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1. Organizačná a  politickooperatívna oblasť 
 

1.1 

Poskytovať informácie o stave a činnosti slovenských komunít a ich organizácií 

zastupiteľskými úradmi SR v krajinách, kde žijú Slováci hlásiaci sa k svojmu 

pôvodu. 
Zdôvodnenie:  

ZÚ SR majú priamy kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí  a bezprostredne sledujú ich stav, 

vývoj a aktivity. Presné a aktuálne informácie o stave a činnosti slovenských komunít a ich 

organizácií, ako aj o podpore komunít zo strany domovských krajín, prispievajú k možnosti 

cielenej a efektívnej podpory ich činnosti zo strany SR. 

Indikátor plnenia: spracované informácie ZÚ SR v zahraničí 

Zodpovedný:  MZVEZ SR v súčinnosti s ÚSŽZ 

Termín: priebežne 

 

1.2 

Prispievať v krajanskom prostredí k posilňovaniu prestíže osvedčenia Slováka 

žijúceho v zahraničí. 

Zdôvodnenie:  

Podporovať slovenské povedomie a posilňovať slovenskú identitu prostredníctvom vydávania 

osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako symbolu príslušnosti k slovenskému národu 

a prostriedku k uplatneniu si vybraných práv a výhod v SR. 

Indikátor plnenia: vydané osvedčenia 

Zodpovedný: ÚSŽZ v súčinnosti s MZVEZ SR 

Termín: priebežne 

 

1.3 

Podporovať možnosti zapájania Slovákov žijúcich v zahraničí do prezentácie 

a propagácie Slovenskej republiky v zahraničí. 

Zdôvodnenie:  

Podporovať väčšiu angažovanosť Slovákov žijúcich v zahraničí pri rozvoji spolupráce so SR 

v oblasti jej prezentácie a propagácie v zahraničí, ako dôležitej súčasti presadzovania jej 

zahraničnopolitických záujmov. 

Indikátor plnenia: realizované spoločné aktivity 

Zodpovedný: MZVEZ SR, ÚSŽZ, MK SR 

Termín: priebežne 
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1.4 

Analyzovať dostupnosť dát o Slovákoch žijúcich v zahraničí zo štatistických 

zisťovaní a z administratívnych zdrojov údajov a navrhnúť systém pravidelnej 

produkcie štatistických údajov vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. 
Zdôvodnenie:  

Štatistické údaje majú zásadný význam pre tvorbu efektívnych politík a správnych rozhodnutí vo 

všetkých oblastiach života spoločnosti i jej jednotlivých špecifických komunít. 

Indikátor plnenia: 

-   Štúdia o dostupnosti štatistických údajov relevantných vo vzťahu k Slovákom žijúcim 

v zahraničí 

-   Zoznam premenných relevantných vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí 

     -   Štatistické údaje vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí 

Zodpovedný: ŠÚ SR, ÚSŽZ 

Termín: štúdia a zoznam 31.12.2023 

               štatistické údaje – do 30.06. každoročne 

 

1.5 

Zabezpečiť informácie o podávaní žiadosti o dotácie a žiadosti o vydanie 

osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí vo viacerých svetových jazykoch.  
Zdôvodnenie: 
Pre krajanov, ktorí už neovládajú slovenský jazyk, zabezpečiť preklad informácií o padávaní 

osvedčení do viacerých svetových jazykov, napr. anglického, nemeckého, španielskeho a pod. 

Indikátor plnenia: zverejnenie informácie na webovej stránke úradu 

Zodpovedný: ÚSŽZ  

Termín: do 31.06.2023 

 

1.6 

Preveriť možnosti elektronizácie podávania žiadostí o dotácie a elektronického 

podpisovania zmlúv. 
Zdôvodnenie: 
Umožniť krajanom komunikovať s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí elektronicky, 

s cieľom ušetriť finančné prostriedky a zjednodušiť byrokratický proces. 

Indikátor plnenia: stupeň elektronizácie procesu 

Zodpovedný: ÚSŽZ  

Termín: do 31.06.2023 

 

1.7 

Podporovať krátkodobé pobyty detí Slovákov žijúcich v zahraničí 

Zdôvodnenie: 
Cieľom je oboznámiť deti Slovákov žijúcich v zahraničí s reáliami Slovenskej republiky, 

krajiny ich predkov  a podporiť ich motiváciu na vzdelávanie v slovenskom jazyku. 

Indikátor plnenia: podporené projekty 

Zodpovedný: ÚSŽZ  

Termín: priebežne 
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2. Hospodárska oblasť 
 

2.1 

Sledovať potenciál rozvoja spolupráce medzi SR a krajanmi v autochtónnych 

komunitách aj v nových diaspórach, a to v oblasti investícií a pracovnej sily. 

Zdôvodnenie:  

Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SARIO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných 

vecí a európskych záležitostí SR a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude vyvíjať 

aktivity, na základe ktorých vyhodnotí potenciál rozvoja spolupráce medzi SR a krajanmi 

v autochtónnych komunitách aj v nových diaspórach, a to v oblasti investícií a pracovnej sily.  

Indikátor plnenia: hodnotenia potenciálu rozvoja spolupráce 

Zodpovedný: MH SR, SARIO v spolupráci s MZVEZ SR, ÚSŽZ, ÚV SR 

Termín: 2024 

 

3. Vzdelávanie, veda, výskum 
 

3.1 

Pravidelne informovať krajanov o aktuálnych podmienkach vykonávania 

komisionálnej skúšky na Slovensku a o zmenách v legislatíve upravujúcej 

ukončovanie vzdelávania pri osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej 

dochádzky. 
Zdôvodnenie: 

MŠVVaŠ SR pracuje na aktualizácii usmernenia o  osobitnom spôsobe plnenia školskej 

dochádzky vzhľadom na novelu školského zákona a doplnenia chýbajúcich informácií 

pre aplikačnú prax. Táto informácia sa týka aj rodičov detí narodených alebo dlhodobo 

žijúcich v zahraničí, ktorých rodičia majú záujem u nich rozvíjať slovenský jazyk 

a slovenské povedomie. 

Indikátor plnenia: aktualizácia usmernenia 

Zodpovedný: ÚSŽZ v súčinnosti s MŠVVaŠ SR 

Termín: každoročne 
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3.2 

V spolupráci s pedagogickými fakultami na Slovensku, podporovať možnosti 

vysielania študentov pedagogických smerov zo slovenských univerzít na stáže, 

prípadne na pedagogickú prax do vzdelávacích centier v zahraničí, za účelom 

získania poznatkov o práci so slovenskými žiakmi zo zahraničného prostredia a za 

účelom podpory fungovania vzdelávacích centier v zahraničí.  
Zdôvodnenie: 

Tento systém by prispieval k rozšíreniu poznatkov budúcich pedagógov s prácou s deťmi zo 

zahraničného prostredia a zároveň prispieva k skvalitneniu výučby slovenského jazyka na 

víkendových školách a vzdelávacích centrách. 

Indikátor plnenia: počet vyslaných študentov 

Zodpovedný: MŠVVaŠ SR v súčinnosti s ÚSŽZ 

Termín: priebežne 

 

3.3 

Podporovať vysielanie študentov pedagogických smerov zo slovenských univerzít na 

stáže, prípadne na pedagogickú prax do menšinových škôl s vyučovaním 

slovenského jazyka v zahraničí s prihliadnutím na podmienky v jednotlivých 

krajinách. Vytvárať podmienky na zabezpečenie učiteľov slovenského jazyka, 

akademických a umeleckých predmetov pre krajanské školy z radov krajanov – 

absolventov pedagogických fakúlt. Podporovať zvyšovanie počtu vysielaných 

učiteľov a lektorov slovenského jazyka. 
Zdôvodnenie: 

Z dôvodu nedostatku učiteľov slovenského jazyka sú mnohé menšinové školy s vyučovaním 

slovenského jazyka v zahraničí nútené obmedzovať kapacity študentov, prípadne vyučovacích 

hodín slovenského jazyka, čo má za následok slabšiu znalosť slovenského jazyka a menší záujem 

o slovenské povedomie u detí krajanov v zahraničí. 

Indikátor plnenia: počet vyslaných študentov 

Zodpovedný: MŠVVaŠ SR 

Termín: každoročne 
 

3.4 

Podporovať výmenu pedagógov (do veku 40 rokov) a žiakov (vo vekovom rozmedzí 

13-30 rokov) z prostredia slovenských menšín a komunít v zahraničí so školami v 

SR vrátane ich účasti na mimoškolských jazykových a motivačno-vzdelávacích 

pobytoch. 
Zdôvodnenie: 

Výmena pedagógov pomôže k rozšíreniu poznatkov pedagógov s prácou s mládežou zo 

zahraničného prostredia a pedagógom z prostredia slovenských menšín napomôcť k rozšíreniu 

poznatkov o práci s mládežou z väčšinového slovenského prostredia. To zároveň prispieva 

k skvalitneniu výučby národného jazyka na školách na Slovensku a v zahraničí. 

Indikátor plnenia: počet pedagógov a žiakov na výmenných pobytoch 

Zodpovedný: MŠVVaŠ SR 

Termín: každoročne  
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3.5 

Zriadiť pracovnú skupinu, ktorej členmi budú zástupcovia ÚSZŽ a Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a iných relevantných inštitúcií, a ktorá sa bude 

komplexne zaoberať postavením a činnosťou vzdelávacích centier poskytujúcich 

vzdelávanie detí krajanov s cieľom uľahčenia ich integrácie do slovenského systému 

a ich eventuálnej certifikácie. 
Zdôvodnenie: 

Cieľom vzdelávacích inštitúcií, ktoré pôsobia v zahraničí, je dosiahnuť ich zatraktívnenie pre 

Slovákov žijúcich v zahraničí a zároveň umožniť ich študentom plynulý návrat alebo prechod do 

akademického systému na Slovensku. Úlohou pracovnej skupiny bude pracovať na naplnení 

tohto cieľa. 

Indikátor plnenia: pracovná skupina 

Zodpovedný: ÚSŽZ v súčinnosti s MŠVVaŠ SR 

Termín: 31.01.2023 

 

3.6 

Prispieť k zjednodušeniu nákupu učebníc slovenskými školami, školami s výučbou 

slovenského jazyka v zahraničí a slovenskými vzdelávacími centrami v zahraničí s 

prihliadnutím na otvorenie trhu s učebnicami na Slovensku. Zabezpečiť systém 

podpory nákupu a distribúcie učebníc prostredníctvom dotačnej schémy Úradu pre 

Slovákov žijúcich v zahraničí, v súčinnosti s MŠVVaŠ SR. Pokračovať zo strany 

MŠVVaŠ SR v zabezpečovaní učebných pomôcok na podporu výučby slovenského 

jazyka v zahraničí vrátane poskytovania odbornej metodickej pomoci. 
Zdôvodnenie:   

Vzhľadom na otvorenie trhu s učebnicami na Slovensku, prišlo zo strany MŠVVaŠ SR k zmene 

systému nákupu učebníc aj pre krajanské školy. Cieľom je v spolupráci s MŠVVaŠ SR vytvoriť 

systém na pomoc krajanom pri nákupe učebníc na krajanské školy. 

Indikátor plnenia: počet zakúpených učebníc 

Zodpovedný: ÚSŽZ v súčinnosti s MŠVVaŠ SR 

Termín: priebežne 
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 3.7 

Podporovať vedeckovýskumné aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí a spoluprácu 

ich inštitúcií s partnermi na Slovensku a podieľať sa na organizácii spoločných 

konferencií, seminárov a vytvárať tým podmienky na vedeckú činnosť pedagógov 

pôsobiacich vo vzdelávacích inštitúciách mimo územia SR v spoločných projektoch 

so slovenskými vedeckými inštitúciami a zabezpečovať dostupnosť realizovaných 

vedeckovýskumných prác zameraných na tému Slovákov žijúcich v zahraničí. 
Zdôvodnenie:  

Spolupráca prispeje k  zdieľaniu poznatkov a vedomostí u slovenských vedeckých pracovníkov 

na Slovensku a v zahraničí, zároveň prispeje k celkovému zlepšeniu vedeckovýskumných aktivít 

v rámci Slovenska a slovenských menšín.  Vedeckovýskumné aktivity zamerané na tému 

Slovákov žijúcich v zahraničí prispejú k lepšej tvorbe budúcich politík a prehĺbeniu znalostí. 

Indikátor plnenia: počet konferencií, seminárov 

Zodpovedný: MŠVVaŠ SR 

Termín: priebežne 

 

3.8 

Informovať školy a vzdelávacie centrá o aktuálne platných kodifikačných 

príručkách slovenského spisovného jazyka pre žiakov, študentov a pedagógov 

žijúcich v krajinách Slovákov žijúcich v zahraničí v knižnej a online forme. 
Zdôvodnenie:  

Cieľom koncepcie štátnej politiky je prioritne podporovať inštitucionalizované školstvo, 

vzdelávanie a aktivity vedúce k uchovaniu slovenského jazyka a pozdvihnutiu úrovne 

slovenského školstva a všetkých foriem vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí. 

Indikátor plnenia: počet dodaných kodifikačných príručiek 

Zodpovedný: ÚSŽZ 

Termín: priebežne 

 
3.9 

Vplývať na krajanské organizácie, aby na štipendiá vlády SR na štúdium na 

Slovenských vysokých školách nominovali ako hlavných kandidátov študentov 

pedagogických a teologických fakúlt, za účelom zvýšenia počtu absolventov, ktorí by 

dokázali pôsobiť v krajanskom prostredí a zachovávať slovenskú kultúru. 
Zdôvodnenie:  

Nedostatok pedagógov a kňazov v krajanských komunitách má za následok zhoršovanie znalosti 

slovenského jazyka u krajanov a vedie k postupného zániku slovenských zvyklostí a kultúry. 

Indikátor plnenia: počet štipendií 

Zodpovedný: ÚSŽZ 

Termín: priebežne 
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3.9.1 

Upravovať časový harmonogram každoročného výberového procesu na personálne 

obsadenie pedagogických miest slovenských učiteľov v národnostných školách v 

zahraničí tak, aby zmierňoval administratívnu záťaž prijímajúcich strán, 

rešpektujúc nariadenia v jednotlivých krajinách. 

Zdôvodnenie: 
Národnostné školy postupujú pri personálnom obsadzovaní pedagogických miest pre 

slovenských učiteľov v súlade s domovskými školskými nariadeniami a musia rešpektovať 

termíny odovzdania školskej dokumentácie stanovené domovskou stranou. 

Indikátor plnenia: upravený časový harmonogram 

Zodpovedný: MŠVVaŠ SR 

Termín: každoročne 

 

3.9.2 

Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesov, ktoré by mali prispieť k 

skráteniu lehôt vybavenia žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 z 

dôvodu vyslania, resp. žiadostí o určenie uplatniteľnej legislatívy pri 

súbežnom výkone činnosti, Sociálnou poisťovňou. 
Zdôvodnenie: 
Je nevyhnuté, aby učitelia a lektori, ktorí sú vysielaní MŠVVaŠ SR do zahraničia, v 

dostatočnom časovom predstihu predložili potrebné dokumenty prijímajúcim vzdelávacím 

inštitúciám. 

Indikátor plnenia: riadne dodržanie lehôt 

Zodpovedný: Sociálna poisťovňa v súčinnosti s MPSVR SR  

Termín: každoročne 

 
3.9.3 

Pokračovať vo vytváraní podmienok na poskytovanie odbornej metodickej pomoci 

pre učiteľov a lektorov na prácu vo vzdelávacích centrách  pri výučbe slovenského 

jazyka. 
Zdôvodnenie: 

Cieľom je podporiť a skvalitniť výučbu slovenského jazyka a reálií pre deti Slovákov žijúce 

v zahraničí, podporiť budovanie vzťahu k Slovenskej republike a slovenským koreňom, podpora 

práce učiteľov a lektorov je aj významným motivačným prvkom, vzdelávanie umožní učiteľom 

zapojiť sa do celoživotného vzdelávania. 

Indikátor plnenia: počet vzdelávacích seminárov a podujatí 

Zodpovedný: MŠVVaŠ, ÚSŽZ 

Termín: priebežne 
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4. Kultúra 
 

4.1 

Zabezpečiť pomoc pri získaní slovenských štátnych symbolov slovenskými 

inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v zahraničí, ktoré o to požiadajú.  

Zdôvodnenie:  

Množstvo kultúrnych a vzdelávacích centier pôsobiacich v zahraničí v minulosti žiadalo 

slovenské štátne orgány o zabezpečenie štátnych symbolov SR do ich priestorov, avšak nebolo 

im vyhovené. 

Indikátor plnenia: dodané štátne symboly 

Zodpovedný: ÚSŽZ 

Termín: priebežne 

 

4.2 

Realizovať kroky smerujúce k budovaniu a rozvoju kultúrnej infraštruktúry 

(slovenských domov a inštitúcií) ako trvalo udržateľných projektov (bez potreby ich 

ďalšieho priebežného financovania zo strany štátu) na udržiavanie a rozvíjanie 

slovenského povedomia v zahraničí. Takáto infraštruktúra má slúžiť všetkým 

krajanským organizáciám a spolkom v danom štáte za rovnakých podmienok, ktoré 

budú dlhodobo slúžiť uvedenému cieľu. 
Zdôvodnenie:  

Prínos takejto infraštruktúry je viditeľný v okolitých krajinách (V4), ktoré takéto disponujú 

takýmito inštitúciami v zahraničí a sú u krajanov veľmi populárne. Dopyt zo strany krajanských 

organizácií po kultúrnej infraštruktúre (slovenských domov a inštitúcií) je výrazný. 

Indikátor plnenia: Počet zriadených inštitúcií. Prínos takejto infraštruktúry bude pravidelne 

ÚSŽZ priebežne sledovaný a vyhodnocovaný 

Zodpovedný: ÚSŽZ 

Termín: priebežne 

 

4.3 

Vybudovať múzeum slovenského vysťahovalectva.  
Zdôvodnenie:  

V kontexte dlhodobej histórie vysťahovalectva zo Slovenska, ktoré je aktuálne aj v dnešnej dobe, 

je potreba vybudovania múzea slovenského vysťahovalectva veľmi aktuálna.  

Indikátor plnenia: múzeum  

Zodpovedný: MK SR, ÚSŽZ,  hlavné mesto SR Bratislava, SNM   

Termín: do 31.12.2028 
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4.4 

Vybudovať pamätník slovenského vysťahovalectva v nadväznosti na vybudovanie 

múzea Slovenského vysťahovalectva.  
Zdôvodnenie:  

V kontexte dlhodobej histórie vysťahovalectva zo Slovenska, ktoré je aktuálne aj v dnešnej dobe, 

je potreba vybudovania pamätníka slovenského vysťahovalectva veľmi aktuálna.  

Indikátor plnenia: pamätník 

Zodpovedný: ÚSŽZ v súčinnosti so SNM   

Termín: ustanovený podľa výstavby múzea vysťahovalectva 

 

4.5 

Podporovať klasifikáciu, inventarizáciu a digitalizáciu nehmotného kultúrneho 

dedičstva, osobitne hudobných nahrávok, dokumentárnych a hraných filmov, 

fotografií matrík, kroník, cirkevných archívov a i iných archívnych dokumentov.  
Zdôvodnenie:  

Nevyhnutnosť zachovať kultúrne dedičstvo vo všetkých jeho prejavoch. 

Indikátor plnenia: počet aktivít 

Zodpovedný: ÚSŽZ v súčinnosti s NOC a krajanskými inštitúciami 

Termín: priebežne 

 

4.6 

Pokračovať vo vytváraní podmienok na prezentáciu kultúry Slovákov z celého sveta 

na Slovensku. 
Zdôvodnenie:  

Cieľom je odmeňovať a motivovať tých jednotlivcov a skupiny, ktoré sa zaslúžili o zachovanie 

slovenskej identity v zahraničí a ktoré propagujú moderné Slovensko v súčasnosti vo svete 

a zabezpečiť tak ich dlhodobé pôsobenie a ďalší rozvoj. 

Indikátor plnenia: počet podujatí 

Zodpovedný: ÚSŽZ, MK SR  

Termín: priebežne 

 

4.7 

Zabezpečiť podmienky na poskytovanie odbornej metodickej pomoci na prácu s 

tanečníkmi, spevákmi, hudobníkmi a inými subjektmi, ktoré participujú v tejto 

oblasti. 
Zdôvodnenie:  

Cieľom je podporiť a profesionalizovať kultúrne súbory slovenskej menšiny v zahraničí 

a vytvoriť im priestor na prezentáciu v kultúrnych stánkoch na Slovensku. 

Indikátor plnenia: počet aktivít 

Zodpovedný: ÚSŽZ  

Termín: priebežne 
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4.8 

Vytvoriť možnosti na prezentáciu knižných vydaní a literárnej tvorby, podporovať 

stretnutia literátov a literárnych vedcov, podporovať literárne súťaže pre deti a 

mládež, osobitne recitačné súťaže, ako aj medziknižničnú spoluprácu krajanských 

knižníc so Slovenskom a digitalizáciu zbierkových fondov. 

Zdôvodnenie:  

Zabezpečenie archivovania a rozšírenia prezentácie významných diel slovenských umelcov, 

výtvarníkov a literátov. 
Indikátor plnenia: počet podujatí 

Zodpovedný: ÚSŽZ v súčinnosti so SNK 

Termín: priebežne 

 

4.9 

Zasadzovať sa o podporu kultúrnych aktivít, ktoré krajanskú kultúru prepájajú so 

súčasnou modernou slovenskou kultúrou a umením, ktorá vzniká na Slovensku, 

avšak s dôrazom na ochranu jedinečnosti a autentickosti krajanskej kultúry. 
Zdôvodnenie:  

Snaha o rozvoj slovenskej kultúry aj u mladšej generácie krajanov, u ktorých už neprevažuje 

záujem o tradičnú krajanskú slovenskú kultúru. Avšak s cieľom zachovania a ďalšieho rozvoja 

jedinečnej krajanskej kultúry. 
Indikátor plnenia: počet aktivít 

Zodpovedný: ÚSŽZ, MK SR 

Termín: priebežne 

 

4.9.1 

Podporovať ochranu kultúrnych pamiatok ľudovej, sakrálnej a mestskej 

architektúry a identifikácia pamätných miest spätých s historickými udalosťami 

slovenského národa. 
Zdôvodnenie: Ochrana kultúrneho dedičstva spätá s historickými udalosťami slovenského 

národa je dôležitá pre zachovanie a posilnenie národnej identity pre dnešné aj budúce generácie. 

Indikátor plnenia: počet pamiatok 

Zodpovedný: ÚSŽZ 

Termín: priebežne 

 
4.9.2 

Zapájať Slovákov žijúcich v zahraničí do aktivít spojených s pripomínaním si 

medzinárodného dňa materinského jazyka 21. februára. 
Zdôvodnenie: 

V súlade s PVV na roky 2020 – 2024, ktorého opatrenie 44.1 ukladá úlohu “každoročne 

podporovať propagáciu Medzinárodného dňa materinského jazyka (MDMJ), 21.2., ktorého 

cieľom je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinského jazyka na celom svete“. 

Indikátor plnenia: počet štátov/počet propagačných aktivít 

Zodpovedný: ÚSŽZ v súčinnosti s MK SR 

Termín: každoročne 
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4.9.3 

Preskúmať možnosti na vytvorenie vhodných mechanizmov pre pokrývanie 

nákladov na vysielanie tzv. „lietajúcich misionárov“, t. j. slovenských kňazov, ktorí 

by pravidelne navštevovali Slovenské katolícke misie. 
Zdôvodnenie:  

Je potrebné nájsť vhodné mechanizmy na riešenie personálneho nedostatku pri vysielaní 

duchovných do zahraničia. 

Indikátor plnenia: vhodný podporný mechanizmus 

Zodpovedný: ÚSŽZ, Rada KBS pre Slovákov v zahraničí 

Termín: 31.12.2023 

 

5. Médiá 
 

5.1 

Preskúmať možnosti zabezpečenia online vysielania z najvýznamnejších 

krajanských podujatí tak, aby boli na internete dostupné Slovákom vo svete. 
Zdôvodnenie:  

Cieľom je zvýšiť dosah na početnú skupinu krajanov, ktorí nie sú schopní sa osobne zúčastniť na 

krajanských podujatiach, prípadne nie sú organizovaní v spolkoch alebo žijú vo 

vzdialených krajinách od Slovenska a slovenských menšín. 

Indikátor plnenia: počet programov 

Zodpovedný: ÚSŽZ 

Termín: priebežne 

 
5.2 

Zabezpečiť adekvátne materiálno-technické vybavenie potrebné pre vydavateľské a 

publikačné aktivity. 
Zdôvodnenie:  

Prax zo slovenských menšinových vydavateľstiev ukazuje, že sú vo väčšine prípadov technicky 

a materiálne poddimenzované, čo komplikuje kvalitu ich tvorby. 

Indikátor plnenia: počet podporených vydavateľstiev 

Zodpovedný: ÚSŽZ 

Termín: priebežne 

 
5.3 

Podporovať účasť krajanských vydavateľstiev a tvorcov na domácich a 

medzinárodných výstavách a prezentáciách ich knižnej tvorby. 
Zdôvodnenie:  
Podporou bude možné zabezpečiť kontinuitu výstav a tvorby krajanských vydavateľstiev, zároveň to 

pomôže zlepšiť ich situáciu a zabezpečí skvalitnenie ich tvorby. 

Indikátor plnenia: počet podporených vydavateľstiev 

Zodpovedný: ÚSŽZ 

Termín: priebežne 
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5.4 

Zvyšovanie povedomia na Slovensku o kultúre Slovákov žijúcich v zahraničí ako 

integrálnej súčasti slovenskej kultúry. 
Zdôvodnenie:  
Znalosť o kultúre krajanov v zahraničí je u väčšinového obyvateľstva Slovenskej republiky stále nízka  

a nie je dostatočne integrovaná do väčšinovej slovenskej kultúry. 

Indikátor plnenia: počet divákov 

Zodpovedný: ÚSŽZ 

Termín: priebežne 

 
 


