Správa o činnosti ZSM za rok 2019
Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) za svoje najdôležitejšie poslanie, za svoj hlavný
cieľ cieľavedome a systematicky považuje prostredníctvom miestnych organizácií,
pobočiek upevňovať slovenské národnostné povedomie, zachovávať slovenský jazyk
a kultúrne hodnoty Slovákov v Maďarsku. Náš Zväz organizovaním celoštátnych podujatí
sleduje najmä posilnenie spolupatričnosti a hrdosti na svoju národnosť.
Rok 2019 bol pre národnosti v Maďarsku a teda aj pre slovenskú národnosť
mimoriadne dôležitý. Uskutočnili sa voľby do miestnych, regionálnych samospráv, ako aj
do Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM). ZSM sa veľmi zodpovedne
pripravoval nielen na voľby, ale sa sústreďoval aj na predvolebnú kampaň. Spolu s
miestnymi slovenskými samosprávami pod názvom Pred našimi voľbami zrealizoval
predvolebné stretnutia v Sudiciach, Tatabányi-Bánhide, Kóšpallagu a Čabačude. Za
ústretovosť a iniciatívu patrí vďaka predsedníčke CSSM Alžbete Hollerovej Račkovej
a slovenskému hovorcovi v parlamente Antonovi Paulikovi.
Na Valnom zhromaždení ZSM v apríli 2019 sme schválili, že Zväz bude iniciovať
koaličnú volebnú spoluprácu s Úniou slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) a so
Slovenským spolkom Identita. Rokovania boli náročné, prevládala však ochota
spolupracovať a vytvoriť jednu spoločnú celoštátnu volebnú kandidátku. Sme hrdí na to,
že iniciátorom a koordinátorom rokovaní bol ZSM. Rokovaní sa za náš Zväz zúčastnili:
Ruženka Egyedová Baráneková, Monika Szabová a Imrich Fuhl. Vytvorenie volebnej
koalície skomplikoval fakt, že ÚSOM sa pre vážne administratívno-právne problémy
nemohla stať volebnou organizáciou. Na základe svojho uznesenia poverila týmto svoje
členské organizácie: Čabiansku organizáciu Slovákov a spolok Dolina. Tak sa napokon
vytvorila štvorkoalícia. Spoločná celoštátna kandidátka je našim spoločným úspechom.
Výsledky volieb všetci poznáme. Ja ďakujem VZ ZSM za prejavenú dôveru
predsedníctvu ZSM pri zostavovaní celoštátnej volebnej kandidátky. Poslancom CSSM,
regionálnych i miestnych samospráv za ZSM plne dôverujeme v presvedčení, že budú
pracovať pre Slovákov v Maďarsku húževnato a oduševnene - uvedomujúc si, že
nezastupujú svoje osobné záujmy. Musí však pritom existovať spätná väzba s
nominujúcou organizáciou.
Vážení delegáti, spolu so zápisnicami z volebných schôdzí ste mi poslali aj
vyhodnotenie činnosti za minulý rok a plán činnosti na tento rok. Teda tí, ktorí to ešte
pred epidémiou stihli. Je naozaj úctyhodné, koľko a aké rôznorodé podujatia miestne
organizácie, pobočky Zväzu organizujú. Treba však podotknúť, že je veľmi veľký rozdiel
v ich aktivite. Chcem však vyzdvihnúť tie miestne organizácie, ktoré aj v tomto roku
získali nových členov.
Otázkou je naďalej používanie jazyka. Som presvedčená, že v zachovaní jazyka je
budúcnosť našej slovenskej národnosti. Hovorme preto vždy, keď môžme po slovensky.
Pretože to je to naše najsilnejšie puto, ktoré nás zaväzuje, ale aj posilňuje.
Činnosť jednotlivcov, spolkov, speváckych a folklórnych skupín sa snaží vedenie
ZSM vždy vyzdvihnúť osobne na slávnostných podujatiach.
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ZSM v rámci plnenia svojich cieľov v roku 2019 uskutočnil:
- Slovenské spievanky a veršovačky (Békešská Čaba, Čemer - apríl, máj), Celoštátne
kolo v Dabaši - máj. Obrovská vďaka patrí organizátorom na regionálnej i celoštátnej
úrovni. Súťaž mala veľmi dobrú úroveň a zúčastnilo sa jej vyše 300 žiakov a študentov.
- Slovenská gazdinka - stretnutie Slovenky so Slovenkou na ambasáde SR
- Krajanská nedeľa v Detve - júl 2019 - ZSM zastupoval Kétšoproň. Ich javiskové
programy boli autentické, na vysokej odbornej úrovni. Gastronomická prezentácia
výborná.
- Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku v Banke, 24 ročník sa pre
nepriazeň počasia uskutočnil v Šalgótarjáne.
- Medzinárodný novohradský folklórny festival - cieľ bol našu slovenskú národnostnú
kultúru a slovenské národnostné podujatia zaradiť na medzinárodnú úroveň.
- Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? - celoštátna konferencia v Mlynkoch
- Škola v prírode - Poznaj svoje korene - veľmi náročný, ale ojedinelý projekt piatich
turnusov Školy v prírode v Hronci (od septembra do októbra 2019) pre žiakov slovenskej
národnosti.
- Celoštátne stretnutie aktivistov ZSM v Jasení, návšteva Horehronských dní spevu a
tanca v Heľpe
- Množstvo miestnych a regionálnych podujatí
Aj v tomto období ZSM pokračoval v tradícii nadštandardne dobrých vzťahov so
Slovenským inštitútom v Budapešti. Okrem toho ZSM aktívne spolupracuje s domácimi i
zahraničnými inštitúciami, akými si NOS Lučenec, VUC B. Bystrica a Univerzita Mateja
Bela v B. Bystrici.
Veľmi by som v mene ZSM chcela poďakovať našim slovenským médiám, najmä
redakcii týždenníku a portálu Ľudové noviny, TV redakcii Domovina, ktorí sa
bezprostredne zapojili do súťaže Slovenské spievanky a veršovačky.
Zároveň a nie v poslednom rade ďakujeme vedeniu CSSM a nášmu parlamentnému
hovorcovi za spoluprácu, ale hlavne patrí vďaka Vám všetkým. Viem, že vlaňajší rok bol
veľmi náročný a všetci sme si chceli trochu vydýchnuť. Ale že to bude taký drastický
oddych sme nečakali. Ale prekonali sme aj túto zaťažkávajúcu skúšku a ja verím, že spolu
dokážeme pre našu slovenskú národnosť pracovať s plným nasadením.
V Budapešti 26. júna 2020
Ruženka Egyedová Baráneková
Predsedníčka ZSM

