
SLOVENSKÁ MENŠINA 

Korene (vydavatel občanské sdružení Obec Slovákov v ČR) 

Listy 2006 (vydavatel občanské sdružení klub slovenskej kultúry) 

Slovenské dotyky (vydavatel občanské sdružení Slovensko-český klub v ČR) 

Korene 2006 

Výše dotace 2 575 000,- Kč 
Vydání měsíčník, 11 čísel,1 dvojčíslo 
Cena výtisku 18,-Kč, 15,- Kč předplatné  
Celkový náklad 4 800 ks číslo, celkem 52 800 

ks  
Celkové náklady 3 678 908,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 70 %, skutečnost 69,99 % 
Příjmy z prodeje 478 439,- Kč (ca 29 000 ks) 
Příjmy z inzerce 25 463,- Kč 
Remitenda 7 835 ks, 141 030,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 18 000,- Kč (šéfredaktor), 

10 000,- (redaktor) 

Měsíčník vydávala Obec Slováků v ČR 
a byl zaměřen na život slovenské menšiny 
v ČR. I tento projekt byl z důvodu porušení 
rozpočtové kázně předmětem kontroly 
Finančního úřadu. Po uzavření šetření a po 
finančním vyrovnání se sdružení obrátilo na 
ministra kultury se žádostí o udělení 
výjimky. Ministr vyhověl a dotace na rok 
2006 byla poskytnuta. 
Přes poměrně nízké příjmy z prodeje se 

díky příjmům z inzerce daří udržet vyvážený rozpočet projektu. 

Prodaný náklad podle příjmů 55,68 % 

Listy 2006 2006 

Výše dotace 2 000 000,- Kč 
Vydání 9x do roka, z toho 3 dvojčísla 
Cena výtisku 20,- Kč, dvojčíslo 38,- Kč 
Celkový náklad 2500 ks číslo, celkem 22500 ks 
Celkové náklady 2 850 000,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,98 % = skutečnost 
Příjmy z prodeje  
Příjmy z inzerce, jiné 355 000,- Kč 
Remitenda 450 ks, 17 100,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 12 000 – 15 000 Kč 

Vydavatelem měsíčníku byl Klub 
slovenské kultury v České republice.  
Časopis je nedílnou součástí bohatého 
spektra časopisů, které jsou vydávány 
v rámci slovenské národnostní menšiny 
a je dobře přijímán a má stabilní počet 
abonentů - 2 100, distribuce se 
pohybuje od 2050 do 2150 ks. Nedílnou 
součástí jsou i přílohy – Studentské 
listy, Oříšek a Klubové listy. U příležitosti 
Slovenského plesu se vyráběl dotisk 

v počtu 500 ks. Prodaný náklad podle příjmů  

Slovenské dotyky 2006 

Výše dotace 2 600 000,- Kč 
Vydání 11 čísel, z toho 1 dvojčíslo 
Cena výtisku 18,- Kč, předplatné 10,- Kč  
Celkový náklad 7 000 ks /číslo, 

celkem 77 000 ks 
Celkové náklady 4 012 723,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 66,67 %, skuteč. 64,79 % 
Příjmy z prodeje 1 055 724,- Kč 
Příjmy z inzerce, propagace 270 200,- Kč 
Remitenda 7560 ks (9,82%), 136 080,- 

Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 18 900,- Kč 

 Měsíčník vydával Slovensko-český 
klub v ČR. Charakter časopisu se 
nemění, byl zaměřen nejen na 
komunitu slovenské menšiny v 
České republice, ale také na českou 
veřejnost. Bylo vydáno 11 čísel, již 
tradičně poslední číslo roku je 
označováno jako dvojčíslo 12 2006/1 
2007, aby se překlenula mezera při 
realizaci projektu v dalším roce. 
Časopis je dobře přijímán a díky 
stálému počtu předplatitelů a 

solidnímu prodeji se daří udržet vyrovnaný rozpočet projektu. 
Částku ve výši 87 tis. Kč dokrylo sdružení z vlastních zdrojů. 
Na výrobu Divadelní přílohy přispěla společnost 
ČeskoSlovenská scéna. Úzce spolupracuje s občanským 
sdružením Slovenský literární klub v ČR při realizaci projektu 
Zrcadlení 

Prodaný náklad podle příjmů 92,53 % 



Zrkadlenie – zrcadlení (vydavatel občanské sdružení Slovenský literární klub v ČR) 

Slovenské rozhľady (vydavatel občanské sdružení Zväz Slovákov v ČR) 

 

Zrkadlenie / Zrcadlení 2006 

Výše dotace 565 000,- Kč 
Vydání 4x ročně 
Cena výtisku 40,- Kč, předplatné 30,- Kč  
Celkový náklad 1000 ks / číslo 

celkem 4 000 ks 
Celkové náklady 813 817,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,75 %, skuteč. 69,42 % 
Příjmy z prodeje 155 720,- Kč (3 803 ks) 
Příjmy z inzerce, jiné  
Remitenda 41 ks (1,18 %), 1 640,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů neuvádí se ve vyúčtování 

 V rámci projektu, jehož realizátorem 
je Slovenský literární klub v ČR, se 
v roce 2006 vydala čtyři čísla. Šlo o 
literární revue. Samo sdružení se 
označuje za spisovatelské, podpora 
v rámci tohoto dotačního programu je 
na hranici. Pro další období by si 
projekt měl získávat prostředky i 
z jiných zdrojů. 
Vydavatel úzce spolupracuje se 
Slovensko-českým klubem, který 

projekt podpořil i finančně, částkou 90 000,- Kč a odkoupil 150 
kusů každého čísla. Oplátkou je participace na režijních 
nákladech (nájemné, cestovné). 

Prodaný náklad podle příjmů 97,32 % 

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 MK je z roku 2003, číslo 12. 
Tiskovina nesplňuje kritérium periodického tisku.  Přesto předkladatel periodicky zasílá svůj projekt do 
výběrového řízení.   

 


