
Vážení členové Českého spolku v Košicích i ostatních regionálních Českých spolků, jak 
jste již jistě v našich médiích postřehli, došlo v poslední době k událostem, které 
znamenají pro realizaci projektů české menšiny na Slovensku dosti závažnou komplikaci. 
Na Úřadě vlády SR proběhlo jednání Výboru pro národnostní menšiny, jehož hlavním 
bodem bylo hlasování o objemu finančních prostředků pro jednotlivé národnostní menšiny 
z dotačního programu Úřadu vlády SR na rok 2013. Přijatým návrhem zplnomocněnce 
Vády SR pro národnostní menšiny byla česká menšia zjevně poškozena.

Tab. 1: Návrh zplnomocněnce vlády SR, který uvádí aktuální stav počtu příslušníků národnostních 
menšin a srovnání navrhované podpory se stavem z minulého období

Nabízíme vám chronologii událostí, které následovaly poté a vybíráme z příslušných 
materiálů tak, abyste si vytvořili obraz o problému.

• Dne 6. 12. 2012 předložil zplnomocněnec Vlády SR pro národnostní menšiny László 
Nagy (dále jen zplnomocněnec) na jednání Výboru pro národnostní menšiny a etnické 
skupiny (dále jen Výbor) návrh na alokaci finančních prostředků v grantovém systému 
Úřadu vlády SR – podpory kultury národnostních menšin 2013 (Tab. 1). Při předkládaní 
uvedl, že návrh byl připraven podle dvou zásadních principů:

1. početnost národnostní menšiny podle výsledků sčítání lidu z roku 2011,
2. zásada pozitivní diskriminace malých menšin.

skupina velkých menšin: maďarská, romská, rusínská a česká,
skupina malých menšin: ukrajinská, německá, moravská, polská, ruská, bulharská, 
chorvatská, srbská a židovská.
Česká národnostní menšina na jednání Výboru poukázala na nerovnost návrhu rozdělení 
finančních prostředků rusínské a české menšiny a podala pozměňovací návrh. Z návrhu 
vybíráme:

Zástupcovia Českej národnostnej menšiny trvajú na tom, aby bola v tomto procese zachovaná  



proporcionalita. Pri prepočte navrhovanej alokácie na 1 obyvateľa príslušnej menšiny vychádza:
maďarská menšina 5,67 €

rómska menšina 5,56 €

rusínska menšina 5,98 €

česká menšina 5,26 €
Ak zoberieme do úvahy priemer pre počtom porovnateľnú menšinu rusínsku a českú je to 5,62 € na  
obyvateľa príslušnej menšiny. (5,98 + 5,26 = 11,24 : 2 = 5,62).
Návrh alokácie v absolútnych číslach uvádza pre menšinu rusínsku 200.000 € menšinu českú  
160.000 €
Navrhujeme prepočet koeficientom 5,62 na obyvateľa príslušnej menšiny, ktorý je v relácii s  
koeficientom menšiny maďarskej a rómskej. Pri tomto prepočte navrhujeme pre menšinu rusínsku  
188.500 € a českú 171.500 €, čo spolu predstavuje 360.000 €, navrhovaných ako alokáciu pre  
obidve menšiny.
menšina rusínska 33 428 x 5,62 = 187 865 €

menšina česká 30 367 x 5,62 = 170 662 €
Zostávajúcich 1000 € sa rozdelí v pomere 50 : 50

O návrhu nemohlo být hlasováno pro veto rusínské menšiny. Výbor vzal návrh 
zplnomocněnce pouze na vědomí.

• České spolky vzápětí zaslali zplnomocněncovi jiný návrh, který navrhoval upravit alokaci 
tak, aby na jednoho občana 4 velkých menšin připadala stejná suma 5,62 €. Z návrhu 
citujeme:

„Podľa pôvodného návrhu alokácie majú byť prostriedky rozdelené takto:

menšina počet občanov menšiny navrhovaná suma čiastka/občan menšiny
maďarská 458.467 2.600.000 5,67
rómska 105.738 588.000 5,56
rusínska 33.428 200.000 5,98
česká 30.367 160.000 5,27
spolu 4 menšiny 628 000 3 548 000 5,649 = 5,65

Z uvedeného vyplýva, že česká menšina má dostať výrazne menšiu sumu na 1 občana  
menšiny ako ostatné 3 menšiny, čo považujeme za našu diskrimináciu.
Navrhujeme preto upraviť alokáciu takto:

maďarská 458.467 x 5,65 2.590.338,55
rómska 105.738 x 5,65 597.419,70
rusínska 33.428 x 5,65 188.868,20
česká 30.367 x 5,65 171.573,55
Spolu 3 548 200

Pretože celková suma podľa tohto návrhu je o 200 eur vyššia, znížia sa sumy u každej zo  
4 menšín ešte o 50 €.



Princíp pozitívnej diskriminácie malých menšín a celkovú sumu určenú pre malé menšiny  
plne rešpektujeme, ako aj to, ak sa malé menšiny dohodnú na inom rozdelení celkovej  
sumy alokovanej pre malé menšiny.“

Zplnomocněnec na dopis s návrhem neodpověděl a na jednání Výboru předložil původní 
návrh (Tab. 1). Výbor tento návrh většinou hlasů odmítl.
• Pracovnice Úřadu vlády SR oznámila přítomným, že pokud se Výbor nedohodne, 
menšiny nedostanou žádné prostředky, neboť na ně není právní nárok. Česká a německá 
národnostní menšina předložily pozměňovací návrhy. Ukrajinská národnostní menšina 
předložila návrh na rovnoměrné snížení sumy z roku 2012 o 2,5 % pro každou 
národnostní menšinu. Protože tento návrh řešil také otázku financování malých menšin, 
česká a německá menšina svůj návrh stáhli. Výbor hlasy 5 maďarských, 4 romské, 2 
rusínské a 1 židovský tento návrh zamítl. Podotýkame, že dvě z nich (maďarská a romská) 
jsou právě ty menšiny, které původní návrh pana zplnomocněnce oproti jiným menšinám 
výrazně zvýhodňoval. Jistě podivuhodné je ale hlasování menšiny rusínské a židovské, 
které by v případě přijetí ukrajinského nárvhu dostaly více.
• Maďarská menšina předložila návrh identický s původním návrhem zplnomocněnce. 
Návrh byl schválen stejnými hlasy, které odmítli návrh ukrajinské menšiny.

Rekapitulace:
  Jak opakovaně uvedl zplnomocněnec, jiné zásady než aktuální početnost menšiny a 

pozitivní diskriminace malých menšin nebyly použity;
• Statut Výboru neříká nic o rozhodovací pravomoci Výboru v jakékoliv otázce týkající se 
národnostních menšin, hovoří jen o přijetí zásadního stanoviska pro Radu vlády pro lidská 
práva národnostní menšiny a rodovou rovnost. Výbor přitom je konstituován jako poradní 
orgán Rady vlády nikoliv Úřadu vlády.
• Rozhodnutí o alokaci prostředků pro kulturu národnostních menšin přísluší vedoucímu 
Úřadu vlády SR.
• Podle Ústavy SR jsou si všichni občané rovni.
Obraz v praxi:
• Vyjádření pracovnice úřadu státní správy o tom, že pokud se Výbor nedohodne, menšiny 
nedostanou nic, vytvořilo hrubý nátlak na členy Výboru.
• Není respektována kardinální zásada početnosti menšiny – maďarská menšina vykázala 
podle sčítání lidu pokles o 12 % přesto bude mít o 5,2 % finančních prostředků více.
• České menšině se neustále předhadzuje, že má podporu mateřské země. O podobné 
podpoře například pro zvýhodněnou maďarskou menšinu nepadne ani slovo.
• Nemluví se vůbec o tom, že některé menšiny mají a jiné nemají profesionální kulturní a 
vzdělávací instituce (divadla, soubory, muzea, školy), které jsou finančně zajištěny z jiných 
zdrojů státu.
• V obou skupinách menšin je mezi některými z nich nepriměřený rozdíl v podílu 
finančních prostředků na 1 občana menšiny a tím i nepřiměřený rozdíl v alokované sumě, i 
když se jedná o přibližně stejně velkou menšinu (rusínská, – česká, bulharská – 
chorvatská, srbská – židovská).
• Složení Výboru (maďarská menšina 5 hlasů, romská 4, rusínská – 2, česká 2, ukrajinská 
2, ostatní po jednom hlasu) vytváří podmínky, aby velké menšiny majorizovaly rozhodnutí 
výhodné pouze pro ně. Stačí, pokud se dohodnou s jednou, nebo dvěma malými 
menšinami.
• Je možné předložiť jakkoliv nespravedlivě připravený návrh, stačí když zvýhodňuje velké
menšiny, pozměňovací návrh malých menšin nemá šanci na přijetí, což není možno 
označit jinak než jako násilí velkých na malých. Tak sa popírá jeden ze zásadních principů 
demokracie.
Výsledkem všeho je, že podíl navrhovaných finančních prostředků na jednu osobu české 



menšiny je pouze 5,26 €, zatímco například stejně velké rusínské menšiny až 5,98 €, což 
v absolutní sumě činí rozdíl 40.000 €. Podle Ústavy SR jsou si sice všichni rovni, ale jak se 
zdá, někteří jsou opět rovnější...

Český spolek v Košicích informoval o situaci velvyslance ČR na Slovensku Jakuba Karfíka 
a spolu se zástupci ukrajinské a bulharské menšiny poskytl na tiskové konferenci médiím 
potřebné informace.


