
 
Komunikácia v slovenskom jazyku  v Čiernej Hore 

 
V roku 2007 bol založený spolok Čiernohorsko-slovenské priateľstvo 
(www.nvocsp.org). 
 
Máme internet stránku ktorá je dvojjazyková a je vlastne jediným naším 
médiom v slovenskom jazyku (www.nvocsp.org/slo/index.htm). 
 
Mali sme po prvý krát v dejinách divadlo po slovensky v Dome kultúry 
Podgorica, (Slawomir Mrožek: Emigranti) a Slovenský koncert (Pavel 
a priatelia), v novembri 2007. 
 
Zúčastnili sme sa na Medzinárodných majstrovstvách vo varení a jedení 
bryndzových halušiek (jún 2008, Košice), 
 
Mali sme svojich predstaviteľov na Letnej škole žurnalistiky v Bratislave 
(august 2008), 
 
Sprostredkovali sme našim čiernohorským bratom z mesta Herceg Novi zájazd 
na 49. Zemplínsky festival do Michaloviec (august 2008), 
 
Slovenský folklór bol predstavený aj v mestách Bijelo Polje a Mojkovac 
a zopakovali sme aj Slovenský koncert (október a november 2008), 
 
V roku 2008 svetlo dňa uzrú dve publikácie, jedna o našom spolku (pracovný 
názov Kto sme, čo sme a kam ideme )a druhá je určená deťom aby nezabudli na 
slovenský jazyk  (pracovný názov Spievajme spolu). 
 
Ale, čo je dôležité pre zachovanie kultúry a jazyka Slovákov v tejto časti 
juhovýchodnej Európy je, že nie je dôležitý počet. Nás je iba niekoľko stovák, 
ale bojujeme o každého nášho Slováka, aby sme ho prinavrátili  medzi nás, lebo 
národné svedomie v tejto bývalej socialistickej krajine sa zachovávalo ťažko. 
Objavili sme kopu slovenských priezvisk a navyše náš výskum ukázal, že nás je 
viac ako čo ukazuje štatistický úrad. Ohľadom tohto sme  písali listy ministrovi 
pre menšiny. Čakáme reakciu. 
 
Proti asimilácii bojujeme aj cez cirkev, zabezpečili sme dvoch farárov 
(Čizmanský a Lešťan) a máme Bohoslužby aj po slovensky. 
 
Komunikáciu v slovenskom jazyku máme v rodinnom živote a každodenne 
bojujeme, aby sme ju mali v spoločenskom a cirkevnom živote.  
 



Bolo by treba: 
 

1. Zjednoduchšiť a zrýchliť proces ohľadom udeľovania a preukazu 
zahraničného Slováka a občianstva SR. Ak máme za spoločný cieľ 
zachovať identitu Slovákov žijúcich v zahranici, tento zákon treba zmeniť 
a maximálne využiť diaspóru. Treba  skopírovať to čo majú iní: viďte také 
predpisy v Chorvátsku alebo v  Srbsku. V ich legislatíve je: ak sa človek 
kdekoľvek vo svete cíti ako príslušník ich národa automaticky sa stane aj 
ich občanom...A preto ich je čoraz viac. Treba urobiť stratégiu v tomto 
smere a náš spolok už ju má vypracovanú. Aby nebolo o nás bez nás, 
navrhujeme aby sme mali našich predstaviteľov v radách Vlády SR 
lebo naša komunita potrebuje konkrétne veci.  

2. Treba zachovať jednotu národa. Urobiť stratégiu na  zjednotený 
príslušníkov národa bez ohľadu na vierovyznanie. Prestať sa deliť na 
katolíkov a evanjelikov, veď vieme, že v jednote je sila. 

3. Aby si Slovensko konečne našlo spôsob, ako dostať slovenské TV-, rádio-
signály, noviny k zahraničným Slovákom a prekonalo ich izolovanosť od 
materského štátu. 

4. Pomocou Slovenska zahraničným Slovákom by bolo, keby sa jeho politici 
správali suverénne ako aj keby slovenská spoločnosť v národných 
otázkach bola jednotná a proslovenská. Nepodliezať a nepodchádzať 
cudzím politikom (ako v Srbsku v auguste 2008). Hlavne nepredať sa za 
judášsky groš !!! Nedať sa zmanipulovať vo veciach, v ktorých 
Slovensko nemá vplyv. Nehasiť to, čo nás nepáli. (Napríklad otázka 
Kosova- Tam Slováci nežijú). Treba sa sústrediť na krajiny v ktorých 
žijeme a bojujeme o existenciu. Nevybíjať si energiu na niečo o čom je už 
dávno rozhodnuté. Sústrediť sa na reálne dlhodobé a krátkodobé ciele. 
Ochraňovať si svoj národ podľa stratégie a programu, ktorý treba súrne 
vypracovať. 

5. Pekne sa počúva v ďalekej Čiernej Hore o „tatranskom tigrovi“. Je dobre 
vidieť, že Slovensko je hospodársky prospešné. Hospodárska sila 
krajiny by sa mala reflektovať prostredníctvom našich enkláv. 
Modelom by sa malo posilňovať slovenské spoločenstvo  v zahraničí 
takým spôsobom, aby slovenská firma prostredníctvom svojej enklávy 
prerazila na miestne trhy. Doba v ktorej žijeme, je taká, že koľko budeme 
mať peňazí- toľko budeme mať práv. 

 
 


