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Krajania vo Veºkej Británii
Slovenská komunita na Britsk˘ch ostrovoch nebola v obdobiach pred rokom 1989 nikdy príli‰ veºká,
lebo Veºká Británia nepatrila medzi hlavné cieºové krajiny, do ktor˘ch smerovalo vysÈahovalectvo Slovákov.
V˘nimkou boli tri obdobia, v ktor˘ch sa tam natrvalo
usadili doãasne poãetnej‰ie zoskupenia: poãas 2. svetovej vojny a po nej (r. 1945 a 1948), po r. 1968 a najnov‰ie obdobie po r. 1989.
Pri zmienke o najnov‰om období treba zdôrazniÈ,
Ïe po vytvorení samostatnej Slovenskej republiky v r.
1993, no najmä po vlaÀaj‰om vstupe SR do Európskej
únie poãet ºudí zo Slovenska, ktorí odi‰li do Veºkej Británie pracovaÈ alebo ‰tudovaÈ enormne vzrástol. KeìÏe britské ‰tatistiky neregistrujú etnick˘ pôvod alebo národnosÈ prisÈahovalcov, dá sa narábaÈ iba s odhadmi: môÏe sa tam nachádzaÈ uÏ asi 35 tisíc legálne
i nelegálne pôsobiacich ºudí zo Slovenska.

Úvod spoloãensko-kultúrneho podujatia SKVB
a Slovenského centra (3. Slovenského bálu) 21. 5.2005
– zºava Jozef Pomichal, predseda SKVB; Vilma Prívarová,
novovymenovaná splnomocnenkyÀa vlády SR
pre zahraniãn˘ch Slovákov; ªubomír ·i‰ák z GSZS;
Helena Gulianová, tajomníãka SKVB

Slovenskú komunitu tvoria poväã‰ine ºudia s vysoko‰kolsk˘m a stredo‰kolsk˘m odborn˘m vzdelaním,
ktorí sa dokázali uplatniÈ v britskom prostredí, a to odborne i jazykovo, takÏe ich Ïivotn˘ ‰tandard je rovnak˘ alebo takmer rovnak˘ s úrovÀou britského obyvateºstva. Krajanov moÏno nájsÈ v ‰irokom spektre povolaní v podnikateºskej sfére, finanãníctve, zdravotníctve, ‰kolstve i v ‰tátnych sluÏbách.
Jedinou oficiálnou a zároveÀ neziskovou organizáciou zdruÏujúcou Slovákov Ïijúcich na Britsk˘ch ostrovoch, ktorá je i ãlenom Svetového zdruÏenia Slovákov v zahraniãí, je Slovensk˘ kruh vo Veºkej Británii (SKVB) sídliaci v Lond˘ne. Ide o kultúrno-spoloãensk˘ spolok Slovákov a priateºov Slovenska, ako sa
uvádza v jeho stanovách, bez ohºadu na ich pôvod, náboÏenstvo a politickú príslu‰nosÈ. Bol zaloÏen˘ 7. februára 1971 v Ukrajinskom dome v Notting Hill Gate.
Jeho predchodcom bolo ZdruÏenie Slovákov vo Veºkej Británii, ktoré vyvíjalo ãinnosÈ uÏ od roku 1951.
Spolok si stanovil dva hlavné ciele: presadzovaÈ právo slovenského národa na sebaurãenie a nezávislosÈ v

Július Kubáni (10. 6. 1875 HloÏany, Juhoslávia – 10. 7. 1926 Báãsky Petrovec) – osvetov˘
pracovník, uãiteº. Základnú ‰kolu nav‰tevoval
v HloÏanoch a Báãskom Petrovci, stredné ‰koly v Budape‰ti, Szarvasi a v Baji. V roku 1892
absolvoval Uãiteºsk˘ ústav v Pre‰ove. Ako uãiteº pôsobil v Báãskom Petrovci, v rokoch 19191920 bol prv˘m riaditeºom petrovského slovenského gymnázia. Pre slovenské národné presvedãenie bol prenasledovan˘, v r. 1914 vojensk˘m súdom v Petrovaradíne odsúden˘ na smrÈ
(rozsudok nebol vykonan˘). Bol spoluzakladateºom kuratória petrovského gymnázia, kníh-

demokratickom ‰táte a v spoloãenstve európskych demokratick˘ch krajín a zabezpeãovaÈ spoloãenské a
kultúrne potreby Slovákov vo Veºkej Británii. Prv˘m
predsedom bol Jozef Zvonár-TieÀ, ktor˘ bol v tejto
funkcii do r. 1982. Neskôr túto pozíciu zastávali Ivan
·típala, Oktáv Bazovsk˘, Alexander Korda, Magda
Packová a v súãasnosti je predsedom Jozef Pomichal.
SKVB po predchádzajúcich dvoch - troch rokoch
útlmu zaznamenal evidentné oÏivenie svojej ãinnosti
a razantn˘ rozmach aktivít. Prispel k tomu príchod
mnoh˘ch mlad˘ch ºudí, ktorí sa rozhodli v Lond˘ne
‰tudovaÈ alebo tam skú‰ajú ‰Èastie uplatniÈ sa v zamestnaní, a na‰li si zároveÀ cestu k spolku. Ako zdôrazÀuje Jozef Pomichal, teraz sa im darí spájaÈ generácie skôr
naroden˘ch s t˘mi mlad‰ími, ktorí v pravideln˘ch aktivitách spolku (kultúrne podujatia, taneãné zábavy, diskotéky, folklórne súbory a pod.) nachádzajú sebarealizáciu a zmysluplné vyuÏívanie voºného ãasu. Stretnutia sa zvyãajne poriadajú v âeskom a Slovenskom
klube vo West Hampsteade alebo v súkromí u jednotliv˘ch ãlenov. A boli to predov‰etk˘m mladí ºudia –
ãlenovia SKVB, ktorí iniciatívne vlani zaloÏili nepolitickú organizáciu Slovenské centrum (SKC UK),
ktorá okrem ìal‰ích cieºov chce zvy‰ovaÈ povedomie
Slovenska v oãiach britskej verejnosti a prezentovaÈ
slovenské záujmy v rôznych oblastiach (kultúra, obchod a podnikanie, turizmus, vzdelávanie atì.), pomáhaÈ ºuìom zo Slovenska pri hºadaní si ubytovania alebo práce a vychádzaÈ im informaãne v ústrety, keì prídu do cudzieho prostredia.
NemoÏno obísÈ e‰te jednu oblasÈ, v ktorej sa veºmi
aktívne prejavujú opäÈ najmä mlad‰í ºudia, a to folklór:
v Lond˘ne dnes pôsobia dva súbory Morena, pôsobiaci od decembra 2001, a Karpaty, zaloÏen˘ vo februári 2003, ktoré sa vypracovali na veºmi dobrú úroveÀ
a majú ambície ão najskôr sa predstaviÈ slovenskej verejnosti v rámci Dní zahraniãn˘ch Slovákov v SR poriadan˘ch Generálnym sekretariátom pre zahraniãn˘ch Slovákov.
Miestom, kde sa v Lond˘ne stretávajú Slováci a Slovenky, je aj Kostol Panny Márie na Melior Street, v ktorom kaÏdú nedeºu popoludní celebruje bohosluÏby
farár Jozef Vojtek zo Slovenska. Mimochodom, priºahlé priestory kostola vyuÏíva na svoje nácviky folklórny súbor Karpaty. Veºmi zásluÏná cirkevná i dobroãin-

ªudová hudba folklórneho súboru Karpaty sprevádzala
nielen kultúrny program 3. Slovenského bálu, ale hrala
aj do tanca a vytvárala celkove v˘bornú náladu.

tlaãiarne a nakladateºského spolku, hospodárskej
‰koly a prv˘m predsedom Roºníckeho zdruÏenia. 130. v˘roãie narodenia
Jozef Lettrich (17. 6. 1905 Diviaky – 29. 11.
1969 New York, USA), – právnik, advokát, politik. Po absolvovaní práva v Bratislave (1930)
sa stal generálnym tajomníkom Roºníckej osvety a prednostom Zväzu roºníckych vzájomn˘ch
pokladníc, v rokoch 1934-1938 pracoval ako redaktor v ãasopise Roºnícka osveta. Poãas Slovenského národného povstania bol ãlenom Predsedníctva SNR a povereníkom pre ‰kolstvo a

V programe 3. Slovenského bálu nech˘bal ani folklórny súbor
Morena, ktor˘ pod vedením b˘valej ãlenky Lúãnice Andrey
Okelyovej vznikol na britskej pôde ako prv˘ –
v decembri 2001: na svojom konte má uÏ mnoho vystúpení
na rôznych festivaloch.

no-sociálna ãinnosÈ farára Vojteka je spojená s Velehradom na Ladbroke Square, charitatívnym katolíckym
centrom, slúÏiacim pre ãesk˘ch a slovensk˘ch obãanov, kde je správcom farnosti od vlaÀaj‰ka práve tento slovensk˘ kÀaz, ktor˘ aj tam máva slovenské bohosluÏby.
DôleÏitosÈ slovenskej komunity na Britsk˘ch ostrovoch potvrdila aj nedávna pracovná náv‰teva predstaviteºov Generálneho sekretariátu pre zahraniãn˘ch Slovákov Úradu vlády SR (GSZS) – Vilmy Prívarovej, v
tom ãase menovanej splnomocnenkyne vlády SR pre
zahraniãn˘ch Slovákov, a autora tohto ãlánku – v Lond˘ne, ktorá sa uskutoãnila na pozvanie SKVB. Mala bohat˘ program: prijatie na ZÚ SR mimoriadnym a splnomocnen˘m veºvyslancom SR vo Veºkej Británii Franti‰kom Dlhopolãekom, stretnutie a rokovania s vedením SKVB a SKC UK, úãasÈ na spoloãensko-kultúrnom podujatí SKVB a SKC UK s vystúpením súborov
Morena a Karpaty, prezretie si Velehradu a rozhovory
s farárom Vojtekom, náv‰teva a poskytnutie interview
V. Prívarovou v Slovenskej redakcii BBC World Service v budove Bush House v centre Lond˘na.
SKVB spolu s SKC UK v‰ak nechce zostaÈ len pri
súãasn˘ch aktivitách, ale uvaÏuje aj o ìal‰ích – v duchu motta, Ïe nijakej iniciatíve sa medze nekladú:
ãrtá sa moÏnosÈ vytvorenia poboãky SKVB v Sheffielde, kde sa tieÏ nachádzajú Slováci a chcú sa daÈ dohromady; webov˘ portál treba obsahovo skvalitniÈ a
doplniÈ, aby spæÀal úlohu informaãno-komunikaãného
slovensko-slovenského i slovensko-britského mosta a
pod. Urãite nie je ìaleko ãas, keì sa vytvoria aj ìal‰ie slovenské spolky, ãím Briti dostanú ìal‰ie príleÏitosti roz‰íriÈ si informácie o malej krajine v centre Európy a zase naopak Slovensko bude maÈ na Britsk˘ch
ostrovoch viac svojich reprezentujúcich subjektov.
KaÏdopádne, slovenská komunita na Britsk˘ch ostrovoch sa neustále posilÀuje, jej v˘znam v rámci celého slovenského zahraniãia vzrastá a uÏ teraz existujú
predpoklady pre to, aby v ìal‰om období potvrdila e‰te
viac svoju obnovenú ÏivotaschopnosÈ a bola dôstojn˘m
reprezentantom Slovenskej republiky.
PaedDr. ªubomír ·i‰ák

osvetu. V rokoch 1945-1948 bol predsedom
Demokratickej strany a predsedom SNR. V roku
1948 emigroval do USA, kde sa pripojil k vedúcim ãiniteºom povojnovej politickej emigrácie a pôsobil v emigrantsk˘ch organizáciách
(Rada slobodného âeskoslovenska, Stála konferencia demokratick˘ch exulantov) a redigoval
ãasopis Na‰e snahy. V politickej línii zotrvával
na stanovisku obnovenia parlamentnej demokracie v âeskoslovensku. 100. v˘roãie narodenia
PhDr. ªubica Bartalská
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