
SLOVENSKÁ MENŠINA 

Listy (vydavatel spolek Dokumentační a muzejní středisko slovenské národnostní menšiny v České republice) 

Slovenské dotyky (vydavatel Slovensko-český klub v ČR) 

Džavotanie (tvůrce spolek Bona Fide) 

 

Nově je časopis koncipován 
tak, aby vedle udržení 
mateřského jazyka byl 
přínosem i pro mladý obor 
slavistiky v ČR. Časopis píše i 
o dalších projektech sdružení. 
Z každého čísla je bezplatně 
distribuováno cca 250 kusů, 
zejména starším členům 
sdružení, případně školám a 
knihovnám. 

Listy 2014 Listy 

výše dotace 1 480 000,- Kč 
vydání 10 x  
cena výtisku 30,- Kč 
celkový náklad 1 900 ks/číslo / celkem 19 000 ks 
celkové náklady 2 249 700,- Kč / S 2 129 884,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, S 69,5 % 
příjmy z prodeje časopis distribuován za příspěvky 
příjmy z projektu - reklama, inzerce 540 000,- Kč 
remitenda 127 ks/č   38 100,- Kč/r    
vklad realizátora projektu 30 000,- Kč 
výše dotace 1 480 000,- Kč 

Charakter časopisu se 
nemění, byl zaměřen nejen na 
členy slovenské komunity, ale 
i na celou společnost v ČR. I 
v tomto roce časopis vyšel 
pouze 8x, podařilo se 
zachovat vysoký náklad. 
Časopis je příznivě přijímán. 
Projekt byl podpořen i ze 
Slovenské republiky (Úřadem 
pro Slováky žijící v zahraničí), 
částkou 1 500,- EUR. Přispěl i 

dotační program Úřadu vlády ČR částkou 60 000,- Kč na 
přílohy. Vydavatel deklaruje internetovou podobu 
časopisu (ta je podle všeho pouze do roku 2012), pro 
většinu starší generace je však rozhodující tištěná podoba 
časopisu.  

Slovenské dotyky 2014 

výše dotace 1 390 000,- Kč 
vydání  8x  
cena výtisku 18,- Kč, předplatné 10,- Kč  
celkový náklad 8000 ks/číslo, celkem 64 000 ks 
celkové náklady 3 150 000,- Kč / S 2 717 137,- Kč 
podíl dotace na projektu  do 70 %, S 51 % 
příjmy z prodeje 1 036 181,- Kč 
příjmy z inzerce, od partnerů 160 000,- Kč 
remitenda 1,5 % 120 ks/číslo; 17 280,- Kč/rok 
vklad realizátora projektu 15 409,- Kč 

V rámci projektu, jehož realizátorem je sdružení BONA 
FIDE, byla v letech 2009 – 2013 podpořena výroba 11 
premiérových hodinových relací ve slovenštině, které 
byly odvysílány Českým rozhlasem nejdříve na stanici 
Leonardo a v 2. pololetí na programu ČRo Plus, v cyklu 
Historie Plus. Na financování projektu se podílel i ČRo, 
jenž dal k dispozici techniku a studia. Další prostředky 
byly získány z dotačního programu Úřadu vlády. Podíl 
obou institucí představuje 48,2%. Ohlasy jsou velmi 
příznivé a všechny relace jsou k poslechu na webových 
stránkách sdružení. 

Džavotanie 2013 Rozprávění 

výše dotace 60 000,- Kč 
účelové určení   minimálně 10 maximálně 12premiér -

/relace ve slovenštině 50/60 min/ výroba 
vysílání relací Český rozhlas 
celkové náklady 541 000,- Kč 
podíl dotace na projektu do 70%, S 11 %  
honoráře honoráře  
vklad realizátora projektu 40 000,- Kč 
Dotace z programu Podpory implementace 
Evropské charty regionálních menšinových jazyků 

201 000,- Kč 



Slovenská mozaika (tvůrce spolek Bona Fide) 

 

Zrkadlenie – zrcadlení (vydavatel Slovenský literární klub v ČR) 

Slovenské rozhľady (vydavatelem bylo občanské sdružení Zväz Slovákov v ČR) 

 

 

V rámci projektu, jehož realizátorem v roce 2014 byl 
spolek BONA FIDE, byla podpořena výroba 25 
premiérových relací ve slovenštině, které byly 
vysílány na Studio Z rádia BBC. Dříve byl obdobný 
projet vysílán Českým rozhlasem, ale po zrušení 
stanice Leonardo už se nenašel prostor k vysílání. 
Jde tedy fakticky o pokračování pořadu Džavotanie. 
Další prostředky byly získány z dotačního programu, 
jehož gestorem je Úřad vlády ČR. Ohlasy jsou 
příznivé a všechny relace jsou k poslechu na 
webových stránkách spolku a v archivu vysílání. 

Slovenská mozaika 2014 

výše dotace 72 300,- Kč 
účelové určení  2x30 min, rozhlasový pořad ve slovenštině, 

 24 premiér, S 25 premiér  
vysílání relací vysílá Studio Z na rádiu BBC 
celkové náklady 390 000,- Kč 
podíl dotace na projektu do 70%, s dotací Úřadu vlády 
honoráře honoráře  
vklad realizátora projektu 7 000,-Kč 
Dotace z programu Podpory implementace 
Evropské charty regionálních menšinových jazyků 

201 000,- Kč 

Korene (vydavatel Obec Slovákov v ČR) 

Do roku 2009 byl podporován 
měsíčník Korene, který byl zaměřen 
na život slovenské menšiny.  

Slovenské Korene (vydavatel občanské sdružení Obec 
Slovákov v Prahe) 

V letech 2010 – 2012 byl podporován měsíčník Slovenské 
Korene, který byl stejně zaměřen na život slovenské 
menšiny. Příčinou této situace byly neurovnané poměry 
mezi vydávajícími organizacemi Obec Slovákov v ČR a 
Obec Slovákov v Prahe. 

Do roku 2011 bylo podporováno vydávání literární revue Zrkadlenie.  

Podle projektu měl časopis vycházet 4x ročně. Stejně jako předtím, i v roce 2002, kdy vydavatel obdržel 
dotaci, ignoroval závazky uvedené v projektu. V roce 2002 vyšlo jen jedno číslo titulu, s tím, že s 
prodejem se počítalo až v roce 2003. Z vypořádání dotace vyplynuly četné nesrovnalosti (např. podíl 
režijních nákladů na dotaci), proto poslední část dotace v roce 2002 mu nebyla poskytnuta. Od té doby 
periodikum pravděpodobně nevychází. Poslední číslo, které je v evidenci ministerstva kultury, je z roku 
2003, číslo 12. Tiskovina nesplňuje kritérium periodického tisku.  Přesto předkladatel periodicky zasílá 
svůj projekt do výběrového řízení.   

 


