ambiciózna a myslím si, že 
moja kariéra aj napriek tomu, že si 
ju budujem v slovenskom jazyku a 
žijem v zahraničí, bude úspešná. 

■ S Vladkou Dorčovou sa 
rozprával JANKO  GUBANI

Na Slovensku mám veľa kamarátov
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miROSLAVA  KOČiŠOVá 
(*1977 vo Veľkom 
Bereznom, Ukrajina) má 
slovenské korene po 
otcovi. Vychodila základnú 
školu v Užhorode a v 
tomto meste absolvovala 
aj strednú a vysokú školu. 
Pracovala ako reportérka 
v rôznych regionálnych 
a celoštátnych novinách, 
v rozhlase a v televízii. 
Publikovala články na rôzne 
kultúrno-spoločenské témy 
a súčasne sa zaoberala aj 
prezentovaním kriminálnych 
príbehov. Od roku 1999 
sa zapojila do vydávania 
časopisu Dôvera, je členkou 
organizácie slovenských 
žien Dôvera v Zakarpatsku. 
V súčasnosti pracuje na 
Užhorodskej univerzite 
ako pomocníčka tajomníka 
rektora. 

Študent žurnalistiky v Srbsku
Počas Letného kurzu pre žurnalistov som sa zoznámila 
s kolegom so Srbska, z Báčskeho Petrovca, Jaroslavom 
Zaťkom. Tento milý chlapec študuje na Novosadskej univerzite 
žurnalistiku a chystá sa byť novinárom v niektorom slovenskom 
médiu v Srbsku, a možno aj v zahraničnom. Rozprávala som 
sa s ním o zaujímavých témach pri káve a odhalila som, že má 
veľkú rodinu a býva v krásnom rodinnom dome. Jaro, prečo si 
sa rozhodol stať sa novinárom?

– Pretože ma zaujali rozličné informácie z rôznych životných sfér, ktoré mi 
žurnalistika donáša. Tiež som chcel byť v kontakte so Slovákmi v Srbsku a 
informovať ich, čo sa deje v štáte a inde. 

Ako si sa dostal na univerzitu, ak boli prijímacie skúšky? 
– Mal som skúšky zo slovenského jazyka a všeobecnej kultúry. Ale Srbsko 
má zákon, ktorý menšinám zabezpečuje určitý počet miest na univerzite. 
Takže ja som sa ako jediný Slovák medzi uchádzačmi dostal do štátneho 
finančného programu. 

Máš dobré perspektívy ako slovenský novinár v Srbsku?   
– Mám, pretože v Srbsku existuje veľa médií v slovenčine. Štátna televízia 
v Srbsku má slovenskú redakciu, ktorá má určený čas na vysielanie. Máme 
slovenský týždenník v Srbsku Hlas ľudu, ktorý teraz oslavuje aktuálne výročie. 
Okrem toho je veľa lokálnych televízií a rádií. 

Existujú problémy slovenskej menšiny v Srbsku, čo by sa dalo 
vysvetľovať v tvojich článkoch? 

– Jestvujú izolované, jednotlivé prípady nacionalistickej povahy, ale skôr by 
som písal o tej kultúre, aby som napomáhal zachovanie slovenskej identity 
v Srbsku. 

■ Za rozhovor ďakuje MIROSLAVA  KOČIŠOVá

moje zážitky z Bratislavy. Najlepšie 
a najpresnejšie o tom porozprávajú 
tieto fotografie...

Foto: © miROSLAVA  KOČiŠOVá
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ANDREJ  KURic
sa narodil v Josipovci 
(chorvátsko). maturoval 
na Slovenskom gymnáziu 
v Ríme. Vysokoškolské 
štúdium slovakistiky a 
germanistiky absolvoval 
na Filozofiskej fakulte 
Novosadskej univerzity. Ako 
učiteľ pôsobil v Jelisavci, 
na Radoši v iloku. Aktívne 
pracoval v SKOS Ľ. Štúra 
v iloku, spolupracoval 
s časopismi Jednota a 
Hlasu ľudu. Teraz pracuje 
ako pedagóg-vychovávateľ 
v Hotelovo-turistickej 
škole v Osijeku. Je 
poradca pre slovenský 
jazyk pri ministerstve 
školstva chorvátska. 
Popri zamestnaní aktívne 
pracuje v Zväze Slovákov 
v chorvátsku. Je jeho 
predseda, šéfredaktor 
mesačníka Prameň, 
jediného časopisu Slovákov 
v chorvátsku, redaktor 
slovenského vysielania 
Rádio Osijek a autor a 
spoluautor viacerých 
kníh, učebníc, slovníkov a 
zborníkov:Slováci v iloku, 
140 rokov slovenskej 
školy v iloku a 90 rokov 
divadelníctva v iloku. 
Slovensko-chorvátsky 
a chorvátsko-slovenský 
slovník, Slovenská osada 
Josipovec včera a dnes, 
Slovensko-chorvátsky 
slovník s konverzáciou, 
Slovenská osada Josipovec 
a 40 rokov KUS Bratia 
Banas, 15. rokov Zväzu 
Slovákov a je spoluautor 
niekoľkých monografii 
o slovenských osadách 
v chorvátsku a tiež 
spoluautor učebníc 
slovenského jazyka od 
prvej po ôsmu triedu 
základnej školy. Do tlače 
práve pripravuje obrázkový 
slovensko-chorvatsko- 
-nemecko-anglický slovník 
a zbierku básni Hľadanie 
domova.

JOSiP  KVASNOVSKi 
narodený pred pol storočím 
vo velebnej slovenskej obci 
Josipovac, pomenovanej 
podľa biskupa ďakovskej 
diecézy Josipa Jurja 
Strosmajera. Po ukončení 
strednej školy v Ríme, 
absolvoval Vyššiu komerčnú 
školu v Slavonskom Brode a 
potom si zapisal slovenský 
jazyk a literatúru na 
Filozofickej fakulte v Novom 
Sade. V súčasnosti žije 
v chorvátskej obci Gorjani 
(meno Gara sa spomína už 
v 13. storočí) a pracuje ako 
učiteľ slovenčiny v rodnej 
obci. Ako praktický človek 
je neustále zviazaný 
so životom spoločnosti, 
najmä v oblasti športu a 
národno-kultúrneho života, 
bol, resp. je vo vedení 
športového, hasičského, 
rybárskeho, mládežníckeho, 
poľovníckeho kolektívu a 
kultúrneho súboru. Stál pri 
zakladaní matice slovenskej 
v chorvátsku, realizácii 
uznesenia štátnej novely 
o združeniach, keď bol 
založený Zväz Slovákov 
v chorvátsku a zakladal 
aj kultúrno-spoločenský 
časopise Slovákov 
v chorvátsku Prameň. 
Verí, že Letná škola 
žurnalistiky pre krajanov mu 
prospeje vo výchove žiakov 
– žurnalistov na základnej 
škole.

Čo je a kde je pravda?
Môj dobrý priateľ mi povedal, že pravda je to, čo nie je lož. 

Zrejme má pravdu. O vecnom význame tohto slova netreba hovoriť. 
Rozmýšľal som však o tom, ako toto slovo pôsobí v rôznych 
významoch. Chcem sa oprieť o jednu informáciu o tom, aké boli práva 
fanúšikov na medzinárodnom futbalovom stretnutí medzi futbalistami 
Splitu a Žiliny.

Prelistoval som noviny jedného slovenského autora. Dozvedel som 
sa, že na základe disciplinárneho rozhodnutia UEFA bolo zakázané 
fanúšikom Splitu zúčastniť sa a fandiť svojmu mužstvu na zápase. 
Boli tým porušené demokratické práva človeka? O tejto problematike 
bola v chorvátskych novinách podaná správa z disciplinárnej komisie 
UEFA, podľa ktorej spomínaní fanúšikovia mali právo zúčastniť sa 
spomínanom stretnutí.

A kde je pravda?
O tom sme sa dlho-predlho bavili. A dobre mi povedal jeden 

priateľ, že informáciu v novinách treba čítať najmä medzi riadkami. 
Pri týchto slovách som si spomenul na informáciu z istého ruského 
denníka. Informoval o bežeckých pretekoch, na ktorých sa zúčastnili 
pretekári celého sveta, ale favoritmi boli ruskí a americkí bežci. 
Správu, o víťazstve amerického pretekára komentovali ruské noviny 
takto: „Na veľkom mítingu ruský pretekár obsadil skvelé druhé miesto, 
kým americký bol predposledný.“

Z tohto konštatovania prichádzame k záveru, že pravda v novinách 
môže mať rozličné podoby. A sám čitateľ si vytvorí vlastnú mienku a 
vlastný úsudok o danej športovej udalosti.

■ JOZEF  KVASNOVSKI

Anka prekladá poéziu i prózu
Na Letnej škole žurnalistiky pre krajanov som stretol 
kolegyňu Annu z Rumunska a poprosil som ju, aby 
mi povedala niekoľko slov o sebe a o Slovákoch 
v Rumunsku…

– Volám sa Anna Rău-Lehotská, som z Rumunska, z mestečka Nad-
lak, v ktorom žije viac ako 5000 Slovákov. V celom Rumunsku žije 
vyše 10 000 Slovákov. V Nadlaku máme okrem základnej aj strednú 
školu, v ktorej pracujem ako učiteľka fyziky. Máme ešte jednu strednú 
slovenskú školu aj v Bihorskej oblasti, v lokalite Bodonoš. Do týchto 
dvoch škôl prichádzajú slovenské deti z celého Rumunska. 
Ako som už spomínala, učím fyziku a okrem toho sa zaoberám aj 
prekladaním. Prekladám poéziu a prózu z rumunčiny do slovenčiny a 
naopak, ale vydala som aj knihu prekladov slovenskej poézie z Ru-
munska do esperanta. Zaoberám sa aj prekladom odborných textov. 
Preložila som dve učebnice fyziky z rumunčiny do slovenčiny, kto-
ré používame v slovenských stredných školách v Rumunsku. Som 
autorkou niekoľkých kníh prózy a poézie. V poslednom čase pracu-
jem v redakčnom tíme časopisov Naše snahy plus a Dolnozemský 
Slovák. Do týchto časopisov prispievam správami o živote Slovákov 
v Rumunsku, prekladmi odborných a literárnych článkov a zároveň 
v nich pracujem ako jazyková redaktorka.

■ Zaznamenal ANDREJ KURIC

Príhovor dekana FiF UK Antona Eliáša 
na otvorení Letnej školy žurnalistiky

Na slávnostnom otvorení kurzu 
víta frekventantov vedúci Kated-
ry žurnalistiky FiF UK Ján Sand
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ANNA  RăU-LEHOTSKá
(*1964 v Nadlaku, 
Rumunsko) vyštudovala 
chémiu a fyziku na Fakulte 
chemickej technológie 
v Bukurešti. V súčasnosti 
vyučuje fyziku v Školskom 
stredisku Jozefa Gregora 
Tajovského v Nadlaku. Jej 
koníčkom je písanie prózy 
aj poézie. 
Publikovala tieto knižné 
vydania: Jedným dychom, 
Nadlak 1994; Ozveny po 
výkriku – Eĥo de niaj krioj, 
Nadlak 1996; Bibliografia 
časopisu Slovenský 
týždenník 1929 – 1932, 
Nadlak 2003; Bibliografia 
časopisu Naše snahy 1936 
– 1941, Nadlak 2007. 
Pre slovenské stredné 
školy preložila z rumunčiny 
do slovenčiny dve 
učebnice fyziky. Zaoberá 
sa jazykovou úpravou 
slovenských časopisov 
vychádzajúcich 
v Rumunsku, Naše snahy 
Plus a Dolnozemský Slovák. 
Do tlače pripravuje knihu 
krátkych próz s názvom 
Zvitok predsavzatí, ktorá 
vyjde koncom roka vo 
Vydavateľstve ivana Krasku 
v Nadlaku.

Zveľaďovať kultúru pradedov
Pán Kuric, kto a čo všetko sa skrýva za vaším menom?
– Ja som už ôsmy rok predsedom Zväzu Slovákov v Chorvátsku, 

ale pracujem na polovičný úväzok ako pedagóg Hotelovej akadémie 
v Osijeku a tiež na polovičný úväzok ako poradca pre slovenský jazyk 
pri Ministerstve školstva Chorvátskej republiky. Ďalej som šéfredak-
torom jediného slovenského časopisu z Chorvátska, mesačníka Pra-
meň. Som redaktorom slovenského vysielania v Rádiu Osijek, ktoré 
je štátnym rozhlasom a počuť ho takmer v celom Chorvátsku. Vysie-
lanie v slovenčine je raz do týždňa, v nedeľu. Okrem toho pracujem 
aj v lokálnom rádiu. 

Medzi moje hobby patria videokamera a fotoaparát a kým som 
mal viac času, chodieval som filmovať na svadby a tak som si privyrá-
bal. Moja sestra má dom na dedine, preto, keď mi to dovolí počasie, 
rád chodievam raz týždenne pracovať do záhrady.

Dá sa vôbec zosúladiť takýto bohatý profesionálny ži-
vot s rodinným životom?
– Mnohí sa ma na to pýtajú. Našťastie mám už veľké deti, dve 

dcéry doštudovali a pracujú, tretia študuje, manželka tiež pracuje. 
Bývame v meste, nemám pozemok, ani ošípané alebo iné domáce 
zvieratá, namiesto toho, aby som sedel pred televízorom alebo cho-
dil do krčmy popíjať s kamarátmi, ja radšej sedím pred počítačom a 
využívam voľný čas na takúto prácu. Takto si nájdem dosť času aj 
pre rodinu. 

Čo mi môžete povedať o uskutočnených projektoch?
– Vo Zväze Slovákov sme mali naplánované rozmanité akcie a 

vďaka Bohu sa nám skoro všetky podarilo aj uskutočniť. Zväz Slová-
kov je strešná organizácia Matice slovenskej. Matice, ako právny sub-
jekt, majú za úlohu zveľaďovať a rozširovať slovenskú kultúru, jazyk a 
tradície, ktoré si priniesli naši pradedovia zo Slovenska. V poslednom 
čase sa nám podarilo založiť štyri nové Matice slovenské. Čo sa týka 
vydavateľstva, vydali sme 20 nových kníh. Mali sme iba 6 škôl, kde 
sa vyučoval slovenský jazyk, a teraz máme 12. Čo sa týka miestneho 
rozhlasu, jediné rádio, kde sa vysielalo po slovensky, boli Našice; te-
raz je to aj v Iloku, v Osijeku, Ďakove, Miľovciach. 

Každá lokalita má vlastné rozhlasové vysielanie, alebo 
jedno spoločné?
– Rádio Osijek je pre všetkých, na takmer celom území Chorvát-

ska. Ostatné sú lokálne. Môžeme sa pochváliť, že máme aj vlastné 
učebnice slovenčiny pre základné školy. A čo ešte máme v pláne: 
chceme pokračovať v zakladaní Matíc v lokalitách obývaných Slovák-
mi, kultúrnych domov tam, kde ešte neexistujú.

■ Za rozhovor ďakuje ANNA  RăU-LEHOTSKá

Pravda o Letnej škole
Letná škola, ktorej som sa 
tohto roku s radosťou a 
oduševnením zúčastnila, 
ma naučila vniknúť do ne-
preniknuteľných tajomstiev 
novinárskeho remesla. Te-
raz už viem celkom zručne 
narábať so spojovníkom, 
pomlčkou i rozdeľovníkom, 
ale vyhýbať sa aj americ-
kej pomlčke. Dokážem si 
distingvovane podať ruku 
napríklad aj s pánom pre-
zidentom. Poradila by som 
si určite takto aj na tlačovej 
konferencii. Naučila som sa 
zosúladiť parametre vysní-
vaného digitálneho fotoapa-
rátu s hrúbkou peňaženky. 
A ani žirafa ma nakoniec 
nekopla. Navyše, prenikla 
som do najskrytejších zá-
kutí novinárskeho kumštu: 
veď poriadny novinár musí 
mať okrem vyspatej mysle 
a smelého jazyka aj nízke 
podpätky a dáždnik. (mám 
pravdu, že vy ste mysleli 
na píšuce pero a funkčný 
diktafón či mobil? chacha, 
prerátali ste sa!) Totiž, keď 
novinár letí s časom oprete-
ky na dohovorené stretnutie 
– a neletí doslovne, lebo 
potom by mu už neprekážali 
bocianie topánky – je mu 
síce dovolené premočiť si 
chrbát, no nikdy nie fotoapa-
rát. A čo je najkrajšie a naj-
závažnejšie? Batôžtek mi je 
pri návrate domov naplnený 
krásnymi zážitkami a množ-
stvom nových priateľov.

■ ANNA  RăU-LEHOTSKá

Príhovor predsedníčky ÚSŽZ Vilmy Prívarovej na otvorení Letnej 
školy žurnalistiky pre krajanov
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iVETA  mAďAROVá
(*1987 v Novom Sade, 
Srbsko) skončila základnú 
školu a gymnázium 
v Báčskom Petrovci 
a počas troch rokov 
pracovala a zamerala sa 
na herectvo. Okrem toho 
bola moderátorkou v rádiu 
Petrovec v hudobnom 
vysielaní. V relácii,  ktorá 
sa vysiela raz týždenne, 
pôsobila viac ako 9 
mesiacov. má za sebou 
dve úspešné divadelné 
predstavenia, získala aj 
odmeny za herecký výkon. 
Tento rok sa po prvýkrát 
zúčastňuje na Letnej škole 
žurnalistiky v Bratislave 
a predtým absolvovala 
dvakrát aj Žur školu 
v Srbsku a taktiež Letný 
kurz slovenského jazyka 
v modre. Tento rok začne 
študovať žurnalistiku na 
Univerzite Konštantína 
filozofa v Nitre. 

Rozširovanie kontaktov
Expredseda spolku Slo-
vákov v chorvátsku, Josip 
Kvasnovský hovorí o  Slo-
vákoch v chorvátsku

O združeniach Slovákov:
Slováci ako spoločensky a navzájom 
angažovaný národ tvorili jednu en-
klávu, a boli to združenia zamerané 
na vývin slovenskej kultúry, ktoré sa 
aj snažili udržať svoje tradície aj kvô-
li tomu, že nežijú vo vlastnom štáte.
Počet :
Každé to združenie má svoju históriu 
a skôr než sa združili do jedného cel-
ku, jestvovali štyri také spolky : Jeli-
savac, Markovac, Josipovac a Ilok. 
Pôvod:
Do 1992 roku, bolo to presnej-
šie združenie Čechov a Slovákov 
v Chorvátsku, ale v tom istom roku 
sa aj rozdelili kvôli vojnovému ob-
dobiu, a vtedy sa Slováci združili do 
jedného celku, ktorý dostal pomeno-
vanie Zväz Slovákov v Chorvátsku. 
Publikácie:
V tomto združení bol založený Slo-
venský časopis Slovákov, kde sa 
vyjadrovali jeho členovia o funkcii 
tohto združenia a o aktuálnych čin-
nostiach. 
Dnešný stav:
Súčasne sa  ich účinnosť rozvíja 
v tomto zväze a majú túžbu rozši-
rovať kontakty aj za hranicami, lebo 
počas vojny sa vytvorili bariéry, vzťa-
hy sa prerušili a chceli by to všetko 
obnoviť a znovu navštevovať svojich 
krajanov a získať nové známosti. 

■ Zaznamenala 
IVETA  MAĎAROVá

Živé sochy krásnej Bratislavy
Mnoho živých sôch, hudobníkov, spevákov a portrétistov 

môžu v týchto dňoch stretnúť obyvatelia a návštevníci v uličkách 
historickej časti Bratislavy. 

O možnosť zatraktívniť tzv. voľnými pouličnými aktivitami 
život v Starom Meste počas tohto leta žiadosť podali prevažne 
amatérski umelci. Zaujímavosťou sú dve slečny, prechádzajúce sa 
v dobových kostýmoch, s košíkmi preloženými cez ruku. Vnášajú 
atmosféru dávnejších čias a komu sa naozaj páčia, ten im do 
košíka vhodí mincu na znak uznania a vďaky. Prvýkrát sa o priazeň 
slovenskej metropoly uchádzajú aj Rómovia hrajúci na husliach a 
saxofóne. Vraj im už tlieskali v uliciach francúzskych a anglických 
miest, ich šansóny vraj za srdce chytajú…

Svoj talent tradične ponúkajú mladí študenti umeleckých škôl, 
aby sa aj týmto spôsobom zbavovali neprimeranej trémy. Vyhrávajú 
na gitare, kontrabase, flautách. Medzi „starých známych“ patria 
živé sochy známych osobností, ako aj Vtáčia fontána, jednočlenný 
orchester, ale aj muž hrajúci v historickom kostýme. Vďaka tomu, 
že sa dokáže dohovoriť viacerými jazykmi, vie o svojom hudobnom 
nástroji porozprávať aj početným zahraničným turistom, ktorí sa pri 
ňom vďačne pristavujú.

Kto sa chce v rámci nich prezentovať, musí mať vo vrecku 
povolenie mesta, inak by mohol mať nepríjemnosti s Mestskou 
políciou. Tiež je povinný uhradiť miestnu daň za zaujatie verejného 
priestranstva o rozlohe jeden meter štvorcový na deň vo výške 
20 centov. Ale tu sa vyskytujú aj taký neatraktívni a nekreatívny 
žobráci ktorý namiesto toho, aby Bratislavčanov zabavili, obťažujú 
žobraním a svojím zanedbaným výzorom. 

Ale keď chcú zarobiť musia aj pracovať, ale keď im vadí 
obliekať sa inak, potom nech im nevadí keď menej dostanú, keďže 
sa už rozhodli žobrať.

■ IVETA  MAĎAROVá
▼foto: autorka

Z myšlienok 
Ľudovíta Štúra
„Po každom lete nastane v prírode jeseň 
a napokon zima, a táto postupnosť 
sa objavuje aj vo svetových dejinách. 
Národy ukonané horúčavou a prácou 
opúšťajú postupne javisko dejín a 
nasleduje dejinný nečas, duchovná 
zima, ktorou sa končí jeden život... 
Vývoj ľudstva napriek tomu pokračuje, 
večné pravdy sa nerúcajú, naopak: tak 
ako sa s príchodom jari príroda po zime 
prebúdza do bohatého života a začína 
s obnovenými silami, podobne je tomu aj 
v živote ľudstva.“

(Slovanstvo a svet budúcnosti. 
Bratislava 1993, s. 174)

„Čím národ v úplnom ducha svojho 
rozživotený postavený viac a viac ustáva, 
tým sa väčšmi uňho k večeru blíži a oči 
druhých tiež pomaly z neho sa spúšťajú a 
na druhé vychádzajúce svetlo obracajú.“

(Život národou. In: Orol tatránski, 1846, 
roč. 2, č. 43, s. 338)
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VLADimiR  ŠimAi
(*1963) študoval na 
Vysokej škole žurnalistiky 
(Sodertorns hogskola, 
2002) a Vysokej 
škole pedagogickej 
(Lararhogskolan i 
Stockholm, 2003). Od 
roku 2001 pracoval ako 
žurnalista v denníkoch 
Arvika Nyheter, 
Bohuslaningen, vškolskej 
prílohe Skolporten, 
v týždenníku Dagens 
samhalle a v kvartálniku 
memento.Ako hobby 
pestuje kulturistiku, pretože 
si mysli, že to je dobré 
pre telo aj dušu. Duševné 
cvičenia mu umožňujú 
zastaviť sa a reflektovat 
o cestu, ktorú vykonal. 
Zaujíma ho nočný život, 
lebo ukazuje tváre, ktoré 
cez deň nevidieť.

Moje rodné mesto
Narodil som sa v Bratislave. Bývali sme na Karadžičovej ulici, kde 

som sa aj hrával. V roku 1968 sa rodina vybrala do sveta a usadili 
sme sa vo Švédsku. Tam som vyrastal a chodil do školy.

Keď som sa prvýkrát po dlhej dobe vrátil do môjho rodného mesta, 
dom, kde som býval, park kde som sa hrával, budova kde som chodil do 
škôlky – všetko bolo oveľa menšie ako som si to pamätal. Z  obrovskej 
cesty, kde som sa hrával, zostala len malá ulička. Namiesto veľkého 
plota, čo bola hranica medzi naším a susedským dvorom, stojí len 
malý plôtik. Z veľkého obchodu s mliekom a potravinami zostala len 
akási malá búdka. Nuž – vyrástol som.

Toto leto som prišiel do Bratislavy navštíviť Letnú školu žurnalistiky. 
Stretol som sa so zaujímavými ľuďmi, navštívil som významné inštitúcie 
a bol som na výlete v Modre. Hovorilo sa sústavne po slovensky – až 
sa mi krútila hlava. Ale aspoň lepšie poznám slovenskú mentalitu, 
slovenské myslenie a slovenské tradície. A nielen to, pochopil som 
lepšie, ako funguje spoločnosť, médiá a politika na Slovensku. Ďalej 
som na zoznámil so Slovákmi, čo už veľa generácií žijú v Srbsku, 
Chorvátsku, Rumunsku a na Ukrajine. 

Tieto skúsenosti mi otvorili oči. Bratislava a Slovensko sa stali 
väčšie a bohatšie. Viac zložité, komplikované a odlišné. A to všetko 
dostatočne hlboko pochopiť si možno žiada ešte ďalší kurz. 

■ VLADIMíR  ŠIMAI

Ako sa začína kariéra?
 

Je všeobecné známe, že 
náš svet ovplyvňujú mnohé 
činitele. Mladí sú v tomto 
smere rozprávkou sami 
pre seba. Neraz a ľahko 
sa stotožňujú so svojimi 
idolmi. Pravdepodobne film 
ovplyvnil aj mladú, povedal 
by som životaschopnú 
Ivetku z Vojvodiny. Ako a 
kedy si začala na hereckom 
poli, Ivetka?

– Začala som zrejme s amatérskym 
herectvom počas mojej trojročnej 
prestávky absolventov gymnázia 
v Bačskom Petrovi. Náš súbor a 
priatelia vzbudili vo mne silný zá-
ujem o herectvo.
Kedy si vlastne dostala prvú rolu 
v divadelnom predstavení?
Prvýkrát som dostala úlohu v hre Do-
paroma, kde som stvárnla úlohu bo-
hyne, ktorá bola jednou z hlavných 
postáv. Hra dostala názov podľa 
staroslovenského boha Paroma.

Kde sa konala premiéra?
– Premiéra, ktorú režiroval český 
režisér pán Peter Serge Butko, 
bola v divadle VHV v Bačskom 
Petrovci.

Uviedli ste tento titul aj na 
iných scénach?

– Ano, s týmto predstavením sme 
prešli po divadelných ochotníckych 
festivaloch vo Vojvodine. A diváci, 
ale aj odborníci nás vysoko ocenili

A ako sa ti darilo ako za-
čiatočníčke? 

– Myslím si, že veľmi dobre, lebo 
som dostala aj ocenenia. Najviac 
si vážim, že som mohla vystúpiť na 
Scénickej žatve v Martine, čo bolo 
pre mňa veľkým impulzom ale aj 
ocenením.

Veríme, že Ivetka nájde 
svoje miesto v budúcnos-
ti na otvorenej scéne a zo 
srdca jej želáme veľa tvo-
rivých úspechov a veľa 
krásnych a úspešných roli 
na javisku.

■ Zhováral sa 
JOSIP  KVASNOVSKI

Mládež chce zábavu i relax 

Pracujete v televíznej redakcii, v programe pre mládež. 
Čo vás najviac zaujíma v tejto práci?

– Umenie, literatúra, muzika, no jednoducho celá kultúra. Programy, 
čo pripravujeme pre mládež, sa zaoberajú týmito oblasťami. Chceme, 
aby sa mládež pri zaujímavom programe zabavila a relaxovala. 

Ako si prestavujete profesionálny život v žurnalistike?
Mám pozitívne dojmy. Pracoviská v médiách sú energické a dyna-
mické. Ja som extrovertná osoba a myslím si, že žurnalistická práca 
mi bude sedieť. Chcem pôsobiť pre môj ľud a pestovať slovenskú 
kultúru. 

Odkiaľ pochádzate a kedy prišli vaši na dolnú zem?
– Ja som z dediny Padina, čo má sedemtisíc obyvateľov a tam prišli 
moji predkovia pred dvesto rokmi. 

Ako často chodievate na Slovensko?
– Keď som chodila do strednej školy, tancovala som folklór a vtedy 
som tu bola tri-štyrikrát. Posledný raz som tu bola pred troma rokmi, 
na letnej škole Studia Academica Slovaca a môžem povedať, že vďa-
ka SAS-u sa mi zlepšila slovenčina.

Čo ste očakávali od Letnej školy žurnalistiky?
– Ja som v odbore žurnalistiky začiatočníčka a pre mňa je to všetko 
celkom nové. Chcela som sa naučiť čo najviac. A chcela som si zdo-
konaliť aj jazyk a stretnúť sa s novými ľuďmi. 

■ Anne Funtíkovej za rozhovor ďakuje VLADIMíR  ŠIMAI

Rodáčka 
z Ukrajiny

Ako sa majú Slováci na 
Ukrajine?

– Na Ukrajine je oficiálne päť a ne-
oficiálne sedemnásť, až osemnásť 
tisíc Slovákov. Ukrajinský Užhorod 
v Zakarpatsku je v otázke slovenskej 
menšiny najlepší, najmä viac ako po-
lovica obyvateľstva mesta rozumie a 
dohovorí sa v slovenčine. Máme aj 
školy, kde sa vyučuje v našom jazy-
ku a založená je aj Matica slovenská. 
Slováci majú voľný prístup k signálu 

slovenských médií, i keď táto mož-
nosť sa v riadnej miere nevyužíva.

Ako sa tam dostala vaša 
rodina?

– Môj otec sa kvôli určitým politickým 
problémom ako mladý presťahoval 
zo Spišskej na Slovensku za Karpa-
ty, do Veľkého Berezného. Neskôr 
sa rodina presťahovala štyridsať ki-
lometrov ďalej, do Užhorodu. 

Aké boli v tých začiatkoch 
vzťahy domácich k prisťa-
hovalcom?

– Zakarpatsko bolo vždy tolerantné, 
čo sa týka otázky menšín. Okrem 

slovenskej tu je nasťahovaná aj ruská, 
maďarská, poľská menšina. Slováci sa 
majú dobre ako aj ostatné národy.

Platí to aj v otázke vzdelá-
vania a zamestnania? 

– Vyškolila som sa v Užhorode. Tu 
som ukončila základnú, strednú a 
vysokú školu. Hľadala som prácu 
a kamarátka mi povedala, že v no-
vinách potrebujú pracovníka. Mala 
som pekné skúsenosti s písaním 
literárnych prác ešte v škole, takže 
som sa rozhodla skúsiť to.

■ Zhováral sa JAROSLAV ZAťKO

Príhovor predsedníčky SSN Zuzany 
Krútkej na otvorení Letnej školy 
žurnalistiky pre krajanov
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JAROSLAV  ZAťKO
(*1985 v Novom Sade, 
Srbsko) maturoval na 
Gymnáziu Jána Kollára 
v Báčskom Petrovci a 
v súčasnosti je študentom 
na Filozofickej fakulte 
v Novom Sade. Absolvoval 
študijný pobyt na Katedre 
žurnalistiky FiF UK 
v Bratislave. V minulých 
rokoch spolupracoval 
s týždenníkom 
vojvodinských 
Slovákov Hlas ľudu, 
dnes je novinárom a 
reportérom v lokálnej 
televízii ZV Petrovec. 
Zaujíma sa o ekológiu a 
enviromentalistiku, filozofiu, 
religionistiku, psychológiu. 

Slovenské klenoty
Mikrobus sa dostavil pred budovu 
v presne určenom čase. Jeden za 
druhým sme doň nastúpili a výlet 
sa začal. Prvým kruhom kolesa pán 
Sand pohol kruh žartov a cestou 
svojím zmyslom pre humor zobúdzal 
naše pospané hlavy. Onedlho sme 
už z vozidla vykročili pred Slovenskú 
ľudovú majoliku v Modre. Pán Cho 
zapojil kameru a avantúra pätnásť-
člennej družiny odštartovala.
Hrnčiarstvo, to staré krásne remes-
lo... Nielen že sme tu o ňom dostali 
fakty od pani sprievodkyne, ale jej 
manžel, národný umelec, nám aj 
ukázal svoje umenie v praxi. „Treba 
hovoriť s hlinou,“ povedal. Niektorí 
z nás sa pokúsili vymodelovať aspoň 
niečo podobné džbánu na rýchlo sa 
točiacom kolese, ale bolo nám hneď 
jasné, že práca vyzerá ľahšie, kým 
sa neskúsi. Presvedčili nás o tom aj 
kvapky hlinenej vody, ktoré nekom-
promisne zaútočili na naše odevy. 
Nuž – treba sa s hlinou rozprávať… 
Modra je mesto Ľudovíta Štúra, 
otázka času bola, kedy sa ocitneme 
pri jeho hrobe. Tu sme na pomník 
položili kvety a zaspievali hymnickú 
pieseň Kto za pravdu horí.
Logickou líniou sme sa dostali do 
Štúrovho múzea. Milá sprievodkyňa 
nás previedla cez budovu vyplnenú 
spomienkami na veľkého otca slo-
venčiny. Po návšteve izby, v ktorej 
prežil posledné dni svojho krátke-
ho, ale bohatého a búrlivého života, 
odišli sme na obed. Len čo sa po-
sledná noha premiestnila z asfaltu 
do reštaurácie, spustil sa dážď. 
S posledným sústom rezňa či kvap-
kou vína oblaky na nebi ustúpili 
slnku. Akoby príroda pracovala syn-
chronizovane s nami.
Cesta späť do Bratislavy bola per-
fektným záverom exkurzie. Veselá 
atmosféra, ku ktorej bez ohľadu na 
burčiak najviac prispel pán Dobrík 
svojím mimoriadnym speváckym ta-
lentom, dlho po príchode zanechala 
na našich tvárach úsmev.

■ JAROSLAV  ZAťKO
snímky autor
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Letná škola žurnalistiky pre krajanov 2009
(Rámcový program)

9. august (nedeľa)
Príchod účastníkov do Bratislavy – ubytovanie.
Ubytovanie je zabezpečené v hotelovej časti ŠD Svoradov, Svoradova 13, 811 03 Bratislava 1.
Účastníci kurzu sa môžu ubytovať počas celého dňa (aj v nočných hodinách).

10. august (pondelok)
08.30 – 09.00 raňajky: A-klub, Štúrova 9, Bratislava
09.15 – 09.30 privítanie účastníkov, predstavenie programu kurzu a lektorov, A-klub

    podpredseda vlády SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
    predsedníčka ÚSŽZ PhDr. Vilma Prívarová
    dekan Filozofickej fakulty UK doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc.
    vedúci Katedry žurnalistiky FiF UK doc. PhDr. Ján Sand, PhD.
09.30 – 11.15  prednáška: Spravodajstvo – chrbtová kosť žurnalistiky v tlači, rozhlase, televízii a na internete (Andrej Tušer) 

    zostavenie plánu čísla týždenníka NAŠA TVORBA ’09 (rozdelenie úloh)
11.30 – 13.00  seminár: Ako sa robia noviny (Andrej Tušer)
13.00 – 14.00 obed: A-klub, Štúrova 9, Bratislava
14.00 – 16.00 ateliér: Tlačová konferencia – otázky, výstupy (Eva Bachletová)
16.00 – 19.00 osobné voľno – Mesto a jeho prekvapenia (získavanie podkladov)
19.00   večera: Restaurant café bar Pulitzer, Župné námestie 7, Bratislava

11. august (utorok)
08.30 – 09.00 raňajky: A-klub, Štúrova 9, Bratislava
09.00 – 11.00 prednáška: Počítačová typografia pre novinárov (Jozef Vatrál)
11.15 – 13.00 ateliér: tvorba „elektronického“ rukopisu (Jozef Vatrál)
13.00 – 14.00 obed: A-klub, Štúrova 9, Bratislava
14.00 – 15.00 prijatie u prezidenta Slovenskej publicistiky Ivana Gašparoviča
15.15 – 16.15 beseda s osobnosťou slovenskej publicistiky – Slavo Kalný
16.30 – 18.40 fotografovanie – Detail a jeho úloha v reportáži (T. Pasternák)
19.00   večera: Restaurant café bar Pulitzer, Župné námestie 7, Bratislava

12. august (streda)
08.30 – 09.00 raňajky: A-klub, Štúrova 9, Bratislava 
09.15 – 11.15  exkurzia v Slovenskom národnom múzeu, prijatie u generálneho riaditeľa Petra Marákyho (Ján Sand)
11.20 – 12.50  beseda v Univerzitnej knižnici – Dušan Lechner: 
13.00 – 14.00 obed
14.15 – 15.15 Slovenský syndikát novinárov: Noviny sa bránia – rozhovory so Zuzanou Krútkou, predsedníčkou SSN o etike práce a právach novinárov
15.20 – 16.30 Slovenskí dejatelia a Bratislava alebo Kto nájde Štúrovu sochu a reliéf?
19.00   večera: Restaurant café bar Pulitzer, Župné námestie 7, Bratislava

13. august (štvrtok)
08.30 – 09.00 raňajky: A-klub, Štúrova 9, Bratislava
09.00 – 14.00 ateliér v teréne: S kamerou a fotoaparátom v Modre – Zdenko Cho; 10.00 Slovenská ľudová majolika, 11.30 Štúrov hrob, 11.45 Múzeum Ľudovíta Štúra,
    beseda s riaditeľkou múzea Vierou Jančovičovou (Ján Sand, Vladimír Dobrík)
15.00 – 17.00 tvorba a redigovanie novinárskych prejavov (Katedra žurnalistiky, Štúrova 9)
19.00   večera: Restaurant café bar Pulitzer, Župné námestie 7, Bratislava

14. august (piatok)
08.30 – 09.00 raňajky: A-klub, Štúrova 9, Bratislava
09.20 – 11.00  Verejnoprávna Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) – zdroj multimediálneho spravodajstva (generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník)
11.20 – 13.00  NAŠA TVORBA ’09 – tvorba novinárskeho celku, grafická úprava
13.00 – 13.50 obed
14.00 – 16.00 finalizácia týždenníka NAŠA TVORBA ’09, hodnotenie produkcie frekventantov
16.00 – 19.00 príprava na záver Letnej školy žurnalistiky pre krajanov 2009
19.00   Restaurant café bar Pulitzer, Župné námestie 7, Bratislava – slávnostná večera s organizátormi a lektormi, odovzdávanie certifikátov frekventantom

15. august (sobota)
09.00   raňajky: Restaurant café bar Pulitzer, Župné námestie 7, Bratislava
    osobné voľno, návrat do domovských krajín

Ubytovanie:  Študentský domov Svoradov, Svoradova 13, 811 03 Bratislava 1
    tel.: +421 2/ 54 41 19 08

Stravovanie:  Podrobné informácie poskytneme pri ubytovaní.

Prednášky:  Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta UK, Štúrova 9, Bratislava
    (zo ŠD Svoradov pešo cca 15 minút)

Kontakty:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15 – Mgr. Vladimír Dobrík, tel.: +421 2/57 20 05 23; 0903 40 06 71;  
    e-mail: vladimir.dobrik@uszz.gov.sk

Katedra žurnalistiky FiF UK, Štúrova 9, 818 01 Bratislava 1 – doc. PhDr. Ján Sand, PhD.,tel.: +421 2/52 96 41 96, +421 2/59 33 97 05,  
    e-mail: jan.sand@fphil.uniba.sk
Prednášatelia:  prof.PhDr. Andrej Tušer, PhD., e-mail: andrej.tuser@gmail.com, doc. PhDr. Jozef Vatrál, PhD., e-mail: vatral@fphil.uniba.sk, Mgr. Eva Bachletová, PhD.,   
    e-mail: eva.bachletova@gmail.com, PhDr. Zdenko Cho, e-mail: cho@3media.sk, Mgr. Teddy Pasternák, e-mail: topsi@topsi.sk

Naša Tvorba ’09 – časopis frekventantov Letnej školy žurnalistiky pre krajanov ● Šéfredaktorka Vladimíra Dorčová,  e-mail: vladka.kulpin@gmail.com ● Zástupca 
šéfredaktorky Andrej Kuric, e-mail: andrija.kuric@os.t-com.hr ●  Redaktori: Anna Funtíková, e-mail: funcikaa@gmail.com ● Janko Gubani, e-mail: i.gubani@yahoo.com 
● Miroslava Kočišová, e-mail: mirazha@mail.ru ● Jozef Kvasnovský, e-mail: josip.kvasnovski@os.t-com.hr ● Iveta Maďarová, e-mail: ivettasun@yahoo.com ● Anna 
Rău-Lehotská, e-mail: rau_lehotska@yahoo.com ● Vladimír Šimai, e-mail: vladimir.simai@gmail.com ● Jaroslav Zaťko, e-mail: jazacko@gmail.com ● DTP: Jozef Vatrál
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VII. ročník Letnej školy žurnalistiky 
pre krajanov objektívom:
▼ Slavo Kalný 
Jaroslav Rezník ► 
Slovenská ľudová majolika ► 
▼ Univerzitná knižnica
  © Teddy  PaSTeRnáK


