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Ú V O D N É S L O V O

Milí krajania,

dovoľujeme si vám predstaviť prvé číslo nášho spolkového, kultúrno-
spoločenského časopisu F A J A U K A, ktorý bude vychádzať štvrťročne,
zatiaľ v elektronickej verzi i . V budúcnosti však plánujeme aj tlačenú formu,
pretože si uvedomujeme, že nie každý má prístup na internet.
Ako ste si všimli , časopis je rozdelený do niekoľkých rubrík a chceme sa
venovať najmä dianiu v našom Spolku, aby sme čo najviac prehĺbi l i vzťahy
medzi sebou a pritiahl i záujem mladej generácie. Preto si v ňom nájde miesto

„stredná“ a „najmladšia“ generácia, ale je zameraný aj na témy historicko-odborné a taktiež dianie v iných
Spolkoch. V rubrike „Spomienky“ zas otvárame cestu spoznávania našich koreňov a zachytávania živých
zážitkov očami najstarších.
Uvítame a potešíme sa vašim príspevkom, nápadom a postrehom s dolnozemskou tématikou a verím, že
si v časopise každý nájde „to svoje“.

Od októbra 201 8 sme pre vás zorganizoval i množstvo kultúrnych podujatí vo forme divadelných
predstavení pre dospelých aj deti , výlet loďou na hrad Devín, posedenie pri „husacinke“ v Grobe, zájazd
do rodných dedín v Bulharsku – Gorná Mitropol i ja, Podem, Brašl janica a medzinárodnú konferenciu k 70.
výročiu príchodu Slovákov z Bulharska do ČSR, ktorú finančne podpori l Úrad pre Slovákov ži júcich v
zahraničí. Naše aktivity a plány sa však týmto zďaleka nekončia. V septembri organizujeme
„Dolnozemskú kvapku krvi“, vernisáž obrazov nášho krajana Štefana Jančíka spojenú s historickou
prezentáciou prác na kolovrátku, ktorú si môžete aj sami vyskúšať, pretože by sme chcel i aj takouto
formou priblížiť a pripomenúť život na Dolnej zemi. Plánujeme založiť unikátnu l i terárnu súťaž
„Dolnozemské zlaté pero“, do ktorej sa budú môcť zapojiť naši krajania so svojou tvorbou v slovenskom
jazyku a „mikulášske posedenie“ pre našich najmenších krajanov zo Spolku. Samozrejme nesmie chýbať
aj tradičné októbrové, tento rok už 31 . stretnutie krajanov.
Významným projektom, na ktorom v týchto dňoch pracujeme, je projekcia „rodostromu SSB“. Chceme na
ňom prepojiť jednotl ivé rodiny nášho Spolku a dúfam, že nám pri jeho tvorbe pomôžete a doplníte
chýbajúce údaje.

Vytvori l i sme konto na facebooku a zmodernizoval i pre vás našu webstránku: www.ssb.sk. Sme radi, že
od jej fungovania ju navštívi l i naši krajania nielen zo Slovenska, ale aj Česka, Srbska, Bulharska,
Rumunska, Francúzska, Švédska, Švajčiarska, Dánska, Veľkej Británie, Írska, USA, štátu Benin v Afrike,
Japonska, Južnej Kórei, Číny, Hong Kongu, Indie, z miest Bratislava, Trnava, Praha, Brno, Nitra,
Hrušovany nad Jevišovkou, Košice, Piešťany, Banská Bystrica, Shanghai, Copenhagen, Trenčín, Martin,
Bonn, Birmingham, Mumbai, Liptovský Mikuláš, Chicago, Columbus, Austin, Rudna, Zvolen, Cotonou, St.
Gallen, Ivančice, Mikulov, Znojmo, Ostrava, Svitany, Cheb, Ulm, Frankfurt, Marburg, Kastru, Brabrand,
Liverpool, Londýn, Dublin, Cagl iari , Higashihiroshima, Arad, Bucharest, Stockholm, Oakland, New Yourk,
Seattle, Lednica, Ži l ina, Prešov, Malacky, Lučenec, Spišská Nová Ves, Komárno (zoradené podľa počtu
užívateľov) dohromady 392 užívateľov.

Na tomto mieste sa chcem poďakovať celému Výboru Spolku Slovákov z Bulharska, pretože organizácia
všetkých podujatí je dielom spoločnej, neúnavnej práce.
Zároveň by som chcela vyzvať tých, ktorí sa aktívne zapájajú do diania Spolku, ale oficiálne nie sú jeho
členmi, aby zváži l i členstvo v Spolku, ktorého príspevok je naozaj len symbolický (5 eur/rok) a veľmi
pomôže ekonomike Spolku, tak ako aj príspevok 2% z dane, za čo tiež ďakujeme.

Ing. Katarína Koňariková, PhD.

predsedníčka Spolku Slovákov z Bulharska
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Rozhovor s profesorom Jánom Botíkom

Môžete priblížiť z ktorého rodu pochádzate a z
akých zdrojov ste čerpali informácie?

Narodi l som sa ako druhorodený z troch synov v
Gornej Mitropol i j i , okres Pleven v Bulharsku, dňa
1 3. novembra 1 938. Tam sa narodi l i aj moji rodičia
Michal Botik (1 91 2) a Anna rodená Ďurišová
(1 91 5). V Gornej Mitropol i j i
sa roku 1 906 usadi l i už
moji starí rodičia – Ján
Botik (1 875) s manželkou
Zuzanou rodenou
Hruškovou (1 880), ako aj
Ján Ďuriš (1 894) s
manželkou Annou rodenou
Ďuricovou (1 897). Z
rodinného rozprávania, ako
aj zo skvelej monografie
Jána Michalka Naši v
Bulharsku (1 936) vieme,
že rodina Botikovcov sa do
Bulharska presídl i la z
Nadlaku, z ľudnatej
slovenskej osady v
rumunskom Banáte. Tam
zostala naďalej žiť ďalšia,
nám blízka rodina Juraja
Botika, ktorý bol nielen
zámožným gazdom, ale aj
vlastníkom prosperujúcej
tehl iarne a črepárne. Jeho
syn Juraj sa stal učiteľom a
v roku 1 925 reemigroval do
Československa a usadi l
sa v Novej Vieske pri
Štúrove. Botikovci prišl i do
Nadlaku už pri jeho
založení v roku 1 802 z neďalekého Slovenského
Komlóša v dnešnom Maďarsku. V roku 1 848 bol
Ján Botik jedným z dozorcov nad cirkevnými
mlynmi a na rozhraní 1 9. a 20. storočia patri l Juraj
Botik k popredným hodnostárom a aj donátorom
tamojšieho evanjel ického cirkevného

V súčasnosti už v Nadlaku neži je ni jaká rodina
Botikovcov. Doposiaľ sa však jedna časť
nadlackého chotára nazýva Botikov sálaš. A v
miestnom pamiatkovom dome na jednej z fotografií
sedí za kolovratom mamouka Botikova. Botikovci
patri l i v Nadlaku nielen ku starousadlému, ale aj k
populárnemu rodu. Poukazuje na to napríklad

úslovie – Tučný ako báťa
Botik. Spieva sa o nich aj
v nadlackých piesňach:
„Tam Jano Topoľski
dvanác volou ženie, veď
ich aj má komu, veď mu
tá Botička, vichovala
ženu. “
Do Slovenského Komlóšu
sa Botikovci prisťahovali z
Békešskej župy,
najpravdepodobnejšie z
Békešskej Čaby, krátko
po roku 1746. Časť rodu
Botikovcov však zostala
aj na Čabe, čoho
dokladom sú početné
náhrobníky s menami
Botyik, ako aj súčasní
obyvatel ia Čaby s
takýmto priezviskom. Do
Békešskej Čaby sa
príslušníci rodu
Botikovcov prisťahovali
po roku 171 8 z niektorej
hontianskej obce v okolí
Krupiny, kde sa napríklad
v Moravciach alebo
Tesároch aj v súčasnosti
možno stretnúť s

Botikovcami. A tí sú údajne potomkami nejakého
rodu spomedzi českobratských exulantov, ktorí sa
tam usadi l i po bitke na Bielej Hore (1 620).
Zdrojom mojich informácií o pôvode
dolnozemských a bulharských Botikovcov neboli
záznamy v cirkevných matrikách. Zhromažďoval

Slovenský vedecký pracovník, univerzitný pedagóg a etnograf špecializujúci sa na tradičnú rodinu, ľudovú

architektúru a bývanie, migračné štúdie, teóriu etnicity, etnické minority na Slovensku a zahraničných Slovákov.

J. Botík v pracovni Slovenského národného múzea
na Bratislavkom hrade (1 993)



som ich z historickej pamäti mojich príbuzných,
rodákov a krajanov, no hlavne z rôznych publikácií
o dolnozemských a bulharských Slovákoch.

Mohli by ste nám priblížiť život svojich
predkov?

Tak ako takmer všetky rodiny dolnozemských a
bulharských Slovákov, aj moji rodičia a starí rodičia
bol i sedl iaci . Po príchode do Gornej Mitropol i je sa
Botikovci neusídl i l i v dedine, ale
asi zo dva ki lometre za ňou, kde
si spolu so zošvagrenými
Hruškovcami postavi l i na
zakúpenej pôde sálaše. Čiže
svoje domy aj s hospodárskymi
budovami, kde celoročne bývali .
Po smrti otca tu so svojou
matkou na spoločnom chlebe
hospodári l i aj jej traja poženení
synovia. Do nerozdelenej rodiny
Botikovcov na ich sálaš sa
privydala aj moja mať. Vlastne
sa tam prestanala či pobegla,
pretože môj otec si ju do rodiny
priviedol bez sobáša, čomu sa
aj naši ľudia priuči l i od Bulharov.
U tých sa ženba únosom
nevesty bežne
praktizovala, ak mladým rodičia bráni l i zobrať sa.
Keď si po smrti matky spoločne hospodáriaci bratia
rodičovský majetok rozdel i l i a osamostatni l i sa, moji
rodičia prešl i bývať do dediny. Tam sa usadi l i v
dome po otcovi mojej matky, ktorý sa náhle
pominul po neprežitom zápale slepého čreva. A
vdova po ňom sa druhý raz vydala. Pamiatka na
starých a prastarých rodičov mojej matky sa však
udržovala v podobe vyrozprávaných príbehov a
udalostí. Mne, ešte ako malému chlapcovi utkvel i v
pamäti hlavne tieto dve: Bol i o tom ako sa pobral i z
tohto sveta dvaja moji predkovia. Môj prastarý
apouka Paľo Ďuriš (1 865) sa nám pominul tak, že
ho pri opatrovaní koní jeden z nich hlavou tak si lno
udrel do hlavy, že to nepreži l . A jeho prvá manželka
Anna Miklovicová (1 871 ) zasa zomrela po
predávkovaní si lným oleandrovým odvarom, ktorý
vypi la v úmysle pomôcť si z nežiadúceho
tehotenstva. Naša rodina Botikovcov patri la
veľkosťou obhospodarovanej pôdy medzi

maloroľníkov. Preto sme nemali kone, našim
záprahovým dobytkom boli dve kravky – Murga a
Liska. Dávali nám nielen múčnu poživeň, na nich
sme aj oral i a čo bolo treba, aj pozvážali . Dokázali
sme to aj my dvaja s bratom Mišom, keď sme boli
ešte začínajúci školáci. Bolo to v čase druhej
svetovej vojny, keď náš otec musel nastúpiť k
vojsku. Ráno nám naša mať zapriahla, vyloži la na
voz pluh s tal ičkami, a my sme potiahl i do poľa.
Tam sme pluh zhodi l i z voza a do večera sme oral i .

Keďže sme pluh ani tal ičky
nevládal i vyložiť na voz,
nechali sme ich nocovať v
brázde. Na druhý deň sme v
oračke pokračovali .
Nezabudnuteľné sú pre mňa
chvíle, keď sme na našich
kravkách išl i do poľa vedno aj
s rodičmi. Keďže polia sme
mali ďaleko v chotári a kravky
kráčali len veľmi pomaly, bol to
čas, keď nám otec zvykol
rozprávať tie nezabudnuteľné
príbehy, ako išlo vajce na
vandrovku, o princoch a
tátošoch, o Lomidrevovi a
Miesiželezovi alebo aj o
stroskotancoch Robinsonovi a
Piatkovi. Pred svojím

rozprávaním sa nás zakaždým spýtal: „Deti, tak
keľko kilometrovú hádku kcete počúvať?“
Najradšej sme mali tri alebo aj štyri ki lometrové
príbehy.

Rodný dom J. Botíka,

pred ním jeho matka (1 968)

J. Botík so starším bratom Mišom pri
príležitosti ich oneskoreného krstu

(1 940)
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Vyštudovali ste etnografiu, čiže národopis.
Prečo ste sa rozhodli práve pre tento odbor a
aké boli vaše začiatky?

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave som začínal ako poslucháč kombinácie
slovenčina – ruština (1 958). Dovtedy som nevedel
o jestvovaní takých vedných odborov ako sú
etnografia a folkloristika. Lenže už v prvom ročníku
sme mali aj prednášky o folklóre, tradičnej kultúre
a ľudovom umení. Na nich sme rozoberal i súvislosti
medzi písanou l i teratúrou a ústnou slovesnosťou,
čiže folklórom. Dostával i sme prehľad nielen o
slovenských rozprávkach, povestiach, piesňach,
prísloviach, zariekaniach, rôznych čarodejných a
magických praktikách, ale aj o folklóre orientálnych,
slovanských, škandinávskych, indiánskych a
ďalších národov. Spolu s folklórom sme sa
zoznamovali aj so spôsobom života a
zvláštnosťami každodennej a obradovej kultúry
príslušných národov. A toto všetko mi učarovalo
oveľa viacej ako to, čo sme počúvali na
prednáškach zo slovenčiny a ruštiny. Keďže som
zisti l , že veda o folklóre a ľudovej kultúre, čiže
folkloristika a etnografia sú zastúpené aj v
študi jnom programe na bratislavskej univerzite, od
druhého ročníka som požiadal o preradenie a v

štúdiu som pokračoval už ako poslucháč
národopisu, čiže etnografie a folkloristiky. Po
skončení štúdia som na tejto katedre nastúpi l aj do
zamestnania vo funkci i asistenta. Mojou úlohou

bolo pripraviť sa na prednášky o tradičnej rodine a
ľudovej architektúre. K týmto prednáškam som si
potrebné poznatky zhromažďoval nielen z odbornej
l i teratúry, ale aj terénnym výskumom v zapadlých
dedinkách Slovenska (Novohrad a Hont) , v ktorých
sa uchovával tradičný, čiže starodávny spôsob
života a bývania. Tam som sa dozvedel aj o tom, že
z týchto oblastí sa vysťahovalo najviac Slovákov na
niekdajšiu Dolnú zem.

Dlhodobo ste pôsobili v Ústave etnológie
Slovenskej akadémie vied aj na pracoviskách
Slovenského národného múzea. Ako sa vám
darilo na týchto pracoviskách zosúlaďovať
inštitucionálne a osobné odborné záujmy?

V Ústave etnológie SAV sa rieši l i veľké a ťažiskové
úlohy slovenského národopisu. Na ich
rozpracovávaní sa podieľal i početné riešiteľské
kolektívy vedeckých pracovníkov. Ja som počas
môjho pôsobenia v tomto ústave bol zodpovedným
riešiteľom dvoch takýchto kolektívnych úloh. Tou
prvou bol komplexný výskum tradičnej kultúry a
spôsobu života v oblasti niekdajšej Hontianskej
stol ice, ktorú som už poznal z mojich
predchádzajúcich výskumov. Výsledkom riešenia
tejto úlohy je obsiahla regionálna monografia s

názvom HONT – Tradície
ľudovej kultúry (1 988). Tou
druhou mojou úlohou bola
príprava národopisnej
encyklopédie, na ktorej sa
podieľalo viac ako
päťdesiatka etnografov a
folkloristov. Toto
fundamentálne dielo vyšlo
pod názvom Encyklopédia
ľudovej kultúry Slovenska 1-
2 (1 995). Aspoň v krátkosti
môžem zhrnúť, že pri
real izáci i týchto veľkých
kolektívnych úloh, do
ktorých bola zahrnutá celá

rozvetvená problematika
ľudovej kultúry, ako aj dejín a

teórie národopisnej vedy, som sa mohol naplno
odborne „dovzdelať“ a zaradiť sa medzi
najproduktívnejších príslušníkov našej neveľkej
národopisnej obce. Odlišná bola moja pozícia na

Mlatba na Botikovskom sálaši . Celkom sprava rodičia J. Botíka (1 935)
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pôde Slovenského národného múzea. Keďže tu
som sa nepodieľal nakolektívnych úlohách, ale na
riešení iba mojich individuálnych úloh, naplno som
mohol zužitkovať skúsenosti a poznatky
nadobudnuté v Slovenskej akadémii vied. Jednou z
mojich úloh bolo vybudovať Dokumentačné
centrum chorvátskej kultúry na Slovensku. A tou
druhou bolo rozbehnúť výskum a zbierkotvornú
činnosť dejín a kultúry zahraničných Slovákov.
Hlavnými výsledkami riešenia tej prvej úlohy bolo
spracovanie súhrnného diela Slovenskí Chorváti
(2001 ) a sprístupnenie zhromaždených zbierok pre
novozaložené Múzeum chorvátskej kultúry (2005) v
Devínskej Novej Vsi. Hlavnými výsledkami tej
druhej úlohy bol i expozičné a publikačné výstupy s
názvami Slováci v Bulharsku (1 994), Tam zložili aj
svoje kosti (1 999) – o náhrobníkoch zahraničných
Slovákov v európskych a zámorských kraj inách a
Slováci v argentínskom Chacu (2002).

Vo vašich bádateľských záujmoch dôležité
miesto zaujali dolnozemskí Slováci. Čo
považujete za prínosy a čo za podlžnosti tohto
vášho bádateľského zamerania?

Môj záujem o dolnozemských Slovákov bol
motivovaný osobnými aj odbornými podnetmi.
Súviselo to jednak s mojím pôvodom, pretože som
sa narodi l a časť detstva aj preži l v prostredí
slovenskej minority, ktorá sa sformovala na
Podunajskej nížine Bulharska. A ten odborný
podnet bol daný tým, že dolnozemskí Slováci sú
najstaršou a už tri storočia aj živou časťou
slovenského masového vysťahovalectva. Záujem
práve o týchto vysťahovalcov bol podnecovaný tým,
že poznanie dejín a kultúrneho uspôsobenia
Slovákov ako celku by bolo nemysliteľné bez
poznania aj tých na Dolnej zemi. Práve tak ako
dejiny a kultúra dolnozemských Slovákov by boli
nezrozumiteľné bez poznania spojitostí s
materským národom. Za svoj prínos do obrazu
dolnozemských Slovákov považujem to, že som
mal možnosť skúmať ich vysťahovalecké osudy a
život všade tam, kde zakotvi l i . Čiže v Maďarsku,
Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku. A
navyše aj tých, ktorých zavialo až na juhoamerický
kontinent. Za nemenej dôležité považujem aj to, že
zhromaždené poznatky z týchto výskumov sa
podari lo aj publ ikačne sprístupniť. Jednak už v

spomínaných publikáciách Slováci v Bulharsku
(1 994), Tam zložili aj svoje kosti. Kultúrnohistorické
hodnoty náhrobníkov zahraničných Slovákov
(1 999) a Slováci v argentínskom Chacu, Historický
a etnokultúrny vývin pestovateľov bavlny (2002).
Taktiež aj v novších publikáciách – Dolnozemskí
Slováci. Tri storočia vysťahovaleckých osudov,
spôsobu života a identity Slovákov v Maďarsku,
Rumunsku, Srbsku a Bulharsku (2011 ) a Slováci vo
Vojvodine. Premeny svojbytnosti enklávneho
spoločenstva (201 6). Pri skúmaní dolnozemských
Slovákov najpríťažl ivejšie bolo poznávanie ich
skupinového pretrvávania. Ich jazyková a kultúrna
vital i ta v podmienkach od materského národa
oddeleného jestvovania. Fascinoval i ma poznatky o
ich novej, do rôznych podôb rozvinutej kolektívnej,
pritom ešte stále slovenskej svojbytnosti . Za vážnu
podlžnosť mojich doterajších výskumov
dolnozemských Slovákov považujem to, že som
nevenoval väčšiu pozornosť aj tomu, že ich vývin
bol nepretržite sprevádzaný aj diskontinuitnými
trendami, ktoré vyúsťovali do medzi jazykových a
interkultúrnych spojitostí, do jazykovej a kultúrnej
dvojdomosti , do erózie ich slovenskosti a v
konečnom dôsledku aj do zmien kultúrnej a
národnostnej identity. Pretože aj tieto stránky ich
vysťahovaleckého a minoritného života sú
neodmysliteľnou súčasťou ich kolektívnej tváre.

Ste autorom viac ako desiatky vedeckých
publikácií. Ktorú z nich považujete za
najvýznamnejšiu?

Je to nepochybne kolektívne dielo Encyklopédia
ľudovej kultúry Slovenska 1-2 (1 995). Jeho
poznávací prínos spočíva v tom, že sa stalo
prameňom komplexných a syntetizujúco
spracovaných informácií o najdôležitejších
poznatkoch národopisnej vedy. Čiže o jednotl ivých
stránkach ľudovej kultúry, o jej vývinových
podobách, o najpodstatnejších pojmoch, metódach
a smeroch národopisného bádania, o
osobnostiach, inštitúciách, periodikách a edíciách,
ako aj národnostných menšinách na Slovensku a o
Slovákoch v zahraničí. Týmto dielom preukázala
národopisná veda na Slovensku svoju vedeckú
zrelosť. Moderným a efektívnym encyklopedickým
spôsobom boli v ňom zhodnotené a sprístupnené
najdôležitejšie poznatky, ktoré zhromaždi la táto
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vedná disciplína v jej doterajšom vývine.
A to je aj dôvod, prečo zo všetkých vyznamenaní a
ocenení, ktoré som dostal, si najviac považujem
cenu, ktorú udel i l tvorcom tohto diela predseda
vlády Slovenskej republ iky. Taktiež aj
Medzinárodnú cenu etnologických a
antropologických štúdií Giuseppe Pitré a Salvatore
Moreno v tal ianskom Palerme.

Predsa len ešte povedzte, ako vnímate Cenu
Ondreja Štefanka, ktorú ste nedávno dostali?

Cena Ondreja Štefanka je pre mňa výnimočná tým,
že mi bola udelená za výsledky môjho
bádateľského záujmu o zahraničných, no hlavne
dolnozemských Slovákov. Osobitné, predovšetkým
emocionálne zadosťučinenie udelenia tejto ceny
pociťujem aj v tom, že mi bola odovzdaná v
Nadlaku, rodisku mojich starých rodičov a ďalších
rodákov, ktorí vykolíkoval i zakotvenosť slovenských
migrantov až do balkánskych a juhoamerických
končín. Takže Nadlak a Nadlačanov vnímam ako
jednu z najžiarivejších stál ic slovenského
dolnozemského bytia.

Boli ste dlhoročným členom výboru Spolku
Slovákov z Bulharska. Čo pre vás spojitosť s
týmto Spolkom znamená?

Napriek tomu, že reemigrácia Slovákov z
Bulharska ma zastihla ako osemročného
presídlenca, vedomie vysťahovaleckého pôvodu a
pocity skupinovej inakosti pretrvávajú vo mne aj po
takmer trištvrte storočí od toho návratového aktu.
Bolo preto prirodzené, že keď pred tromi

desaťročiami vznikol Spolok Slovákov z Bulharska,
nielenže som privítal takúto udalosť, ale spontánne
som sa začal podieľať aj na jeho inštitucionálnom
pôsobení. Pretože aj ja som si uvedomoval, že
najvhodnejší spôsob, ako môžem svoju inakosť
nielen v sebe, ale aj navonok prežívať, je
zoskupenie sa s tými, pre ktorých sú pocity inakosti
rovnako významné, ako pre mňa. Keďže v tom
čase v mojich bádateľských záujmoch boli
zastúpení aj dolnozemskí a bulharskí Slováci,
vedel som, ako môžem byť pre náš Spolok užitočný
aj odborne. Akýmsi profi lovým prínosom môjho
spolkového účinkovania sa stala reprezentačná
výstava na Bratislavskom hrade aj s rovnomennou
publikáciou Slováci v Bulharsku (1 994). Nemalou
pridanou hodnotou tohto odborného počinu bola
jeho zahraničná prezentácia v Sofi i a v meste
Pleven, v blízkosti ktorého sa nachádzajú rodné
dediny bulharských Slovákov.

-Katka-

Niekdajší učitel ia Mária Topoľská a Ján Mikuláš ako
účastníci vernisáže výstavy Slováci v Bulharsku na

Bratislavskom hrade (1 994)

J. Botík so sesternicou Zuzanou a bratrancom Jánom s
manželkou Boženkou v argentínskom Chacu (1 991 )
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DIVADLÁ A PODUJATIA
Dňa 20.1 0.201 8 som sa zúčastni la jednej veľmi vydarenej akcie. V ten deň som sa stala členkou
spoločenstva perfektných ľudí. Ľudí, ktorí si vážia svoj ich predkov a ctia tradície. Spolok Slovákov z
Bulharska na Slovensku sa stal aj mojím Spolkom. Moje rodné priezvisko je Červeňáková a zisti la som,
že toto priezvisko v Spolku niečo znamená. Veď aj bývalý predseda je Červenák. Zistenie, aké korene má
moja rodina z otcovej strany ma ohromilo. O nič menej, ako akcia, kde to všetko začalo. Moja sestra ma
pozvala aj s manželom medzi vás a bolo to dobré rozhodnutie. Okrem vstupu do vášho, už aj môjho
Spolku som v ten deň zaži la úžasnú zábavu. Doslova! Predajom tombolových lístkov počnúc, tanečnou
zábavou končiac. Skupina A JE TO.. . bola absolútnym protipólom svojmu rozprávkovému menu, žiadny
PAT A MAT. Ešte ani na jednej zábave som toľko netancovala, ako teraz. A touto tanečnou zábavou to
neskonči lo.
O pár týždňov prišla ponuka zo Spolku k návšteve divadla, neskôr muzikálu. Divadlo bolo v Trnave odkiaľ
sme, tak sme neváhali . Dobre sme urobi l i . Názov HORÚCA SPRCHA. Čo všetko bolo za tým? Veľký
kopec srandy. Moderátor pred začiatkom sľuboval, že sa tam každý nájde. Mal pravdu. My s manželom
sme sa dobre zasmial i na situáciách, ktoré zažívame aj doma, len vtedy nám nepripadajú veľmi smiešne.
A zišl i sme sa tam dobrá partia, tak len a len zábava. Na úrovni. V marci sme sa v podobnom zložení, len
o pár ľudí viac zišl i v ružinovskom Dome kultúry. Muzikál KUBO. Všetci sme videl i rovnomenný fi lm s
Kronerom. Tento muzikál sa hravo vyrovnal fi lmu a aj knihe, dokonca ho v mnohom aj prekonal. Okrem
známych hercov zaznel i aj chytľavé piesne, ktoré nám zneli v ušiach dlho do noci. Znova, veľmi vydarená
akcia.
A prišiel jún. Záver školského roka na dosah, teplota nad 30°C. V bratislavskom osobnom prístave
členovia nášho Spolku nastupujú na loď, smer DEVÍN. Znova známe tváre z predchádzajúcich akcií,
tentoraz sú s nami aj deti . Je nás viac a to je super. Pani Katka, naša predsedníčka, nás počas cesty
navštevuje, navzájom sa zoznamujeme. Aj niečo proti morskej chorobe musí byť. . .?! Uvoľnená atmosféra,
pohoda. To boli naše poznávacie znamenia. Niektorí už bol i na lodi, niektorí aj Devíne. Aj moja rodina už
absolvovala túto trasu, ale 1 5.6.201 9 to bolo iné. Bol i sme v spoločnosti perfektných ľudí, ako taká jedna
veľká rodina. Ten deň bol veľmi teplý. Ale mňa okrem vonkajšej teploty hrialo pri srdci aj to, že patrím k
týmto super ľuďom, že sa stretneme na ďalšej vydarenej akci i . September a Radošinci . . .Dámy a páni,
tešíme sa na ďalšiu vydarenú akciu nášho Spolku.

- Adriana Reptová, rod. Červeňáková

JUBILANTI / OSLÁVENCI
Ján Sýkora † – 1 .1 .1 944

Stanislav Petrák – 1 5.2.1 949
Anna Melichová – 1 6.2.1 936

Michal Ľavrovič - 23.2. 1 949
Veronika Kozmelová – 1 .3.1 984
Pavol Hekel – 1 3.3.1 954
Alžbeta Čechová – 28.3.1 944
Pavol Červenák – 4.4.1 969

Pavol Hruška – 1 6.4.1 944
Michal Hruška – 1 6.4.1 944
Zuzana Kobzová – 1 .5.1 959
Michal Mikuláš – 8.6.1 932

Pavol Červenák – 14.6.1 926 Ján Jančík – 28.1 0.1 938
Anna Koláriková – 25.7.1 954 Anna Hekelová – 24.8.1 933

Žofia Samporová – 21 .8.1 938 Anna Tutičová – 25.8.1 954

Veľa zdravia,
šťastia,lásky,
spokojnosti a

krásnych dní plných
príjemných
maličkostí.

Všetko najlepšie, v
mene Výboru Spolku
Slovákov z Bulharska.
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Dňa 1 6. 2. 201 9 sa uskutočni l 1 7. ročník v hre TABLA o putovný pohár. Hráčske si ly si
zmeral i Jaroslav Ďuriš, Richard Kabzáni, Paľko Tichý, Zuzka Tichá, Vi l iam Stránsky, Ján
Sýkora, Ondrej Šproch a Štefan Zelenák. Hlavným rozhodcom bol Paľko Hekel.
Víťazom sa stal Ondrej Šproch, druhý skonči l Ján Sýkora a na treťom mieste sa umiestni l i
Jaroslav Ďuriš a Vil iam Stránsky.

Dňa 1 4. 2. sme navštívi l i divadelné
predstavenie divadla komédie Horúca
sprcha, ktoré sa hralo v Trnave v hotel i INN.

FEBRUÁR 2019JANUÁR 2019

Dňa 21 . 1 . sme navštívi l i predstavenie
Radošinského naivného divadla v Bratislave
s názvom Malý veľkýmuž.

Z O Ž I V O T A S P O L K U



MAREC 2019

Dňa 4. 3. 201 9 sme navštívi l i muzikál Kubo v Dome kultúry Ružinov v Bratislave.

Dňa 24. 3. 201 9 sme zorganizoval i
návštevu detského predstavenia Koza
rohatá, ktoré sa hralo v Divadle Pavla
Országha Hviezdoslava v Bratislave.

Dňa 30. 3. 201 9 sme sa stretl i na posedení pri
„husacinke“ v Slovenskom Grobe.

Z O Ž I V O T A S P O L K U



APRÍL 2019

Dňa 4. 4. 201 9 sa mladí divadelníci z Nadlaku predstavi l i s divadelnou hrou Kubo. V hre si
zahral i nielen slovenskí, ale aj rumunskí študenti s čistou slovenčinou - Darius Horvath
(Košárička), Martina Zelenáková (Anička), Daniela Leocă (Štefan), Patrik Suhanski (Paľo),
Natál ia Ďurianová (krstná mama), Alen Ail incă (krstný otec), Marian Čajan (Lovecký),
Florina Uramová (cigánka Dora), Eduard Laurincz (richtár Bečela), Enikö Mihelešová
(richtárka Bečelová), Paul Hînda (Kubo), Selena Kováčová (dievka Marka), Florica
Kseničová (Katka), Andreea Fabriová (Zuzka), Alen Petri lă (Jurko) a Alex Dumici (Martin) .

Dňa 1 6. 4. 201 9 sme navštívi l i
Radošinské naivné divadlo v
Bratislave a pozrel i divadelnú hru
Čo sa sníva trpaslíkom. Na záver
sa s nami odfoti l Stanislav Štepka,
slovenský spisovateľ, dramatik,
režisér, scenárista, herec, textár a
vedúca osobnosť Radošinského
naivného divadla.

Dňa 27. 4. 201 9 sme zorganizoval i návštevu
detského predstavenia Tri prasiatka, ktoré sa
hralo v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava v
Bratislave.

Z O Ž I V O T A S P O L K U



MÁJ 2019

Keď sa povie Bulharsko,
automaticky si predstavím
more. Tento raz to bolo
vnútrozemie, tri neveľké
dedinky neďaleko vyše 1 00-
tisícového mesta Pleven:
Gorná Mitropol ja, Brašl janica a
Podem. Toto bol náš cieľ, tu do
roku 1 947 ži la slovenská
menšina. Ako sa tu vlastne
ocitla? Po tom, ako ruské a
rumunské vojská v r. 1 877
porazi l i tureckého sultána
Sulejmana v bitke pri Plevne,
kde podpísal kapituláciu, sa
skonči lo bašovanie Turkov v
Európe. Tých 500 rokov
poroby sa veľmi negatívne
podpísalo pod existenciu
národov ži júcich v Bulharsku.
Zdevastovaná kraj ina privítala
Slovákov z vtedajšieho
Rakúsko-Uhorska z oblasti
terajšieho Srbska, najmä z
banátskych dedín Kovačica
a Padina a z rumunského
Nadlaku v r. 1 884, teda pred
1 25 rokmi. Slováci priniesl i
okrem kultúry aj metódy

obrábania pôdy a
hospodárenia vôbec. Po
ukončení 2. svetovej vojny v
rámci akcie „Mať volá“ sa 94%
Slovákov z Bulharska vráti lo
do Československa. Vracali sa
síce na Slovensko, ale mnoho
z nich sa ocitlo v česko-
nemeckom pohraničí. Po 73
rokoch Slováci opusti l i
Bulharsko, stopa po ich nie až
tak dlhom živote v týchto
dedinách je živá aj dnes.
Po rokoch si založi l i Spolok
Slovákov z Bulharska.
Obdobný spolok mali od r.
1 945 Slováci z Juhoslávie.
Tento však po roku 1 949
ukonči l pre nepriaznivú
geopolitickú situáciu svoju
činnosť. Obnovi l i ho 1 . marca
1 991 . Od tých čias tieto Spolky
spolupracujú (neskôr vznikol aj
Spolok Slovákov z
Rumunska). Podľa vzoru
Spolku Slovákov z Bulharska
aj Spolok Slovákov z
Juhoslávie (SJJ) začal vydávať
Ročenku.

A teraz niekoľko spomienok z
výletu, ktorý zorganizoval
Spolok Slovákov z Bulharska.
Priznám sa, v Bulharsku som
bola prvý raz. Po dlhej ceste
nás čakala návšteva už
spomenutých dedín.
Priam neskutočná srdečnosť,
priateľskosť v každej dedine.
Privítal i nás starostovia (v
Gornej Mitropol i j i starostka, po
bulharsky„kmetica“) . Navštíivi l i
sme kluby seniorov, videl i sme
budovy, kde sídl i l i slovenské
školy, pomníky padlým
Slovákom z 2. svetovej vojny.
Všade program, hudba, spev,
nezabudnuteľné choro, bohaté
pohostenie, a najmä
neskonalá srdečnosť a
úprimná radosť z našej
návštevy, ktorú som ja, čo
nemám súvislosť s touto
skupinou ľudí z Bulharska,
obzvlášť vnímala.
Okrem toho sme v Plevne
navštívi l i Panorámu, pamätník
na víťaznú bitku, kde nám
výklad poskytol mladý historik,
potomok Slovákov.

Netradičný výlet do Bulharska

(30.4. - 6.5. )

Jaroslav Fodor, Miluška Langová
a Ľudmila Urbanovská pred
Gornou Mitropol i jou
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Dňa 1 6. 5. 201 9 sme navštívi l i Slovenské národné divadlo a pozrel i predstavenie Veselé
paničkywindsorské.

Rozlúčkový deň, vlastne hodina
bol veľmi dojemný. Už len fakt,
že pre všetkých pripravi l i
balíčky s jedlom na cestu, tak
ako keď vyprevádzajú svoj ich
blízkych. Ešte pripomeniem, že
také isté srdečné ovzdušie
panovalo aj medzi nami,
účastníkmi zájazdu. Veľké
ďakujem organizátorom,
všetkým novým aj starším
známym, potomkom Slovákov
v Bulharsku a všetkým
obyvateľom dedín, ktoré sme
navštívi l i . Zážitky z výletu do
Bulharska ma utvrdi l i v mojej
myšl ienke a túžbe, aby
Dolnozemskí Slováci (tam
počítam aj Slovákov z
Bulharska), bol i zapísaní
do zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva. Je to
osobitný fenomén v históri i a
živote Slovákov vôbec.

- Dr. Oľga Fejdiová, CSc.,

podpredsedníčka SSJ -
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MÁJ 2019

Dňa 31 . 5. 201 9 sa v Mestskej
knižnici v Bratislave na
Kapucínskej ul ici 1 konala
medzinárodná
konferencia pri príležitosti 70.
výročia príchodu Slovákov z
Bulharska do ČSR, ktorej
ústrednou myšlienkou bola
adaptácia presídlencov na
Slovensku. Konferencia bola
financovaná z Úradu pre
Slovákov ži júcich v zahraničí a
výstupom celej konferencie je
Zborník, ktorý bude k
dispozíci i na našom tradičnom
každoročnom krajanskom
stretnutí v októbri .
V prvom bloku prednášok sme
si vypočul i prednášku prof.
PhDr. Jána Botíka, DrSc. s
názvom Reemigrácia ako
program a problém národného
štátu, predsedu Slovákov z
Juhoslávie PhDr. Samuela
Jovankoviča – Spolok
Slovákov z Juhoslávie v
rokoch 1 945 – 1 949 a
manažéra Krajanského centra
umenia Slovákov v zahraničí
„Kalab“ Mgr. Vladimíra
Dolinaya

V druhom bloku prednášok
nám PhDr. Zuzana Drugová,
externá spolupracovníčka
Metodického centra Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
pre Slovákov ži júcich v
zahraničí, odprednášala
príspevok s názvom
Prezentácia folklóru
dolnozemských Slovákov ako
forma ich identifikácie na
Slovensku, doc. PhDr. Marek
Jakoubek, Ph.D. et Ph.D. ,
riaditeľ Ústavu etnológie na
Filozofickej fakulte, Univerzity
Karlovej v Prahe a Mgr. Lenka
Jakoubková Budi lová, Ph.D. ,
ktorá sa venuje česko-
bulharskej krajanskej
problematike s dôrazom na
jedinú českú obec v Bulharsku
– Vojvodovo, predniesl i tému
Vojvodovští Češi a Slováci:
konstrukce a rekonstrukce
identit. Ing. Martin Mikuláš,
bývalý dlhoročný člen Výboru
Spolku Slovákov z

V tretej, záverečnej časti

konferencie prednášala PhDr.
Dana Bittnerová, CSc. , z
Karlovej Univerzity v Prahe,
Fakulty humanitních studií a
Ing. Pavel Hekel, člen Výboru
Spolku Slovákov z Bulharska.
Na konferenci i sa zúčastni lo 41
ľudí, vrátane predsedu Spolku
Slovákov z Rumunska a
zástupcov Spolku Slovákov z
Maďarska, ktorí tiež prispel i do
diskusie na záver konferencie.
Spomínaný Zborník je
rozdelený do dvoch veľkých
kapitol – PRÍSPEVKY
PREDNÁŠAJÚCICH a
PRÍSPEVKY PAMÄTNÍKOV
(MUDr. Štefan Adamík, Mgr.
Magda Antalíková, Jaroslav
Fodor, Miluše Langová, Michal
Jančík, Dr. Pavel Rozkoš a
ThDr. Peter Švehla). Okrem
textov obsahuje aj výnimočný
foto-dokumentačný materiál .

-Katka-

PhDr. Zuzana Drugová; Štefan Červenák, Mgr. Lenka Jakoubková Budi lová,
Ph.D. ; doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D. ; PhDr. Dana Bittnerová, CSc. ; Ing. Katka Koňariková,
Ing. Martin Mikuláš, MUDr. Štefan Adamík; PhDr. Samuel Jovankovič; prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. ; Mgr. Vladimír Dolinay

Z O Ž I V O T A S P O L K U



JÚN 2019

Dňa 11 . 6. 201 9 sme zorganizoval i detské predstavenie Smejka a Tancul ienky s
názvom Hip hip hurá!, ktoré sa konalo v Dome kultúry Dúbravka.

Dňa 1 5. 6. 201 9 sme sa plavi l i na lodi Prešov a navštívi l i hrad Devín.

- redakcia -

Z O Ž I V O T A S P O L K U



T É M A

Jubileum ako príležitosť pre historickú retrospektívu
Pripomenutie kultúrne a
spoločensky dôležitých jubi leí
tvorí súčasť komplexu
mnemotopov, čiže „miest
pamäti“ (ako to svojho času
definoval Pierre Nora),
tvoriacich základné pi l iere
sebauvedomenia, resp.
identity akejkoľvek etnickej,
národnej či štátnej komunity.
Aj v súčasnosti si potomkovia
Slovákov z Bulharska
uvedomujú istú svoju
špecifickosť, ktorá sa taktiež
opiera o pi l iere, líšiace sa od
mnemotopov slovenskej
majority.
V čase pobytu v Bulharsku ich
špecifickou črtou bol napr.
takto vyjadrený prejav
etnokonfesional i ty (Ján
Michalko, Naši v Bulharsku,
1 936): „Poneváč medzi sebou
nepoznajú spolubratov iného
vyznania, okrem jednotlivcov
priklonivších sa k rozličným
sektám... pojem Slovák,
slovenský a evanjelik,
evanjelický u nich celkom
splynul, stotožnil sa; hovoria:
slovenský kostol, slovenské
náboženstvo, slovenská
cirkev, akoby Slovák nemohol
byť iného vyznania, ako
evanjelického.“
Momentálne aktuálnymi
jubi leami je 1 35. výročie
príchodu prvej skupiny
slovenských kolonistov do
Bulharska a hlavne okrúhle
70. jubi leum príchodu
(reemigrácie) prevažnej
väčšiny spoločenstva
bulharských Slovákov na
Slovensko. Kto bol skutočne
prvým Slovákom na území

dnešného Bulharska nemožno
konkrétne uviesť, pretože
historické pramene sú
torzovité, prípadne k istým
obdobiam chýbajú.
Nepochybne sa však Slováci

dostal i do Bulharska ešte v
období neskorého stredoveku
v radoch uhorského vojska
počas vojen s Turkami (stačí
spomenúť bitku pri Varne 1 0.
novembra 1444). Začiatkom
novoveku prechádzali cez
bulharské etnické teritórium
ľudia zo Slovenska v
sprievodoch vyslancov k
sultánskemu dvoru, ktorí po
sebe i zanechali písomné
záznamy (ako Rubigal l ,
Dernschwam). Už v novej
dobe – koncom 1 9. storočia,
presnejšie v jeho poslednom
dvadsaťročí – prichádzali do
Bulharska prví Slováci aj s
ambíciou usadiť sa na dlhšiu
dobu, či natrvalo. Jednak to
súviselo s ich obchodnými
aktivitami a jednak s
prevádzkou dvora bulharského
kniežaťa a napokon cára
Ferdinanda, ktorý mal na

Slovensku rozsiahle majetky.
Za zmienku bezpochyby stojí
obchod Rozálie Jesenskej,
čipkárky zo Starých Hôr, v
Sofi i , ale najmä otvorenie
fi l iálky módneho obchodu

Jozefa Capka z Kláštora pod
Znievom v Sofi i (inak
podnikateľa v Bukurešti) v máji
1 880, v ktorej začal pracovať
Capkov švagor Samuel
Jaroslav Zachej, rodák z
Bystrej, dopisovateľ
Národných novín i bulharskej
tlače. Po pri jatí zákona o
osídľovaní tzv. pustej pôdy
(1 880) nasledovala do
Bulharska čulá migrácia
roľníkov zo zahraničia (do r.
1 897 bol prídel pôdy zadarmo)
– a to vrátane Slovákov, z
ktorých sa viacerí obracal i s
prosbou o pomoc v tejto
záležitosti práve na Zacheja.
Ako napísal Ján Michalko:
„...stal sa ich najlepším
orodovníkom pred
bulharskými úradmi, pri čom
bolo veľmi na pomoci to, že
svojou skromnosťou,
učenosťou a presvedčením

Evanjelický kostol v Podeme - Bulharsko ešte keď tam žili Slováci



stal sa v pravom smysle
miláčkom sofijských mešťanov
a mal dobrú povesť nielen na
ministerstvách, ale aj u
samého cisára Ferdinanda.“
Prvé rodiny slovenských
kolonistov prišl i do obce
Mrtvica v regióne mesta
Pleven v apríl i 1 884 (hlavy
rodín: Mišo Mokran, Ondrej
Benka, Paľo Pavlovič, Ján
Hučka a Samo Hulka), v
novembri toho roku pribudl i
ďalší s rodinami (Ondrej a Ján
Mrenica, Mišo Plvan, Pavel
Strakúšek, Ján Markuš, Martin
Beška, Ján Tordaj, Ďuro
Severin, Mišo Kolárik, Mišo
Mareček. V nasledujúcich
rokoch sa prevažne pôvodom

dolnozemskí Slováci z Banátu
a békešsko-čanádskeho
regiónu usadi l i i v ďalších
lokal i tách v okolí.
Na sarkofágu bývalého
bulharského panovníka
Ferdinanda Coburga v
rodinnej krypte v Coburgu je v
kove vyrazený nápis: „Teraz
spočívam v coburgovskej
krypte sv. Augustína, unavený
starec, vášnivo túžiaci, aby
moje kosti spočinuli v lone
slovenskej zeme. “ Aj z tohto
epitafu je zjavné, že k
Slovensku a k Slovákom mal
Ferdinand výnimočný vzťah.
Na panovníckom dvore v Sofi i ,
resp. i neskôr po abdikáci i v
služobníckej suite pracovalo

preňho viacero Slovákov ako
napr. Júl ius Chudík, Michal
Petro, Michal Molent, Jozef
Habovský, Anton Hykisch,
Vojtech Kováč, Juraj Brezák
(kastelán vo Svätom Antone) a
jeho dcéra Alžbeta Brezáková
(s ktorou v auguste 1 947 pri
60-ročnom vekovom rozdiele
86-ročný Ferdinand uzavrel
cirkevný sobáš, civi lne však
nebol potvrdený – zrejme pre
odpor rodiny).

***

Povojnová Československá
republika predstavovala
špecifický kvázi demokratický
režim pod zjavným sovietskym
vplyvom. Prezident Edvard
Beneš uvažoval už v
londýnskom exi le o otázke
menšín ako o veľkom
probléme pre existenciu čs.
štátu, samozrejme, najmä pod
vplyvom udalostí jesene 1 938
a prvých mesiacov roka 1 939,
kedy sa Československá
republika pod nemeckým
tlakom otriasla v základoch a
napokon rozpadla. V zákul isí
čs. exi lovej vlády sa objavi l i
návrhy ako vyriešiť
národnostný problém v
Československu tak, aby sa
stalo dominantne štátom
Čechov a Slovákov. Menej
známou skutočnosťou je, že
nešlo len o vysídlenie
príslušníkov neslovanských
menšín, ale aj slovanských
(Poliaci mali odísť do Poľska,
Rusíni a Ukraj inci do
Sovietskeho zväzu, nebol ani
záujem udržať pre čs. štát
Podkarpatskú Rus), a to aj
napriek prezidentovmu

Môj dedo Ján Markuš a Michal Mikuláš
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osobnému „všeslovanskému“
zaujatiu.
Československo postupne
uzavrelo päť reemigračných
dohôd (dve so Sovietskym
zväzom, ďalej s Bulharskom,
Juhosláviou a protokol o
dohode s Rumunskom –
samotná dohoda však nebola
podpísaná) a jednu o výmene
obyvateľstva s Maďarskom. S
Bulharskom bola dohoda
uzavretá 6. mája 1 949.
V štátoch s populáciou
dolnozemských Slovákov sa
rozvinula propagačná kampaň
„Mať volá!“ (nazvaná podľa
románu Martina Kukučína),
ktorá do značnej miery
rozdel i la jednotl ivé komunity.
Následná reemigrácia mala
pre zostávajúcich dlhodobé
dôsledky, a to zväčša v
negatívnom zmysle slova. Na
druhej strane potomkovia
presídlencov ju dnes vnímajú
väčšinou pozitívne. Celkovo
možno konštatovať, že
reemigrácia zahraničných
Slovákov a Čechov vrchol i la v
roku 1 947, keď do
Československa prišlo 80 920
osôb, išlo teda o 47,76 % z
počtu všetkých reemigrantov.
Bulharsko opusti la takmer celá
slovenská komunita, takže od
konca 40. rokov už fakticky
prestala v Bulharsku jestvovať.
Najväčšiu skupinu
povojnových prisťahovalcov v
ČSR tvori l i krajania z
Maďarska (podľa J. Vaculíka
71 787 ľudí) , druhú v poradí
Česi z Volyne (38 859) a tretiu
Slováci a Česi z Rumunska
(21 001 ).
Myšl ienka masového návratu
bulharských Slovákov do

materskej kraj iny predkov sa
objavi la už po 1 . svetovej
vojne, ale nereal izovala sa aj
kvôl i pomalému tempu
pozemkovej reformy v
Československu. Niekoľko
rodín odišlo, ale v
medzivojnovom období zväčša
sa vysťahovali do zámoria. Po
2. svetovej vojne bol i pri jaté
legislatívne opatrenia
umožňujúce príchod krajanov
– ako Ústavný zákon č. 74 z
1 2. apríla 1 946 o udelení
štátneho občianstva
presídlencom, zákon o

hospodárskych a právnych
úpravách krajanom, Ústavný
zákon č. 1 07 z 28. apríla 1 948,
ktorý predlžoval lehotu na
podanie žiadosti o udelenie
občianstva krajanom do 31 .
decembra 1 949 a ktorého
platnosť bola predĺžená o
ďalší rok (práve kvôl i
meškaniu príchodu
bulharských Slovákov).
Individuálne začali prichádzať
Česi a Slováci z Bulharska už
v roku 1 945 a postupne
pribúdal i ďalší, ktorí využi l i
Dohodu o najímaní

bulharských
poľnohospodárskych
robotníkov zo septembra
1 946. V decembri 1 947 vyslalo
Ministerstvo sociálnej
starostl ivosti delegáciu do
Bulharska, ktorá rokovala s
bulharskými partnermi. Jeden
z členov delegácie Ladislav
Juskovič vypracoval správu,
ktorá mala slúžiť ako podklad
k príprave dohody o
reemigráci i . Správa
zaznamenávala okrem miest
osídlenie 381 roľníckych rodín,
z toho 1 45 českých a 236

slovenských – a to v lokal i tách
Vojvodovo, Bel ince, Gorna
Mitropol ja, Podem (bývalá
Mrtvica), Brašl janica a
Dragomirov. Najviac Slovákov
ži lo v Brašl janici a Gornej
Mitropol j i . Napokon sa
presídl i lo až 95 % Slovákov z
Bulharska na základe
reemigračnej zmluvy z roku
1 949 spolu s bulharskými
Čechmi v dvoch transportoch
v rokoch 1 949 a 1 950. V
jednotl ivých rokoch presídl i l i
do Československa z
Bulharska nasledovné počty

Oslava ukončenia vojny
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krajanov (Čechov a Slovákov):
r. 1 945 – 60, r. 1 946 – 504, r.
1 947 – 725, r. 1 948 – 21 3, r.
1 949 a 1 950 – 1 002, z nich
2048 bolo usadených v Česku
a 474 na Slovensku (Mojmír
Benža, 2008). Z celkového
počtu presídlencov tvori l i
Slováci pribl ižne 1 tisíc.
Povojnové politické i sociálno-
ekonomické pomery v
Bulharsku boli veľmi ťažké,
krajania sa obzvlášť obávali
kolektivizácie a s ňou
súvisiacich perzekúcií. J. Botík
uviedol ako motiváciu k
presídleniu aj pocity
hospodárskeho,
národnostného a genetického
ohrozenia (sobáše príbuzných
v málopočetnej komunite) .
Rodiny bol i umiestnené na
južnom Slovensku – v
dedinách okolo Levíc, v
Bratislave, Dunajskej Strede,
Komárne a inde (48 %). Vyše
30 rodín sa ocitlo v zložitom
postavení najmä v Tekovských
Lužanoch, Lužiankach a
Hulvinkách, kde ich z
pridelených obydlí vyhnali
maďarskí „náboristi“,
navrátivší sa zo Sudet. Veľa z
nich však bolo osídlených v
českom (9 %) a moravskom
(43 %) pohraničí. Ľudia z
pribl ižne troch obcí sa dostal i
do 94 lokalít. Viacerým
rodinám sa podari lo dostať na
Slovensko, najviac sa ich
usadi lo v Bratislave, Trnave a
Skalici .
Podľa uzavretých dohôd
(vrátane Dohody o výške a
spôsobe transferu majetku
presídlencov a Dohody o
spôsobe prevodu peňažného
majetku presídlencov),

tvoriacich neoddeliteľnú
súčasť reemigračnej zmluvy,
presídlenci z Bulharska
nemohli voľne disponovať s
peniazmi, ktoré vyplati la
Bulharská štátna banka
Československej štátnej
banke za nehnuteľný majetok
reemigrantov. Finančné
prostriedky boli zablokované
ako viazaný vklad, pretože
reemigranti dostal i majetky po

vysídlených Nemcoch a
Maďaroch. Ale v prípade, ak
bol i nútení opustiť štátom
pridelené usadlosti v určených
lokal i tách a odsťahovali sa –
museli začať od začiatku bez
nároku na náhradu za svoj
majetok. Desiatkam rodín to
výrazne skomplikovalo život v
novej vlasti .
Ján Botík konštatoval, že za
najväčšie zlyhanie tvorcov a
real izátorov povojnového
projektu reemigrácie sa
považuje fakt, že prevažná
časť dolnozemských
presídlencov z Maďarska,
Rumunska, Bulharska a
Juhoslávie nebola v novej
vlasti usadená v slovenskom,

ale v inojazyčnom a
inoetnickom prostredí – teda v
maďarskom alebo českom.
Najväčšiu nespokojnosť
prejavi l i rumunskí Slováci,
ktorí intervenovali aj u
prezidenta E. Beneša, ale
nepomohli si . Nespokojnosť s
usadením v Česku mnohí
Slováci časom rieši l i pokusmi
o príchod na Slovensko, čo,
prirodzene, sprevádzali
značné problémy. Pri jímajúca
kraj ina nedokázala zabezpečiť
slovenským reemigrantom ani
základné možnosti
národnostnej kultúrnej
sebareal izácie, čiže toho, čím
disponovali v materských
štátoch (spolky, tlač, kostoly,
cirkevný život vo vlastných
spoločenstvách). V mnohých
prípadoch tomu podobne bolo
aj na južnom Slovensku,
keďže značná časť
presídlencov sa pomerne
rýchlo integrovala v
maďarskom prostredí. Je
zaujímavé, že aj s odstupom
desaťročí si presídlenci
uchovali veľa „svojskej kultúry“
synkretického charakteru, čo
si uvedomovali aj v čisto
slovenskom prostredí (napr.
bulharskí Slováci v Trnave).

- Miroslav Kmeť -

Slováci v Bulharsku - oblečenie
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S P O M I E N K Y

Navštívili sme najstaršieho člena Spolku Michala Mikuláša (8. 6. 1932, Podem)

Otec bol murárom, chodi l
pracovať hlavne k bohatým a ako
plácu dostával „naturál ie“. Keď
bolo sucho a málo pšenice,
dostal ju od bohatých, ktorí ju
mali na sklade. Cez vojnu to bol
zas petrolej , lebo vtedy ešte
elektrika nebola, svieti lo sa s
lampami – petrolejkami.

„Voľakedy boli naši ľudia
zvyknutí, akoby bola dedina
jedna rodina.“

Maminka sa volala za slobodna
Jesenská. S otcom mali malú
roľu, ktorú obrábali . V
domácnosti ži l i s nami starí
rodičia, o ktorých sa mama doma
starala.
My sme boli štyri deti . Dvaja
chlapci a dve dievčence.
Najstarší bol brat Jano, potom
brat Mišo, čo ideme teraz za ním,

potom bola sestra Marka a ja
som najmladšia. Medzi nami bol i
dosť veľké vekové rozdiely, ja
som až o jedenásť rokov mladšia
od brata Miša. Poškrabok. Tak sa
hovori lo, poslednému dieťaťu v
rodine.

Ako ste sa dostali do
Československa?

V roku 1 946 išiel brat Jano na
svoju päsť, loďou do
Československa. V Bulharsku
bolo vtedy tiež takto veľmi sucho
ako teraz tu, Dunaj bol malý, lode
museli stáť a tak mu cesta z
Bulharska trvala hádam aj 40
dní. Potom brat Mišo, asi o tri
mesiace po bratovi Janovi išiel
loďou a tiež cesta trvala dlho, ale
nie až toľko. Obidvaja už bol i
ženatí, brat Jano mal dcéru
Libušku a brat Mišo dcéru

Kvetku.
Neskôr prišla výzva, že bulharskí
robotníci môžu ísť do
Československa a
obhospodarovať pozemky, ktoré
zostal i prázdne po
vysťahovaných Nemcoch. Pôdu
nemal kto obrábať. Sestra
Marka sa prihlási la s mužom,
švagrom Martinom Červenákom.
Vtedy ešte deti nemali . Dostal i sa
teda do Československa ako
bulharskí robotníci . Po ich
odchode sme s mamou a otcom
ostal i sami v Bulharsku a mama
povedala, že keď deti odišl i ,
ideme aj my. Tak išl i posledným
tretím transportom, prihlási l i sa
ako bulharskí robotníci . Vtedy
som mala 1 3 rokov. Prišl i sme do
Mikulova. Vo vojenských lágroch
si nás rozdel i l i na jednotl ivé
majetky. My sme išl i do dediny
Zadný Arnoštov, no a tam sme

Počas cesty autom do Jablonice nám rozpráva sestra Michala Mikuláša Anna Hekelová rod. Mikulášová:



boli asi tri dni , keď brat Mišo
poslal telegram, aby sme
prišl i na Hornú Štubňu.
Na Hornej Štubni sa brat
Jano pokúšal roľníčiť aj s
bratom Mišom, ale sa im
nedari lo, lebo neboli na
roľníčenie zvyknutí. Švagor
Červenák a môj otec chodi l i
do továrne pri Turčianskych
Tepliciach. Z dreva vyrábali
sánky, lyže, sedačky, lehátka
a iné. Lenže potom sa
rodičia dozvedeli , že prídu
naši Slováci z Bulharska na
Moravu.
Bol i pre nich určené dediny
Jevišovka, Hrabětice, Hevlín.
Voľakedy boli naši ľudia zvyknutí,
akoby bola dedina jedna rodina,
tak otec povedali , ideme aj my
tam, nebudeme sami. Kým prišl i
transporty do Jevišovky, otec
opravoval komíny na domoch,
osadzoval šporáky a chystal
domy, keď prídu ľudia, aby si
mohli zakúriť, pretože transport
prišiel na Štedrý Večer.
Mama zase robi la na štátnom
majetku na „váhach“. Na dedine
bola jedna veľká váha. Keď
traktory doviezl i seno a obi l ie,
mama ho váži la a zapisovala,
ktorý robotník to doviezol a koľko.
Na týchto váhach robi la dlho aj
potom. A keď v Jevišovke
postavi l i maštale aj s novou
váhou, prešla robiť do mliekarne.
Ľudia, ktorí mali ešte po jednej
kravičke, nosi l i do mliekarne
mlieko a mama ho tam dávala
chladiť a predávala. Jedni
doniesl i , druhí kúpi l i . Ml ieko v
konvách, ktoré sa zvýši lo zobral
štát, keďže to bol štátny majetok.
Mlieko asi tak jedna-dve konvy
za deň.
Potom sa z Jevišovky začali naši
ľudia roztrácať po celom

Československu, každý sa snaži l
doštudovať. Ja som skonči la v
Turčianskych Tepliciach štvrtú
meštianku a potom som sa
prihlási la do Levíc na školu za
učiteľku materskej škôlky, ktorú
som úspešne ukonči la.

Spomínate si na svojich
starých rodičov?

Stará mama zomrela, ešte keď
sme boli v Bulharsku a starý otec
Jesenský potom ostal u
najmladšieho maminho brata
Jana, aj keď prišl i do
Československa, až kým
nezomrel.

A rodičia vášho otca Jána
Mikuláša?

Stará mama sa za slobodna
volala Kukučková a pochádzala z
Padiny. Starý otec si ju bol odtiaľ
zobrať. Zomrel veľmi mladý,
neviem. . . vôbec som ho
nepoznala, ani moji súrodenci.
Otec bol tuším ešte slobodný,
keď starý otec zomrel. Že vraj
spadol zo stohu slamy a udrel sa
o porysko na vidlách. Potom
ochorel a zomrel. Stará mama
prišla až do Jevišovky, neviem s

ktorým synom, lebo oni
býval i v Gornej Mitropol i j i .
V Jevišovke bola u svojej
najstaršej dcéry a tam aj
zomrela. Je pochovaná s
tou dcérou.

Aké ste mali detstvo?

Detstvo sme mali veľmi
dobré. Za domami bola
hneď pažiť a každú nedeľu
sa mládež a deti hrával i
všel i jaké slovenské
spoločenské hry, napríklad

na zlatú bránu a iné. My, ako
menšie deti sme si hádzal i loptu,
takú z handier vypchatú,
dokonca aj z vlasov sme robi l i
loptu. To bola taká tvrdá lopta,
malá, ako teraz na ping-pong.
Väčší chlapci zas hrávali futbal
na pažiti .
Slovenskú školu sme mali veľmi
dobre vybavenú, moji rodičia mali
učiteľa Milera a ten sa veľmi
postaral o tú našu slovenskú
školu. Bola poschodová a dolu
bola veľká telocvičňa. Učiteľ
všetko zariadi l (z Prahy). Mali
sme kruhy, bradlá, kozu, všetko
možné.
V zime bývalo veľa snehu a na
kopci sme sa sánkovali . Sánky
nám urobi l i rodičia, mne otec
urobi l ešte aj korčule. Nahrial
šidlo, spravi l také „guľaté korčule“
z dreva, šidlom urobi l dierky a
prevl iekol špagát, ktorý som si
okolo nohy uviazala a mala som
korčule!

Aké bolo detstvo s vaším
bratom Mišom?

Spomínam si, že každú nedeľu
som dostala nejaký ten peniaz
(neviem koľko to bolo) a mohla
som si v cukrárni kúpiť cukríky,
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vtedy boli také tvrdé kyselkavé.
Zjedla som 1 -2 cukríky a zvyšok
som si položi la v kuchyni na
okno. Ja som ich mala odložené
na celý týždeň tak po jednom, po
dvoch. Ale brat Mišo mi ich
zjedol! Kupovali sme tiež chalvu,
bózu a iné bulharské sladkosti .
Môj otec, báči Mišo Mikuláš a
báči Mišo Gubík založi l i
slovenský potravinový obchod a
každé dva roky sa striedal i s
predajom. Potom ho viedol môj
najstarší brat Jano. Pamätám si,
že chodi l do Plevnej predávať a
mama v obchode prezerala
vajíčka, presvecovala, či nemajú
zárodok. V obchode sme mali aj
čokoládky. Bol i to malé
čokoládky a veľká čokoláda, na
ktorej bola nakreslená krava. Tie
išl i najviac na odbyt.

Čo ste zvykli jedávať? Ako ste
si varili?

V nedeľu sme varieval i mäso.
Zarezal i sme jedno kura, z neho
sa spravi la pol ievka, potom sa
vysmaži lo na vajíčkach a k tomu
bola ryža. Zemiakov bolo v
Bulharsku málo, tam sa neurodi l i ,
dovážali ich z Balkánu. Za 20
litrov „kofy“ obi l ia nám dali toľko
aj zemiakov. Aj ovocie dovážali
na výmenu za obi l ie. Nakupovalo
sa najmä oblečenie a to v
Plevnej, v okresnom meste.

„Chleba sme si piekli.“

Otec vedel stavať aj pece a tak
sme mali pec aj na dvore. V lete
sme piekl i chl ieb vonku, aby
vnútri nebolo teplo. Do jednej
pece sa zmesti l i 4 chleby. Piekl i
sme raz do týždňa, na celý
týždeň.

Ako ste sa zoznámili s vaším
mužom?

Môj muž sa narodi l v Brašl janici ,
on prišiel v 49-tom na Štedrý
večer do Jevišovky. V Jevišovke
zomrel aj mamin otec, môj starý
otec. Ja som išla z pohrebu,
mama ma poslala skorej z
cintorína, aby som pomohla
kuchárke, ktorá vari la na kar a
chystala stoly.

„Vydávala som sa na
Morave.“

On (môj muž) aj s kamarátom
Jankom Gubíkovým išl i práve do
kina. Janko Gubík ma poznal ako
švagrinú a predstavi l ma. Tak
sme sa zoznámil i . Vydávala som
sa na Morave, civi lný sobáš bol v
Drnholci a za týždeň v kostole v
Jevišovke. Musel i sme mať aj
civi lný sobáš, aby sme dostal i
l ístky na nákup, lebo vtedy po
vojne nebolo všetko dostať.
Lístky bol i na periny a na
oblečenie. Ale svadba bola
platná vtedy, keď bol sobáš v
kostole. Vtedy sa sobáši l aj
Janko Gubík. My sme mali
svadbu v sobotu a oni v
pondelok. Priviezl i sme sa tam
na bicykloch, aj svedkovia aj my!
Na hostine sme mali mať torty.
Vtedy boli moderné. Ale svadba
bola na konci mája a bola
strašná horúčava. Svokra l ievala
v komore studenú vodu, kýbeľ za
kýbľom, ale aj tak to nepomohlo.
Všetko do rána skyslo. Prasce
mali potom torty.

Kde býval váš brat a ako sa
zoznámil so svojou ženou?

Na Hornej Štubni, kde je nárečie
blízke nášmu dolnozemskému,

býval brat Mišo so ženou Ankou,
s ktorou sa zoznámil i vo
Vojvodove. Išiel tam hrať divadlo
a zadíval sa do nej.

„Od tety Samporovej z
Trnavy som sa dozvedela,
že brata volali pekný
Miško.“

Dva dni sa poznali a hneď sa
bral i .

Neskôr robi l v Bratislave v BAZke
na vývoji nových áut a prvé auto,
ktoré mal, si zo súčiastok
poskladal sám.

V Jablonici nás privítal Mišov syn
Vladimír so ženou Silviou, neskôr
sa k nám pridal aj pán Mišo
Mikuláš a jeho dcéra Lydka.
Srdečne ďakujeme celej rodine
za krásne privítanie, bohaté
pohostenie a možnosť sa
porozprávať s naším najstarším
členom Spolku, Michalom
Mikulášom (97 rokov). Žiaľ, jeho
zdravotný stav nám neumožňuje
zachytiť viac jeho spomienok.

- Katka, Palko Hekel,
Darinka Voleková -

Svadobná fotografia Michala

Mikuláša
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Z T V O R B Y N A Š I C H K R A J A N O V

MOJE POSTREHY ZO ŽIVOTA

Človek prestáva existovať ako jedinec keď sa stane rozpoltenou bytosťou.
Nemožno ľúbiť rozpoltenú bytosť, pretože nikto nedokáže ľúbiť polovicu
človeka
Ak robíme niečo presne, ešte neznamená, že to robím aj dobre
Ak robím niečo dobre, to znamená, že to robím aj presne
Ak si myslíš, že niekoho klameš, zakrátko zistíš že klameš len sám seba
Ohľaduplnosť v láske sa rovná zrade
Vzdaj sa toho čomáš najradšej a vráti sa ti pocit šťastia (bol by si prvý
človek na svete čo to dokázal)
Nešťastný si zo strachu, že stratíš to, čo ti je najdrahšie (prirodzene)

Ak máte svoje vlastné postrehy môžete sa k týmto pridať.

S R D C E

Kto ruší svätý kľud,
šumí večne opodiaľ

a šepká slová lásky,
kto nedá pokoj, budí žiaľ ?

Počúvaj,
tam niekde v dial i stupaje

a hukot klokotavý,
sťa vír ťa stiahne do hlbín

a znovu na svet vyplaví,
tu zaznie zvon,

bez ozveny,
tam ozvena

čo nemá pôvod . . .
Či hádam ošiaľ schyti l ma,

že strácam smer,
blúdiam sťa Mimotaurus

a neskôr uzdravený,
nachádzam istotu,

opretý o svoj múr.
A znovu počúvam

vnímam jeho hlas,
sľubuje nádej, radosť, vďak,
už chápem zmysel jeho slov,
o kráse spieva,

šepká zas
a nedbá nič,

nepozná strach,
všetkému vôkol smeje sa,

teší sa z mála, zaplesá,
keď stretne v dave ozvenu,

to srdce k srdcu hlási sa,
potom na chvíľu onemie

šialenstvo rozum zakalí,
pristúpia bl ižšie, stretnú sa

a šťastie oboch zaplaví.



Je nedeľa popoludnie, vonku je príjemné teplo.
Náš malý syn momentálne spí. Oslovi la ma
predsedníčka Spolku Slovákov z Bulharska Katka,
aby som napísala niečo o sebe. A tak sedím pri
počítači a rozmýšľam čo vlastne o sebe napíšem,
stále mi behá hlavou prečo práve mňa Katka
oslovi la?
Som rodená Trnavčanka. A tu som preži la
aj svoje celé detstvo a dospievanie.
Mám jedného brata, ktorý už má tiež
svoju rodinu. Pochádzam z
kompletnej rodiny, ktorá je v
dnešnej dobe už skoro
výnimočná, čo si veľmi vážim.
Som vďačná za mojich
rodičov, ktorí nás - si myslím
že dobre vychovali . I keď to
nebolo vždy jednoduché, vždy
sa nám snaži l i dať všetko čo
sme potrebovali alebo si aj
prial i . Nemali to s nami vždy
jednoduché, ale ich rodičovská
láska všetko prekonala, a ako
rodina sme všetko spolu zvládal i .
Momentálne už bývam so svojom
vlastnou rodinou v Cíferi .
A čo ma spája so Spolkom Slovákov z
Bulharska? Moji starí rodičia zo strany mojej mamy
pochádzali z Bulharska. Moja babka pochádzala z
Brašl janice a dedo z Podemu. Z Bulharska išl i
najprv do Jevišovky na Morave. Tam stále ži je časť
rodiny Vagovej. Odtiaľ odišl i v 1 957 do Trnavy. Do
Československa prišl i za lepším životom. Pamätám
si, ako malá som sa hnevala na babku, keď sa s
dospelými veľakrát rozprávala po bulharsky a ja
som jej nerozumela. A mrzí ma to, že nás
nenauči la aspoň základy tohoto jazyka. Bulharsko
som navštívi la iba jedenkrát a to iba v rámci
dovolenky. Dúfam, že v budúcnosti sa mi podarí
dostať aj na miesta, odkiaľ pochádzajú moji
predkovia.
Ale aby som sa vráti la, opäť niečo o mne. Na
strednú školu som chodi la na Obchodnú akadémiu
v Trnave. V štúdiu som chcela pokračovať ďalej. S
rodičmi sme rozmýšľal i kam na vysokú školu. Moja
mama ma prehovárala aby som išla na
pedagogickú, že povolanie učiteľky je náročné ale
pekné. A ja ako mladá, tvrdohlavá a neskúsená

Predstavujeme vám členku Spolku Veroniku Kozmelovú

som to razantne odmietla. Vybrala som sa
študovať pol i tológiu. Už dnes môžem povedať, že
to bola dosť náročná škola, ale úspešne som ju
zvládla a získala som môj prvý titul Magister. Do
dnešného dňa mám stále v pamäti , ako boli moji
rodičia na mňa hrdí, keď mi na promóci i

odovzdávali diplom. Po ukončení školy som sa
zamestnala v telekomunikáciách. Ako

prvá pracovná skúsenosť mi dala
mnoho. Potom nastal zlom v

mojom živote, kedy som začala
rozmýšľať ako ďalej. Bol i

vianočné sviatky a ja som v
televízi i pozerala program
Vianočný benefičný koncert
Úsmev ako dar. Možno to
bolo vtedy Božie riadenie,
ale vedela som, že by som
chcela týmto deťom nejakým

spôsobom pomáhať. Po
sviatkoch som kontaktovala

pobočku Úsmev ako dar v
Bratislave a zaujímala som sa o

ich dobrovoľnícky program. A
zrazu to išlo rýchlo. Skontaktoval i

sme sa, ja som začala chodiť po práci
do Úsmevu, kde som sa dozvedela o práci

spoločnosti Úsmev ako dar. Až sme jedného dňa
išl i pozrieť do Detského domova Studienka v
Bratislave, kde som neskôr začala chodiť ako
dobrovoľníčka. Chodi l i sme s deťmi na výlety, uči l i
sme sa s nimi, hral i sme sa s nimi. Asi po roku
chodenia do detského domova ako dobrovoľníčka
som oslovi la detský domov, či nemajú voľné
pracovné miesto vychovávateľky. A čuduj sa svet,
bolo. Tak som skoro po siedmich rokoch opusti la
svet vtedajšieho najväčšieho slovenského
operátora. S malou dušičkou som nastúpi la do
Detského domova Studienka na pozíciu
vychovávateľky. Síce som vedela do čoho idem,
ale obavy boli . Veď nemám dostatočné vzdelanie,
budem vedieť týmto deťom pomôcť, ako mám s
nimi komunikovať teraz, keď už nie som ich
kamarátka ale vychovávateľka? A mnoho ďalších
červíkov mi vŕtalo hlavou. A vtedy mi zišlo na um-
tak si urobím ďalšiu školu. Začala som študovať na
Trnavskej univerzite odbor sociálna pedagogika a
vychovávateľstvo. Ale v detskom domove som
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mala veľa úžasných kolegýň, ktoré mi pomáhali a
radi l i pri práci s deťmi. Spočiatku som pracovala v
skupine „zdravých detí“. Rieši l i sme bežné „rodinné
problémy“. Učenie do školy, spoločné varenie,
spoločný program, nákupy. Snaži l i sme sa týmto
deťom ukázať ako to chodí v bežných
domácnostiach. Keď vznikla skupina dospelých
detí, bola som preradená do tejto skupiny. Práca
bola náročnejšia vzhľadom na môj mladý vek. V
skupine bol i už dospievajúci tínedžeri , ktorí ma
skôr bral i ako kamarátku a nie ako autoritu. Ale aj
tieto deti potrebovali objať, vypočuť, porozprávať
sa i napriek tomu, že sa tvári l i hrdinsky dospelo.
Ale v detskom domove bola ešte jedna skupina
detí s duševnými poruchami a poruchami
správania. Bola asi najťažšia skupina na prácu s
týmito deťmi. Ale podvedome ma to stále ťahalo k
tejto skupine a tak keď bola príležitosť, rada som

im pomáhala. Až sa jedného dňa uvoľni lo
pracovné miesto a ja som ho s radosťou pri jala. A
tu sa začala práca s mojimi 7 chlapcami.
Nehovorím, občas to bolo veľmi náročné s nimi,

ale na druhej strane sme zaži l i aj veľa zábavy a to
aj vďaka kolegom, s ktorými som v tejto skupine
pracovala. Som veľmi rada, že som stretla týchto
ľudí, ktorí mi poskytl i aj odborné skúsenosti .
A moje štúdium pokračovalo ďalej. Po skončení
bakalárskeho stupňa v odbore Sociálna
pedagogika a vychovávateľstvo som sa rozhodla
magisterský stupeň dokončiť v odbore špeciálna
pedagogika na Katolíckej univerzite. Popri štúdiu
na vysokej škole som sa zúčastňovala aj mnohých
školení a seminárov v oblasti pedagogiky. Rok som
navštevovala kurz Slovenského posunkového
jazyka a mám ukončenú aj prípravu na
profesionálne rodičovstvo. S rozširovaním môjho
vzdelávania som
ešte neskonči la.
Momentálne
plánujem
pokračovať
v rigoróznom
konaní a potom
uvidím, čo ďalej.
Po skončení
školy som si
však spomenula,
ako ma práca s
deťmi dobehla,
keď som ju pred
mnohými rokmi
odvrhla.

Pred 6 rokmi
som sa zoznámila už s mojím terajším manželom
Michalom a tri roky sme už manželia. On ma v
mojej práci a štúdiu vždy podporoval a podporuje.
Dokonca aj vtedy, keď som si brávala deti z
detského domova cez Vianoce alebo letné
prázdniny domov. Máme už dvojročného syna
Miška. S manželom máme mnoho spoločných
záľub. Máme radi hory, kam už teraz chodíme aj s
naším synom. Radi chodíme do kina alebo divadla.
Podnikáme spolu rôzne výlety a spoznávame nové
miesta či už pešo, alebo na bicykloch. A ja ak mám
chvíľu voľného času popri rodičovských
povinnostiach, tak si prečítam rada dobrú knihu.
A akým smerom sa vydám po skončení
rodičovskej dovolenky ešte neviem. Ale určite
chcem pracovať s deťmi, ktoré mám veľmi rada.

- Veronika Sýkorová Kozmelová -

Veronika Kozmelová Sýkorová s babkou Annou

Vagovou

Babka, dedko, maminka a jej brat Milan

Rodina Vagovcov - babka, dedko,

dedovi rodičia a maminka s

bratom
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Predstavujeme vám Patrika Folťana

Hovorí Betka Folťanová:
Môjmu vnukovi Dolná zem
veľa nehovorí, pretože jeho
rodičia sa narodi l i na
Slovensku. Určite mu viac
evokuje Stará Pazova,
nakoľko jeho otec tam chodi l
na prázdniny k starým rodičom
Folťanovcom a rozprával mu
zážitky. Raz tam bol s nami na
návšteve. Ale z rozprávania
starkej /mojej mamy/ vedel, že
pochádzame z Bulharska, veď
keď bol malý tak ho uči la „chej
rčičky, chej gi dve. . . “.
Rád chodí na stretnutia SSB a
taktiež na Klbasiádu.

"Robínám všetkým veľkú
radosť. "

Hovorí Patrik:
K mojim najväčším úspechom
patrí tohtoročná účasť na
EYOF – európsky olympijský
festival mládeže v Baku, kde
som pretekal s o rok staršími
pretekármi. Ešte na začiatku
júla som sa predstavi l na
Medzinárodných detských
hrách, ktoré sa konali v Ufe
/Rusko/. Tu sa mi podari lo
vyplávať 4 najcennejšie kovy 1 x zlato, 2x striebro
1 x bronz. Som členom slovenskej juniorskej
reprezentácie, s ktorou som sa zúčastni l na
multistretnutí v Grazi a taktiež na podujatí V4
olympic hopes v Poľsku, kde sa mi podari lo
vybojovať tretie miesto na 200 m znak. Plával
som aj na ďalších pretekoch mimo
Slovenska.Veľakrát som sa zúčastni l na pretekoch
aj v rakúskom Schwechate, kde som tri roky po
sebe plával finále a z toho som raz dokázal vyhrať.
Pretekal som aj v Maďarsku, kde som dosahoval
dobré výsledky. Spolu som prekonal 11 rekordov
SR v znakových disciplínach v kategóriách 1 2,1 3 a

14-ročných žiakov.
Za môj najcennejší úspech
považujem rekord na 1 00 m
znak, ktorý nebol prekonaný
30 rokov. Môj prvý rekord si
pamätám veľmi dobre. Mal
som 12 rokov. Bolo to na
ORCA CUPE v Bratislave a
plával som 1 00 m znak.
Dohmatal som v čase
1 :09,77, čo znamenalo nový
slovenský rekord. Mal som
obrovskú radosť.
Na svoju prvú medailu si až
tak nepamätám, ale viem,
že to bol i plavecké nádeje,
kde sa mi podari lo vyhrať.

"Môj vzor je Američan
Caeleb Dressel."

Myslím si, že väčšina
plavcov by sa chcela
stretnúť s fenoménom
Michaelom Phelpsom, čo
platí aj pre mňa. No
momentálne je môj vzor
Američan Caeleb Dressel.

"Olympiáda je vrchol
každého športovca."

Moje plány do budúcnosti sú také, ako u väčšiny
plavcov- a to je Olympiáda. Je to vrchol každého
športovca. Budem veľmi rád, ak sa mi tento sen
splní a budem robiť pre to maximum.

"Chcel by som byťšportovýkomentátor."

Aj práve preto som si vybral Strednú odbornú
školu masmediálnych a informačných štúdií. Veľmi
ma ta práca zaujala, keď som pozeral telku a
počúval som komentátorov.

-Patrik Folťan, Betka Folťanová-

Narodil sa 14.1 .2004 v Bratislave, rodičom Milanovi Folťanovi a Adriane rod. Katonovej. Už 1 0
rokov sa venuje plávaniu. Spolu má 344 medailí a z toho 42 titulov majstra Slovenska.
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Chytráčik

Babie leto

Bol to zajko, bol to on,
čo si kúpi l telefón.

Pavúk sa mu ponúka,
že mu spoje nasúka
ponad polia ako drôty.

Pusť sa, bratku, do roboty.
Najal pavúk pomocníkov
a už snujú vôkol kríkov.
Vôkol kríkov, vôkol hory,
nech si zajko pohovorí.
Zajko čísla vykrúca,
až je l inka horúca.

Haló, haló, kto tam býva?
Nikto sa mu neozýva.

Haló, volám pána bobra!
Ticho. Linka nie je dobrá.
Haló, haló! Čo sa stalo?
Spojenie sa potrhalo.

Súkaj, pavúk, súkaj zase,
ťahaj niť po inej trase.
A tak pavúk súka, súka,
pavučín je plná lúka.

Kolíše sa na nich vietor -
no a to je – babie leto.

(Elena Čepčeková)

- Zuzana Trunnerová -

Jednoduchá

detská hádanka, kvôli ktorej

sa hádajú aj dospelí. Dokážete

ju vyriešiť? Napoviem,

že 16 nie je správna

odpoveď.



Z O Ž I V O T A I N Ý C H S P O L K O V

Oslovili sme predsedníčku Spolku Slovákov z Maďarska PaedDr. Annu Pilárikovú

Prešlo neuveriteľných 20 rokov,
čo sa nám podari lo založiť
Spolok Slovákov z
Maďarska so sídlom v
Galante. Pri tejto
príležitosti sme vydali
publ ikáciu pod názvom
Míľniky času. 1 81 -stranová

publikácia nemôže zachytiť
všetky krásne chvíle a momenty,

ktoré lemujú život Spolku, ktoré sme zaži l i v
žičl ivom prostredí Spolku, podujatia a inšpirácie k

ďalšiemu životu v
staronovej vlasti .
Kniha je pamäťou
života Spolku, ale aj
vyznaním sŕdc, ktoré
sa venovali spolkovej
činnosti . Míľniky času
mapujú vznik Spolku,
aktivity, spoluprácu s
Domom zahraničných
Slovákov v Bratislave
(v čase jeho
pôsobenia), stále živé

korene, spoluprácu so Slovákmi v Maďarsku,
kultúrno-spoločenské podujatia, medai lóniky
osobností, históriu Slovákov z Maďarska i v
Maďarsku. Osobitosťou publikácie, jej obsahu sú
široké a zmysluplné partnerské vzťahy medzi
mestami Tótkomlós – slovenský Komlóš a Galanta,
napĺňané v
konkrétnych aktivitách.
Okrem originálnych
textov je publ ikácia
obohatená bohatým
fotomateriálom, ktorý
funkčne dopĺňa texty.
Publ ikácia je vizuálne
knihou, ktorá sa stane
ozdobou knižnice
každého člena Spolku,
ale aj všetkých
priaznivcov Spolku a
Slovákov z Maďarska,
ktorí sa po návrate do starej vlasti úspešne zapoji l i
do kultúrno-spoločenského, pol i tického a
hospodárskeho života Slovenska.

Z ďalších aktivít....

Pri príležitosti 20. výročia založenia Spolku sa
uskutočni lo podujatie pod názvom „Žijeme pod
jedným slnkom“ v priestoroch estrádnej sály MSKS
Galanta, na ktorom sa zúčastni l i aj významní hostia
ako primátor mesta Galanta Peter Paška, herec,
režisér a vysokoškolský pedagóg Juraj Sarvaš a
ďalšie významné osobnosti .

Spolok Slovákov z Maďarska ďalej zorganizoval
hudobno-poetický podvečer z výberu básnickej
tvorby Slovákov z Maďarska pod názvom „Ku
koreňom“ v Dome Matice slovenskej v Galante.
Podujatie finančne podpori lo mesto Galanta.
Prednes básnickej tvorby Juraja Antala-
Dolnozemského, Pavla Sámuela, Michala
Škrabáka, Ondreja Kulíka, Michala Vargu, Michala
Divičana a Michala Hronca bol obohatený
účinkovaním folklórneho súboru „Nezábudka“ a
hudobnými predelmi študentov Základnej
umeleckej školy Josepha Haydna v Galante.

V tomto roku Spolok Slovákov z Maďarska pri jal
oslovenie Dr. Clauda Baláža, predsedu Združenia
nezávislých expertov pre otázky dejín a života
zahraničných Slovákov (ZNE)a zúčastni l sa
rokovania v zastúpení Jánom Farkašom. V
spolupráci s Nadáciou Národný pamätník
slovenského vysťahovalectva, Migráciou SK a
ďalšími občianskymi združeniami, pri príležitosti
pamätného dňa Slovenskej republ iky Dňa
zahraničných Slovákov bolo odborné podujatie
venované problematike vzťahov Slovenskej
republ iky a slovenskej diaspóry vo svete. Podujatie
sa konalo v predvolebnom roku parlamentných
vol ieb 2020 a poskytlo možnosť zaoberať sa
otázkami, ktoré v posledných rokoch rezonujú
medzi Slovákmi v zahraničí, ku ktorým patrí najmä
spravodl ivý a technicky jednoduchý systém
uplatnenia ich volebného práva, a to tak pri voľbách
do parlamentu, ako aj pri voľbách prezidenta SR.
Podujatie sa uskutočni lo pod záštitou Anny
Verešovej, predsedníčky Výboru Národnej rady
Slovenskej republ iky pre ľudské práva a menšiny.

- Anna Piláriková -



T R A D I Č N É R E C E P T Y

PITA
Recept po Zuzane Kolárikovej, rod.

Prísady

1 kg - polohrubej múky,
1 kvasnice,

teplá voda, soľ,
1 vajíčko na potretie,

1 Hera alebo Palmarin

Postup

1 . Pripravíme si cesto z múky, kvasníc, teplej vody
a sol i a necháme vykysnúť.

2. Heru alebo Palmarin si rozdelíme na 7 kúskov.

3. Jedným kúskom potrieme nádobu na pečenie
(Obrázok 1 ) a druhým podložku, na ktorej budeme
cesto spracovávať (Obrázok 2).

4. Cesto si rozdelíme na 3 kúsky (Obrázok 3).

5. Jeden kúsok cesta rozprestrieme na potretú
podložku (Obrázok 4).

6. Cesto potrieme tretím kúskom Hery, alebo
Palmarínom (Obrázok 4).

7. Takto potreté cesto zrolujeme a potom konce
točíme oproti sebe (Obrázok 5) a vložíme do
nádoby na pečenie (Obrázok 6).

8. Rovnako postupujeme s ďalšími kúskami cesta
(Obrázok 7).

9. Nakoniec PITU potrieme vajíčkom a dáme piecť
na 1 50 – 1 70 °C.

1 0. Upečenú PITU vyklopíme do utierky a
zabalíme, aby ostala teplá.

OBRÁZOK 1

OBRÁZOK 2

OBRÁZOK 3

OBRÁZOK 4

OBRÁZOK 5

OBRÁZOK 6

OBRÁZOK 7

OBRÁZOK 8



SPOLOK SLOVÁKOV Z BULHARSKA
Radničné námestie 9, 821 05 Bratislava

tel. : +421 907 772 1 30 email : spolokssb@gmail .com web: www.ssb.sk

PRIHLÁŠKA

za člena

Spolku Slovákov z Bulharska

Meno a priezvisko (ti tu l) :

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydl iska:

Kontakt (telefón, mobi l , email , facebook):

Zamestnanie (nepovinný údaj) :

Pôvod- z ktorej rodiny a dediny v Bulharsku pochádzajú predkovia:

Prihlasujem sa týmto za člena Spolku Slovákov z Bulharska a vyjadrujem súhlas s odvádzaním
členského príspevku.

Dátum: Podpis:




