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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

• Архімандріта Ростислав, облеченый в чорнім, на челї процесії з ёго Блаженством Хрістофором, архіє-
піскопом пражскым і митрополитом Православной церькви у чеськых країнах і на Словеньску, входить 
до Катедралного храму св. Александра Нєвского у Пряшові, де 18. новембра 2012 была єпіскопска хірото-
нія о. Ростилава (справа). Тот ся став архієпіскопом пряшівскым і цїлого Словеньска. 

Єпархіална громада Пряшівской право-
славной єпархії ся одбыла 20. октобра 2012 у 
Катедралнім храмі св. Александра Нєвского, 
котра рїшала, хто ся стане новым пряшівскым 
єпіскопом по сконї владыкы Яна (Ян Голоніч). 
За пряшівского єпіскопа быв зволеный Ростис-
лав Ґонт, якый дістав 83 % голосів од 192 при-
томных делеґатів. Тым было вырїшено, же 
новов главов Православной церькви на Сло-
веньску ся стане єромонах Ростислав. 

Говорця православной церькви о. Мілан Ґерка 
додав, же кандідатами на функцію пряшівского 
єпіскопа были владыка Тїхон, єпіскоп комарнянь-
скый, о. Николай Цупер і  34-річный о. Ростис-
лав. На єпархіалну громаду было позваных 220 
делеґатів, причім кажду парохію заступав єден 
віруючій і єден священик. Але на вольбах взяло 
участь 192 делеґатів, якы у третїм колї волеб 
зволили за владыку о. Ростислава. По вольбах о. 
Ростислав повів: „Вольбы єпіскопа суть передо-
вшыткым вольбами отця, і надїю ся, же буду 
добрым отцём про тых, котры ня зволили.“ 
Отець Ґонт ся народив у Снинї, є абсолвентом 
Православной богословской факулты Пряшівской 
універзіты у Пряшові і быв на пару загранічных 
штудійных стажах, главно у Ґрецьку. Потім быв 
душпастырём у Дїтьскім домові св. Николая у 
Міджілабірцях. При вступі до монашеского ставу 
прияв мено Ростислав а 6. новембра 2011 ся став 
архімандрітом.

Святочный обряд єпіскопской хіротонії ся 
одбыв 18. новембра 2012 у Катедралнім храмі 
св. А. Нєвского у Пряшові. У тот день о. Ростис-
лав быв высвяченый за єпіскопа Пряшівской 
єпархії і сучасно быв інтронізованый на 
архієпіскопа пряшівского і цїлого Словеньска.

Новый найвысшый представитель Право-
славной церькви на Словеньску в тот день з 
храму выходив з архієпіскопскым жезлом, котре є 
сімболом архієпіскопской службы. Про медії увів, 
же тоты моменты прожывать барз інтензівно, але 
зо змішаныма чутями. З єдного боку чує радость, 
а на другім – є то чутя великой одповідности. Под-
яковав Богу за вшытко. Почас святочных выступів 
представителїв остатнїх хрістіаньскых церьквей 

была все настолёвана тема екуменізму. Владыка 
Ростислав на то реаґовав словами: „Хрістова 
церьков є тїло, котрого шматя было розорване 
перед тісяч роками. Але тїло зістало єдно. То 
значіть, же вшыткы мы хрістіане, і хоць нас 
роздїлюють різны погляды, доґмы, звыкы і спо-
соб жывота. Але то не є прічіна, жебы сьме ся 
мали ненавідїти.“

З храму выходив владыка Ростислав по правім 
боцї архієпіскопа пражского Хрістофора, митро-
политы чеськых країн і Словеньска, котрый повів, 
же мать велику радость із зволїня владыкы Ростис-
лава і додав: „Желаме му, жебы быв добрым 
душпастырём звіреного му духовного стада, а 
быв пеоредовшыткым отцём. Чоловік може 
быти священиком, може быти єпіскопом, але 
все мусить быти чоловіком. Зато бы єм хотїв, 
жебы быв все чоловіком і владыка Ростислав.“

Святочный обряд тримав понад три годи-
ны. Зачав сполочным приходом целебруючіх 
з Уряду єпархіалной рады до катедралного 
храму. Маніфестацію вів архієпіскоп пражскый 
Хрістофор, митрополита чеськых країн і Словень-
ска. Почас святой літурґії отець Ростислав дістав 
єпіскопскы ризы, св. хрест і св. панаґію, дали му 
сїсти на єпіскопскый столець, і на знак того, же 
быв установленый  за архієпіскопа, митрополита 
Хрістофор му дав до рукы архієпіскопске жезло як 
сімбол ёго єпіскопской службы. На святій літурґії 
взяли участь і далшы православны єпіскопы зо 
Словеньска, Чеська, Сербії, Польска і Україны. 
Были ту і прадставителї остатнїх хрістіаньскых 
церьквей, представителї штатной справы і само-
справы, як і гостї з академічных кругів. 

Православна церьков у чеськых країнах і на 
Словеньску є самостатна, але є частёв єдной, свя-
той, общой і апостольской Церьквы Хрістовой. 
На челї части церькви у чеськых країнах стоїть 
архієпіскоп пражскый і чеськых країн. На челї 
части церькви на Словеньску стоїть архієпіскоп 
пряшівскый і Словеньска, а тым ся теперь став 
владыка Ростислав.

(Подля справ ТАСР спрацовав: 
А. З., фоткы: СІТА/Віктор Замборьскый.)

Владыка Ростислав – нова глава 
Православной церькви на Словеньску

Выголошіня ОО Русиньской 
оброды у Свіднику

Мы участници членьской громады Окресной 
орґанізації (ОО) Русиньской оброды у Свіднику 
13. новембра 2012, по продіскутованю сучасно-
го ставу в русиньскім русї у Свіднику і в рамках 
Словеньска, схвалили сьме тото выголошіня:

1.	 Місто	Свідник	є	найвеце	українізоване	на	Словеньску,	
бо	ту	і	надале	нерушено	дїє	СНМ	–	Музей	україньской	култу-
ры	(МУК),	котрый	каждоденно	навщівникам	музею	презентує	
русиньскый	збірковый	фонд	як	артефакты	україньской	кул-
туры.	 У	 Свіднику	 каждорічно	 Союз	 Русинів-Українцїв	 Сло-
веньской	 републікы	 (СРУСР)	 орґанізує	 фестівал	 културы	
неекзістуючой	 народности	 „Русинів-Українцїв“,	 на	 якім	 ся	
конферує	по	україньскы	а	русиньскы	танцї,	співанкы,	звыкы	
і	крої	ся	презентують	як	україньскы.	Презентованём	русинь-
ской	културы	як	україньской	ся	так з боку высше уведже-
ной інштітуції і орґанізації порушують европскы нормы 
о сполунажываню народностных меншын і нарушують 
ся добры односины міджі Русинами і Українцями.

2. Не	 стотожнюєме	 ся	 з	 высловами	 Мірона	 Крайковіча,	
під	пред	седы	 Русиньской	 оброды	 на	 Словеньску	 (РОС),	
якы	были	опублікованы	в	новинках	 „InfoРусин“,	 ч.	 17/2012,	
де	 твердить,	 же	 свідницькый	 фестівал	 є	 добрый	 і	 про	
Русинів,	а	про	русиньску	културу	є	нешкодный,	а	кому	ся	то	
не	 любить,	 няй	 зробить	 лїпшый	фестівал.	 Мы	 свідницькы	
Русины	 каждорічне	 презентованя	 русиньской	 културы	 як	
україньской	поважуєме	за	перемываня	мозґів	Русинів.	Тым	
орґанізаторы	фестівалу	хотять	досягнути,	жебы	мы	Русины	
сьме	узнали,	же	нашым	списовным	языком	не	є	русиньскый,	
але	україньскый	язык,	як	і	жебы	сьме	собі	привыкали,	же	не	
сьме	Русины,	але	Українцї.	Такы высловы М. Крайковіча 
поважуєме за обгаёбу політічной українізації Русинів.

3. Жадаме	 підпредседу	 РОС	 Мірона	 Крайковіча	 і	 пред-
седу	 РОС	 Владиміра	 Противняка,	 абы	 одступили	 зо	 своїх	
функцій	в	РОС,	бо	без	сугласу	Русинів	Свідника	ся	договори-
ли	з	председом	СРУСР	Петром	Соколом,	же	не	будуть	реш-
пектовати	 пропозіцію	Містьского	 заступительства	Свідника	
з	 року	 2011	 о	 тім,	 же	 в	 роцї	 2012	фестівал	 у	Свіднику	 бы	
мыв	мати	назву	„Фестівал	културы	Русинів	і	Українцїв“,	жебы	
русиньска	култура	на	нїм	была	презентована	як	русиньска	
і	по	русиньскы,	але	підпорили	стару	назву	 „Свято	культури	

(Продовжіня на 4. стор.)
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• Членьску громаду Словеньской асоціаціії русиньскых орґанізацій (САРО) вів председа А. Зозуляк (влїво) • Погляд на штирёх участників членьской громады САРО: 
(злїва) за Общество св. Йоана Крестителя М. Костілник і о. Я. Поповець, за Окресну орґанізацію Русиньской оброды у Свіднику І. Русинко і Я. Калиняк • Наконець 
засїданя в неофіціалній  части была автоґраміада члена Сполку русиньскых писателїв Словеньска Ю. Харитуна, котрый підписовав свою найновшу книжку Мої сны.

Членьска громада САРО у Пряшові
14. новембра 2012 в в Пряшові ся одбыла членьска громада Словеньской асоціації 

русиньскых орґанізацій (САРО), котра соєдинять 8 обчаньскых здружінь Русинів.
Громаду	 вів	 председа	 Александер	 Зозуляк,	 якый	 у	 вступі	 высвітлив,	 чом	 членьска	 громада	

ся	 того	 року	 одбывать	 пізнїше	 (не	 зачатком	 рока),	 як	 звычайно.	 Прічінов	 было	 скоро	 річне	
вышетрёваня	председы	і	іншых	членів	САРО,	і	цїлена	контроля	САРО	на	основі	поданя	(уданя)	
Яна	Липиньского	з	Братїславы	на	Уряд	влады	СР,	же	штатна	дотація	од	того	уряду	придїлена	на	
І.	річник	Міджінародной	лїтнёй	школы	русиньского	языка	і	културы	Studium Carpato-Ruthenorum 
2010 на	 Пряшівскій	 універзітї	 не	 была	 транспарентно	 поужыта	 і	 же	 председа	 САРО	 ся	 з	 той	
дотації	обогатив.	Контроля	з	боку	одбору	контролї	і	боя	проти	корупції	Уряду	влады	СР,	данёвого	
уряду,	 кріміналной	поліції	 і	Окресной	прокуратуры	в	Пряшові	в	цїлім	учтовніцтві	нелем	што	ся	
тыкать	штатной	дотації,	але	 і	властных	фінанцій	САРО,	нашла	лем	єдну	хыбу,	котру	председа	
САРО	направив,	і	так	вышетрёваня ся скінчіло зміром – без суду ці одсуджіня штатутара і 
дегонестації цїлой асоціації. Аж тогды, кідь было очіщене мено орґанізації і єй председы,	
вырїшив	председа	САРО	скликати	членьску	громаду.
Дале	 засїданя	 проходило	 подля	 становленого	 проґраму,	 в	 котрім	 на	 першім	 місцю	 была	

контроля	 повнїня	 резолуції	 з	 членьской	 громады	 САРО	 з	 14.	 фебруара	 2011,	 котре	 мало	 16	
пунктів,	з	якых	векшина	была	сповнена.	Найважнїшым	пунктом	обговорїня	на	членьскій	громадї	
быв	тот,	ці	САРО	мать	дале	екзістовати	і	розвивати	своє	дїятельство.	З	притомных	членів	ся	к	
тому	важному	пункту	 высловили	вшыткы	притомны	 і	 на	основі	 їх	 выступів	 вышло	єднозначне	
рїшіня	–	Словеньска асоціація русиньскых орґанізацій мать дале екзістовати і дїяти у сферї 
русиньского руху на Словеньску.	При	тій	нагодї	председа	Общества	св.	Йоана	Крестителя	о.	
Ярослав	Поповець	ознамив,	же	на	основі	порады	у	веджіню	їх	орґанізації	є	повіреный	членьскій	
громадї	 дати	 знати,	 же	 общество	 хоче	 скінчіти	 своє	 членство	 в	 САРО,	 бо	 ёго	 дїятельство	
є	 заміряне	 на	 духовну	 сферу	 із	 властным	 шпеціфічным	 проґрамом	 роботы,	 котрый	 хотять	
наповняти	 самостатно.	 Самособов	 то	 не	 значіть,	 же	 із	 САРО	 або	 з	 будь-котров	 орґанізаціов,	
котра	дїє	на	благо	народного	русиньского	дїла,	не	буде	сполупрацовати	на	проґрамовых	цїлях.	
З	 другого	 боку,	 член	 Сполку	 русиньскых	 писателїв	 Словеньска	 і	 председа	 Сполку	 Русинів	

Спіша	Юрко	Харитун	проявив	 інтерес,	же	Сполок	Русинів	Спіша	ся	 хоче	 стати	членом	САРО.	
Леґітімный	поступ	членства	в	асоціації	становлюють	Становы	САРО,	зато	председа	САРО	замір	
Ю.	Харитуна	привітав	і	высвітлив	процедуру	приятя	за	члена,	а	то,	же	наперед	рїшіня	стати	ся	
членом	САРО	приїмать	на	основі	голосованя	членьска	громада	конкретной	орґанізації,	яка	САРО	
зажене	приглашку	і	копію	станов	свого	здружня,	і	наслїдно	по	голосованю	остатнїх	членів	буде	
мочі	сполок	ся	стати	рядным	членом	САРО.	
Важным	 пунктом	 засїданя	 САРО	 дале	 были	 інформації	 і	 приятя	 позіції	 САРО	 к	 ініціатівам	

формуючой	 ся	 Рады	 русиньской	 репрезентації	 Словеньска.	 О	 даній	 темі	 участників	 громады	
поінформовав	єден	з	ініціаторів	того	дїла	–	Ян	Калиняк.	На	основі	діскузії	было	прияте	рїшіня,	же	
САРО	як	таке	не	буде	ся	анґажовати	в	тім	дїлї,	але	є	в	компетенції	каждой	членьской	орґанізації	
вырїшити,	ці	єй	представителї	возьмуть	участь	на	2.	засїданю	формуючой	ся	Рады	русиньской	
репрезентації	Словеньска,	котре	буде	в	Пряшові	1.	децембра	2012,	 і	ці	ся	будуть	в	дїятельстві	
той	рады	анґажовати	в	будучности.	
Не	менше	важным	пунктом	засїданя	САРО	были	вольбы	нового	3-членного	выбору	і	3-членной	

контролно-ревізной	 комісії	 САРО	 главно	 зато,	 же	 председови	 САРО	 А.	 Зозулякови	 ся	 скінчів	
мандат	і,	як	повів,	у	далшім	періодї	уж	не	буде	рефлектовати	на	функцію	председы	САРО.	Зато	
у	 згодї	 зо	 становами	 рекомендовав	 членьскій	 громадї	 запропоновати	 на	 дану	 функцію	 члена	
далшой	членьской	орґанізації	САРО,	причім	новому	председови,	як	додав,	охаблять	чістый	стіл	
і	очіщене	мено	асоціації.	На	тот	пункт	проґраму,	очівісно,	членьска	громада	не	была	достаточно	
порихтована,	бо	нихто	з	притомных	і	ословленых	ці	пропонованых	членів	не	быв	приправеный	
взяти	 на	 себе	 функцію	 председы	 САРО.	 В	 такім	 припадї	 подля Станов САРО функцію 
председы автоматічно дочасно переберать підпредседа асоціації, котрым є Гавриіл 
Бескид. З	той	прічіны	вольбы	председы	САРО	ся	повторять	на	будучій	членьскій	громадї,	а	доты	
є	задачов	дочасного	выбору	найти	вгодного	кандідата.	
В	 діскузії	 выступили	 скоро	 вшыткы	 представителї	 членьскых	 орґанізацій	 САРО.	 Говорили	 о	

актуалных	 проблемах	 у	 своїх	 орґанізаціях,	 як	 і	 о	 найважнїшых	 проблемах	 в	 русиньскім	 русї,	
причім	єдным	з	них	є,	жебы	САРО,	кідь	має	амбіцію	фунґовати	дале,	як	о	тім	вырїшила	членьска	
громада,	 то	 мала	 бы	 сформуловати	 проґрам	 свого	 далшого	 дїятельства,	 якый	 бы	 выходив	 з	
пріоріт	і	потреб	русиньского	руху	і	Русинів	на	Словеньску.	Але	то	уж	буде	задача	про	нове	веджіня	
асоціації.
По	 скінчіню	 офіціалной	 части	 засїданя	 членьской	 громады	 наслїдовала	 часть	 неофіціална	

і	 кус	 святочна.	 Уж	 бывшый	 председа	 САРО	 А.	 Зозуляк	 подяковав	 вшыткым	 за	 сполупрацу	
і	 поґратуловав	 тогорічным	 юбілантам:	 о.	 Ярославови	 Поповцёви	 к	 ёго	 недавным	 50-ым	
народенинам	і	подаровав	му	цїнну	книжку	–	Енціклопедію	історії	і	културы	карпатьскых	Русинів.	
Таку	істу	публікацію	дістав	і	далшый	тогорічный	юбілант	–	шістьдесятник	ЮДр.	Петро	Крайняк	з	
Пряшова.	
Проґрам	засїданя	САРО	закінчіла	автоґраміада	писателя	Юрка	Харитуна,	котрый	участникам	

громады	підписовав	свою	послїдню	книжку	Мої сны.	Але	ґратулації	додаточно	прияв	і	він	–	нелем	
к	выданю	найновшой	поетічной	збіркы,	але	і	к	тогорічнім	двом	оцїнїням	за	свою	творчость:	Премії	
Александра	Духновіча	за	русиньску	літературу	і	Цїнї	Словеньского	літературного	фонду.		 - р -

Iнж. Михал Бача (1923 – 2012)
Приятелї,	знамы,	члены	Русиньского	кул-

тур	но-освітнёго	 общества	 А.	 Духновіча	 в	
Пряшові,	Русского	клубу	–	1923	з	дочасным	
центром	на	Духновічовім	намістю	ч.	1,	як	 і	
іншы	русиньскы	орґанізації	ся	дізнали	смут-
ну	справу,	же	4. юна 2012 у віцї 88 років 
плодного жывота умер честный чоловік, 
педаґоґ, бывшый директор Середнёй 
економічной школы в Пряшові, душов і 
сердцём Русин – Інж. Михал Бача.

Інж.	Михал	Бача	свій	актівный	і	плодный	жывот	педаґоґа	а	пізнїше	
директора	школы	присвятив	выхові	 і	навчаню	молодого	поколїня.	
Ёго	цїлём	было	выховати	нелем	честных	обчанів	 нашой	отчізны,	
але	і	патріотів	свого	русиньского	народа	і	ёго	богатой	културы.	Він	
высоко	 честовав	 свій	 материньскый	 русиньскый	 язык,	 котрый	 му	
прививали	 од	 дїтинства	 і	 молодости	 ёго	 родічі.	 Высоко	 він	 цїнив	
дїдовизну	 нашых	 предків,	 якій	 зістав	 вірный	 аж	 до	 кінця	 свого	
жывота,	як	і	церьковнославяньскый,	кіріломефодьскый	обряд.
Як	 директор	 Середнёй	 економічной	 школы	 у	 Пряшові,	 як	 він	

повів,	 снажив	 ся	 все	 отваряти	 і	 класы	 з	 україньскым	 языком	
навчаня,	до	якых	ходили	Русины	(тогды	так	было).	Старав	ся	о	то,	
жебы	талентованы	дїти	з	русиньскых	сел	і	родин	могли	штудовати	
і	 здобывати	 потрібны	 знаня	 і	 жебы	 з	 них	 выросли	 кваліфікованы	
люде,	 котры	 собі	 найдуть	 місце	 в	 сполоченьскім	 жывотї.	 Нераз	
повів,	же	 кібы	быв	директором	школы	по	 1989	роцї,	 коли	 зачало	
возроджіня	русиньской	народности,	 з	 великов	ласков	бы	отворив	
класы	з	навчанём	русиньского	языка.	
Інж.	 Михал	 Бача	 належав	 к	 актівным	 членам	 і	 функціонарям	

русиньскых	обществ.	Нїґда	не	хыбив	на	 културных	акціях	 і	 своёв	
мудров	радов	все	поміг	вылїпшовати	роботу	на	благо	Русинів	Сло-
веньска.	
Одышов	 до	 вічности	 скромный,	 з	 отвореным	 сердцём	 і	 душов	

наш	приятель,	колеґа	і	добрый	чоловік.	
Русиньске	 културно-освітнє	 общество	 А.	 Духновіча	 в	 Пряшові,	

редакція	 Народных	 новинок	 і	 Русина,	 СНМ	 –	 Музей	 русиньской	
културы	у	Пряшові	 і	 Інштітут	русиньского	языка	і	културы	Пряшів-
ской	універзіты	высловлюють	глубоке	сочуствіє	найблизшій	родинї	
усопшого.

Вічна ёму память і блаженый покій!
Мґр. Гавриіл БЕСКИД, председа	Русиньского	

културно-освітнёго	общества	А.	Духновіча	в	Пряшові

Юбілейный семінар 
карпаторусиністікы

28. новембра 2012 в засїдалнї деканкы Факулты гуманітных 
і природных наук Пряшівской універзіты (ПУ) у Пряшові на 
ул. 17. новембра 1 быв уж 20-ый научный семінар кар па то ру-
синістікы, а то з реферуючім ПаедДр. Франтїшком Данцаком.
Гость	Ф.	Данцак	на	семінарі	выступив	з	рефератом	на	тему	Еміл 

Кубек – священик, родолюб, першый русиньскый романопи-
сець в пряшівскій области.	Таксамо	выступив	із	супроводным	
словом	к	презентованому	документарному	філму	о	жывотї	і	твор-
чости	 Е.	 Кубека.	 Послїднёв	 частёв	 семінара	 была	 презентація	
выданых	 публікацій	 ав	тора	 реферату	 і	 найновшых	 публікацій	 з	
карпаторусиністікы,	якы	пред	ставила	одборна	асістентка	ІРЯК	ПУ	
ПгДр.	Кветослава	Копорова,	ПгД.	 - аз -
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STUDIUM	CARPATO-RUTHENORUM	2012

Новы іншпірації до будучности	(4)
(АНКЕТА)

Перешов	 даякый	 час	 од	 скінчіня	 третёго	 річника	 Studium Carpato-Ruthenorum 
– Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій 
універзітї в Пряшові.	Акції,	яку	штаб	орґанізаторів	під	покровительством	Інштітуту 
русиньского языка і културы ПУ	 інтензівно	приправлёвав	скоро	єден	рік,	жебы	єй	
три	тыжднї	 (10. 6. – 1. 7. 2012)	были	на	якнайлїпшій	уровни	 і	жебы	єй	участници	з	
Пряшова	одходили	спокійны,	а	самособов	по	часї	ся	ту	назад	вертали.	
Орґанізаторам	 залежало	 на	 тім,	 жебы	 просондовали	 погляды	 участників	 лїтнёй	

школы	на	єй	проґрам,	то	значіть	на	процес	навчаня	і	супроводны	акції.	З	тым	цїлём	
приправили	анкету	зложену	з	14-ёх	вопросів,	одповідї	на	якы	можуть	ся	стати	про	них	
іншпіраціов	до	будучности	при	будованю	проґраму	далшых	річників.	А	было	бы	добрї,	
якбы	ся	стали	іншпіраціов	і	про	бівшу	кількость	домашнїх	потенціалных	адептів	того	
проєкту,	цїлём	якого	є	учіти	ся	і	пропаґовати	списовный	русиньскый	язык,	русиньску	
історію,	спознаты	артефакты	русиньской	културы...	З	тым	заміром	сьме	вырїшыли	–	
зо	згодов	авторів	–	поступно	публіковати	їх	одповідї	на	поставлены	вопросы	в	Народ-
ных новинках	і	зарівно	ближе	представити	участників	третёго	річника	лїтнёй	школы.	
Днесь	 на	 вопросы	 одповідають	 участници:	 Гелена Поповічова (Словеньско), Ян 
Крайковіч (Словеньско) і Марія Бойко (Україна).

1. Мено, 
призвіско, 
тітул: 
Г. П.: Мґр.
Я. К.: РСДр.	
М. Б.: без	
тітулів
2. Рік і місто 
народжіня:
Г. П.: 1958	у	
Все	тїнї	(Чесь-
ко)
Я. К.: 1953	у	

Вапенику	(Словеньско)
М. Б.: 1965	у	Малім	Раківцю	(Україна)
3. Народность:
Г. П.: словеньска
Я. К.: русиньска
М. Б.:	русиньска
4. Професія/Освіта:
Г. П.: учітелька
Я. К.: вояк	на	пензії
М. Б.: учітелька
5. Походжіня: мате русиньске корїня? 
(Кідь нїт, то яке?): 
Г. П.: Не	мам	русиньске	корїня,	але	муж	
мав,	зато	єм	ся	хотїла	дашто	веце	дізнати	
о	Русинах	і	їх	културї.
Я. К.: Мам.
Г. Б.: Мам.
6. Знали сьте передтым дашто о 
Русинах?: 
Г. П.: Лем	з	літературы,	бо	ся	інтересую	о	
славяньскы	языкы.
Я. К.: Знав	єм.
М. Б.:	Гей.

7. Чом сьте 
ся приголоси-
ли на Studium 
Carpato-Rut-
he no rum?: 
Г. П.: Жебы	
єм	 ся	 дізнала	
дашто	з	русинь-
ской	ґраматікы,	
знала	 говорити	
по	 русиньскы,	
главно	 все	
вшытко	 чути	
в	 русиньскім	

языку. 
Я. К.: Хочу	ся	навчіти	штонайлїпше	гово-
рити	 і	писати	кодіфікованым	русиньскым	
языком.
М. Б.: Жебы	укрїпити	свої	знаня	з	історії	і	
културы	Русинів.
8. Є про Вас русиньскый язык тяж-
кый?: 
Г. П.: Гей,	 ґраматіка,	 морфолоґія,	
фонетіка	 і	 далшы	 языковы	 дісціпліны	
суть	 тяжкы,	 але,	 думам,	 же	 то	 звладну,	
бо	по	професії	єм	учітельков	языків.	Барз	
ся	мі	русиньскый	язык	любить	 і	не	взда-
вам	 ся	 навчіти	 русиньскый	 списовный	
язык.	Хочу	лїпше	спознати	ваш	край	і	ёго	
людей,	также	то	была	добра	вольба	при-
йти	на	лїтню	школу.	
Я. К.: Про	мене	як	Русина	є	легкый.
М. Б.:	Словеньскый	 варіант	 русиньского	
языка	–	гей. 
9. Як оцїнюєте цїлкову уровень тре-
тёго річника Studium Carpato-Rut he-

no rum? (плусы, мінусы): 
Г. П.: Я	 відїла	 лем	 самы	 плусы,	 бо	
орґанізаторам	 ішло	 о	 то,	 абы	 нам	 при-
правили	пестрый	проґрам	з	цїлым	рядом	
супроводных	 акцій,	 што	 высоко	 оцїнюю.	
Вшытко	ся	мі	любило	 і	не	мам	презензії	
ани	к	єдному	дню.	
Я. К.: Цїлкову	 уровень	 того	 річника	
оцїнюю	барз	добрї,	перевагу	мали	плусы.
М. Б.: Барз	добрї	–	зо	самыма	плусами.
10. Пасовала Вам така форма навча-
ня?:
Г. П.: Як	 єм	 спомянула,	 єм	 учітельков,	
форма	 навчаня	 ся	 мі	 любила,	 пасовала	
мі,	было	приємно	стрїтити	ся	і	учіти	ся	під	
веджінём	такых	особностей,	як	проф.	Др.	
Павел	Роберт	Маґочій,	ПгДр.	Кветослава	
Копорова,	ПгД.,	і	Мґр.	Валерій	Падяк,	к.	н.	
Я. К.: Пасовала.	
М. Б.: Гей.
11. Што бы ся, подля вас, могло змі-
ни ли при орґанізованю далшых річ-
ників лїт нёй 
школы ру -
с и н ь   с к о г о 
язы ка і култу-
ры? (Вашы 
про по зіції...):
Г. П.: Уж	 єм	 то	
назначіла.
Я. К.: Дати	 до	
проґраму	 бі	сї-
ды	 з	 предста-
в и 	т е л я м и	
р у 	с и н ь 	с к о го	
ру	ху	 з	 країн,	 де	 Русины	 жыють,	 або	
і	 з	 директорами	 Театру	 А.	 Духновіча,	
Піддукляньского	 умелецького	 народного	
ансамблю	і	СНП	–	Музею	русиньской	кул-
туры	в	Пряшові,	Музею	модерного	уменя	
Енді	Варгола	в	Міджілабірцях,	редактора-
ми	русиньской	пресы	і	под.
М. Б.: Завести	 курз	 лекцій	 русиньской	
літературы.
12. О котры дісціпліны з кар па то-
ру синістікы бы сьте в будучности 
мали інтерес?: 
Г. П.: О	тоты,	што	ту	были. 
Я. К.: О	історію	і	етноґрафію.
М. Б.: О	історію	і	културу.
13. Як сьте были спокійны із супро-
водныма акціями проєкту? (Вашы 
далшы пропозіції...): 
Г. П.: Я	была	спокійна	з	тым,	што	ту	было. 
Я. К.: Были	 приносом,	 но	 мож	 порозду-
мовати	о	їх	росшырїню	або	споїню,	жебы	
главно	 загранічны	штуденты	 ся	штонай-
веце	дізнали	о	реґіонї,	де	жыють	Русины	
на	Словеньску.
Д. М.: Вшыткы	 екскурзії	 были	 про	 мене	
дуже	 цїнны.	Не	 была	 бы	 єм	 проти,	 кібы	
сьме	 пішли	 іщі	 до	 єдной	 русиньской	
школы.	
14. Взяли бы сьте участь на такім 
проєктї і в будучности?: 
Г. П.: Я	наісто	прийду. 
Я. К.: Взяв	 бы	 єм	 і	 хотїв	 бы-м	 помага-
ти	 при	 орґанізованю	 супроводных	 акцій	
проєкту.
М. Б.: Гей.

Приготовила: А. П.

Гелена Поповічова

Марія Бойко

Ян Крайковіч

Русины потребують лідра!
Мірон	Крайковіч	 із	Цернины,	як	підпредседа	Русиньской	оброды	на	Сло-

веньску	 (РОС),	 высловив	 ся	 в	 послїднїм	 чіслї	 новинок	 „InfoРусин“,	 же	 на	
13.	oктобра	2012	в	Пряшові	было	скликане	1. засїданя Рады русиньской 
репрезентації Словеньска	зато,	бо	Ян	Калиняк	зо	Свідника	хотїв	бы	быти	
захранцём	 вшыткых	 Русинів	 Словеньска.	 Цїлём	 было	 заложіня далшой 
русиньской орґанізації, котра	 бы	 застрїшовала	 вшыткых	 Русинів	 і	 мала	
намірено	ку	владї	СР.	То	є	правда. 
Мірон	 Крайковіч	 повів,	 же	 треба	 Русинів	 зъєдночовати,	 а	 не	 розбивати	

закладанём	далшых	орґанізацій	лем	зато,	бо	дахто	хоче	быти	лідром.	В	тім	
Крайковіч	не	мать	правду,	бо	Русины	Словеньска	не	мають	ідейного	лідра,	
а	 мають	 мати,	 жебы	 не	 ішли	 українізачным	 смером,	 як	 ідуть	 теперь	 під	
веджінём	РОС.	Сучасна	РОС	уж	не	є	тота	РОС,	котру	мы	закладали.	Наша	
была	прорусиньска,	а	тота	сучасна	є	проукраїнізачна.
Зъєдночіня	 Русинів	 мусить	 настати,	 але	 в	 области	 сполочного	

філозофічного	погляду,	а	не	в	области	орґанізачній.	Не	было	бы	правилне,	
жебы	сьме	вшыткы	єднотно	были	членами	лем	РОС,	а	хто	не	є	в	РОС,	та	є	
страченый.	Таке	было	за	комуністів,	хто	не	быв	у	КПЧ,	не	міг	мати	функцію	
ани	не	мав	жывотну	ани	професіоналну	перспектіву.	Нам	таке	не	треба	зась	
заводжовати.	
Тадь	не	може	быти	лідром	особа,	 котра	обгаює	 україньскый	фестівал	 у	

Свіднику,	же	є	добрый,	а	кому	ся	не	любить,	та	няй	зробить	лїпшый…	Але	
Русиньскій	обродї	на	Словеньску	то	пасує.	
М.	Крайковіч	не	розумить,	же	ідейным	лідрам	Русинів	не	іде	так	о	якость	

выступлїня	танечників	або	співаків	на	фестівалї,	як	о	ёго	народно-політічне	
заміряня,	 жебы Русины порозуміли, же їх списовный язык не є 
україньскый і жебы сі не звыкали на українізацію русиньской културы.	
В	тім	є	недостаток	фестівалу	у	Свіднику. Заміряня фестівалу є плане, бо 
є українізачне, не є демократічне. Порушує европскы нормы о сполу-
жытю народностных меншын ітд. 
Крайковіч	 ся	 ту	 проявив	 як	 ідейный	 обгайця	 українізації	 Русинів	 і	

як	 непрофесіонална	 особа	 у	 сферї	 русиньской	 народностной	 політікы.	
Наконець	 Мірон	 Крайковіч	 не	 мать	 ани	 одборну	 практіку,	 ани	 одборну	
кваліфікацію	нато,	жебы	міг	з	одборного	боку	посуджовати	такы	процесы,	як	
є	українізація	ці	русиньскый	возродный	процес.	
Не	было	бы	добрї	ани	правилно,	кібы	сьме	послухали	раду	М.	Крайковіча,	

бо	лідер	Русинів	мать	мати	ясну	прорусиньску	філізофічну	орьєнтацію,	а	не	
фалаток	 проукраїнізачной,	 фалаток	 проукраїньской	 і	 фалаток	 прорусинь-
ской.	Таке	є	сучасне	началство	РОС.
Я	ся	проблематіков	зъєдночіня	Русинів	цїлого	Словеньска	занимам	зато,	

бо	 єм	 членом	 Выбору	 про	 народностны	 меншыны	 Рады	 влады	 СР	 за	
Русинів	цїлого	Словеньска,	ай	за	тых	Русинів,	што	суть	членами	РОС.	Зато	
практічный	жывот	ня	примушує,	жебы	у	спомянутім	выборї	єм	ся	постарав	о	
то,	абы	Русины	на	Словеньску	мали	даяке	одборно	фундоване	народностне	
застрїшіня,	а	 з	боку	філозофічного	 і	 народностного,	жебы	тото	 застрїшіня	
было	сполягливе	і	вірогодне.	Я	мушу	мати	коло	себе	колектів	людей,	жебы	
было	з	кым	комуніковати	і	радити	ся	о	важных	штатных	народностных	зада-
чах,	котры	мушу	на	тім	выборї	предложыти	і	обгаїти	в	інтересї	Русинів.	
РОС	не	комунікує	з	никым,	хто	не	є	членом	РОС,	лем	ся	заперать	до	власт-

ной	уліты	і	выдавать	протестны	выголошіня	проти	вшыткому,	што	зроб	лять	
другы	Русины	Словеньска.	То	не	є	ани	хосенный,	ани	конштруктівный	при-
ступ	к	презентації	потреб	русиньского	народа.	Розумлю	побоёваня	сучасно-
го	веджіня	РОС,	же	прийде	о	свої	дотеперїшнї	выгоды	выпливаючі	з	моци,	
але	хосен	з	того,	што	прийде,	про	русиньску	комуніту	на	Словеньску	буде	
намного	векшый,	як	є	теперь	з	РОС.	А	штат	конечно	дістане	єдного	говорцю	
за	вшыткых	Русинів.	
На	 высокых	функціях	 за	 Русинів	 Словеньска	 выступають:	 В.	 Противняк	

за	РОС,	А.	Зозуляк	за	САРО,	Я.	Липиньскый	і	Я.	Калиняк	за	Русинів	цїлого	
Словеньска,	як	члены	Выбору	про	народностны	меншыны	Рады	влады	СР.	
Калиняка	на	тоту	функцію	номіновало	САРО	а	Липиньского	‒	ЗІРС.	РОС	у	
данім	выборї	не	мать	своє	заступлїня.	Кідьже	началство	РОС	не	комунікує	
ани	з	Калиняком,	ани	з	Липиньскым,	ани	зо	Зозуляком,	але	заперать	ся	до	
властной	уліты,	так	потім	не	знать	ніч	о	тім,	што	ся	рїшать	на	уровни	влады	о	
Русинах.	Зато	часто	жадости	і	выголошіня	веджіня	РОС	суть	неактуалны.	На	
тото	ся	скаржать	ай	представителї	влады,	бо	потім	не	знають,	з	кым	мають	
їднати,	 бо	 каждый	 хоче	 дашто	 інше.	 Зато	 бы	 штатны	 і	 політічны	 орґаны	
были	рады,	жебы	Русины	Словеньска	ся	зъєдинили.	Я	ся	прияв,	же	попро-
бую	тоту	нарочну	сполоченьско-културну	задачу	сповнити.	
Говорця	Русинів	бы	мав	быти	барз	міцный	чоловік,	але	гуманный	і	мудрый.	

Зато	міїй	цїлём	є,	жебы	на	челї	Русинів	была	одборно	фундована	і	сполягли-
ва	еліта,	конкретны	особности,	жебы	сьме	могли	указати	 і	свою	русиньску	
мудрость.	Я	вірю,	же	найдеме	достаток	мудрых	людей	нато,	жебы	сьме	свої	
народностны	жаданя	доказали	в	діалоґу	зо	штатныма	і	політічныма	штрук-
турами	мудро	рїшати	в	інтересї	спокійности	нас	вшыткых	Русинів.
Часто	чітаме	в	новинках,	же	Музей	україньской	културы	(МУК)	у	Свіднику	

робить	даякы	културно-сполоченьскы	акції	і	позывають	на	них	Свідничанів.	
На	 тых	 акціях	 ся	 русиньска	 култура	 пропаґує	 як	 україньска.	 І	 каждый	 рік	
на	 свідницькім	 фестівалї	 видиме,	 як	 русиньску	 културу	 выголошують	 за	
україньску.	 Ту	 є	 хыбна	 штатна	 народностна	 політіка,	 заміряна	 проти	 нам	
Ру	си	нам	 іщі	 од	часів	 соціалізму.	Хоць	сьме	дакотры	робили	в	 україньскім	
музею,	але	теперь	сьме	на	боцї	творцїв	музейного	збіркового	фонду.	А	твор-
цями	музейного	збіркового	фонду	у	Свіднику	были	Русины,	а	не	Українцї. 

(Продовжіня на 4. стор.)



Русинів-Українців“,	 а	 тот	 свій	 договор	 звічнили	 сполочнов	
фотоґрафіов	 в	 періодіку	 „Podduklianske	 noviny“.	 Під	 фо		то-
ґ	ра	фіов	было	написано,	же	в	роцї	2012	буде	Свято	култу-
ры	 Русинів-Українцїв	 –	 такый	 быв	 їх	 договор.	 Тот скуток 
веджіня РОС мы поважуєме за зраду  русиньскых ідей, 
наслїдком чого обидвоме  функціонарї РОС стратили 
на шу довіру і не желаме собі, жебы нас Русинів і дале 
репрезентовали і заступали в Русиньскій обродї.   

4. Жaдaмe	Союз	Русинів-Українцїв	Словеньской	републікы	
з	 центром	 у	 Пряшові,	 жебы	 змінив	 свою	 назву	 на	 „Союз	
Українців	Словаччини“,	т.	є.	такой	народности,	котра	є	узна-
на	у	нашій	републіцї.	Бо	ёго	сучасна	назва	є тыж в роспорї 
з реалнов сітуаціов – на Словеньску ани ниґде на світї 
нїт такой народности, але і з европскыма нормами спо-
лунажываня народностных меншын і нарушує ся добре 
одношіня міджі Русинами і Українцями.

 
5. Жадаме	пріматора	Свідника	і	містьске	заступительство,	

абы	не	доволили	у	Свіднику	орґанізовати	в	роцї	2013	„Свято	
культури	Русинів-Українців“.
Даєме	пропозіцію,	жебы	фестівал	у	Свіднику	орґанізовало	

місто	 в	 сполупраці	 з	 Окреснов	 орґанізаціов	 Русиньской	
оброды	у	Свіднику.	Жадаме місто Свідник, абы хранило 
інтересы жытелїв русиньской народности подля европ-
скых норм о народностных меншынах.		

6. Жaдaмe	 ґенералну	 дирекцію	Словеньского	 народного	
музею	 (СНМ)	 в	 Братїславі,	 жебы	 у	 Свіднику	 быв	 Музей	
україньской	 културы	 переменованый	 на	Музей	 русиньской	
културы,	 бо	 збірковый	 фонд	 того	 музею,	 враховано	 скан-
зену,	 є	 културнов	 дїдовизнов	 Русинів	 Словеньска,	 а	 не	
україньского	 народа.	Жебы не доходило к порушованю 
европскых норм о народностных меншынах у резортї 
Міністерства културы СР тым, же култура єдной народ-
ности буде надале выголошована за културу іншой 
народности.

7.	 Жадаме	 ґенералну	 дирекцію	 СНМ	 в	 Братїславі,	 абы	
одкликала	 Мірослава	 Сополиґу	 з	 функції	 директора	 МУК	
у	 Свіднику,	 бо	 своїм	 дїятельством	 дезінформує	 нелем	
Русинів,	але	главно	незаінтересованых	людей	іншых	народ-
ностей,	 а	 то	 выголошінями о Русинах, же суть частёв 
україньского народа, што є з ёго боку неперестанным 
довгодобым порушованём і неґаціов прав Русинів і 
нерешпектованём европскых норм о народностных 
меншынах.

 
8. Вітаме	 і	 підтримуєме	 снажіня	 русиньскых	 актівістів	 о	

створїня	 Округлого	 стола,	 бо	 веджіня РОС репрезентує 
лем своїх членів, але не заступать і не обгаює інтересы 
вшыткых Русинів.
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(Закінчіня з 1. стор.)

(Закінчіня з 3. стор.)
Также	мы	тоту	хыбну	політіку	штату	к	Русинам	муси-

ме одгалити і направити єй недостаткы, верейно	
в	 новинках	 ю	 характерізовати	 і	 жадати	 од	 штату	
трансформації.	То є процес ліквідації українізації 
Русинів, то є главне посланя русиньскых народ-
ностных орґанізацій, і то буде главнов задачов 
новой Рады русиньской репрезентації Русинів 
Словеньска, котру	 теперь	 у	 Пряшові	 формуєме	
як	 найвысшый	 репрезентачный	 і	 выконный	 орґан	
Русинів	 Словеньска.	 А	 то	 є	 главный	 цїль	 і	 членів	
Вы	бо	ру	про	народностны	меншыны	Рады	влады	СР	
за	Русинів.	

Треба	ся	нам	конечно	збавити	українізації	Русинів	
і	 неконечного	 перемываня	 нашых	 мозґів.	 Нашов	
повинностёв	є	загамовати	антирусиньску	пропаґанду	
у	Свіднику	і	на	цїлім	Словеньску.	
Я	 М.	 Крайковічови	 вірив,	 же	 досправды	 є	 прору-

синь	ской	орьєнтації	і	посылав	єм	го	намісто	себе	на	
засїданя	ВВ	РОС,	 кідь	 єм	мав	мгого	 іншых	 ро	бо	чіх	
повинностей.	 А	 теперь	 баную,	 же	 єм	 му	 так	 міц	но	
вірив.	Одколи	 є	 Крайковіч	 на	 челї	МО	РОС	 у	Свід-
нику,	пришли	сьме	о:
1.	цїлословеньскый	конкурз	в	русиньскій	модерній	

музицї,	 котрый	 за	 моёй	 еры	 мав	 за	 собов	 уж	 сїм	
річників;

2.	 можность	 створїня	 робочого	 місця	 про	 про	фе-
сіо	налного	працовника	у	Свіднику	про	сферу	русинь-
ской	модерной	музикы	і	писемности,	котре	єм	зачав	
рїшати	на	уровни	Уряду	Пряшівского	самосправного	
края;
3.	 цїлословеньскы	 конференції	 о	 писаню	 русинь-

ской	історії,	а	в	одношіню	до	того	пришли	сьме	і	о	ілу-
зії,	же	свідницькый	музей	буде	даколи	русиньскым.	
Одколи	 є	 М.	 Крайковіч	 на	 челї	 РОС	 у	 Свіднику,	

Русинам	 ся	 ту	 дїють	 самы	 планоты,	 розброї	 і	 огва-
ряня.	 Такый	 став	 пасує	 лем	 нашым	 нежычливцям,	
і	 так	 ся	 мі	 видить,	 же	 М.	 Крайковіч	 веце	 служить	
нашым	 нежычливцям-українізаторам,	 як	 нам	 Руси-
нам	у	Свіднику	і	Русинам	вообще.

Ян КАЛИНЯК, член Выбору про народност-
ны меншыны і етнічны ґрупы Рады влады СР за 

Русинів Словеньска

Pri definovaní priorít rusínskej národ-
nostnej menšiny na Slovensku vystupuje 
do popredia otázka výchovy a vzdeláva-
nia mladej generácie Rusínov v rusín-
skom materinskom jazyku. Priorita pre 
všetkých známa, mnohými organizácia-
mi deklarovaná, no v kontexte vývoja 
našej spoločnosti najmenej zavedená do 
praxe. 

Hlavným vydavateľom učebníc pre 
stredné a základné školy s vyučovacím, 
resp. vyučovaním rusínskeho jazyka je 
vydavateľstvo Rusín a Ľudové noviny so 
sídlom v Prešove, ktorého šéfredakto-
rom je Alexander Zozuľák. 

Prinášame základný rámec informácií 
o možnostiach objednávania si učebníc 
pre základné školy a stredné s vyučova-
cím jazykom rusínskym a s vyučovaním 
rusínskeho jazyka, ale aj škôl s vyučo-
vacím jazykom slovenským, ktoré majú 
záujem o výučbu rusínskeho jazyka napr. 
ako nepovinného predmetu v rámci škol-
ského vzdelávacieho programu, alebo 
realizovať výučbu rusínskeho jazyka for-
mou krúžku. 
Objednávanie	 učebníc	 je	 štandardným	

procesom,	ktorým	sa	objednávajú	učebnice	
pre	základné	a	stredné	školy	 v	Slovenskej	
republike.		Uskutočňuje	sa	prostredníctvom		
edičného	 portálu	 Ministerstva	 školstva,	
vedy,	výskumu	a	športu	SR,	ktorého	webo-
vá	 adresa	 je	 www.edicny-portal.sk.	 Tento	
poskytuje	 informácie	o	učebnicovej	politike	
školám,	 vydavateľom	 a	 širokej	 verejnosti.	
Vedenie	základných	škôl	na	čele	s	riaditeľmi	
tento	 proces	 dobre	 pozná,	 pričom	 rovna-
kým	spôsobom	ako	slovenské	učebnice	pre	
všetky	 vyučované	 predmety,	 je	 možnosť	
objednať	 si	 aj	 učebnice	 pre	 vyučovanie	
rusínskeho	jazyka	a	literatúry.
K	 prehľadu	 existujúcich	 učebníc	 pre	

vyučovanie	 rusínskeho	 jazyka	 a	 literatúry	
sa	 dostaneme	 prostredníctvom	 internetu,	
zadaním	 webovej	 adresy	 www.edicny-por-

tal.sk.	 Po	 zobrazení	 hlavnej	 stránky	 edič-
ného	portálu	si	na	hornej	 lište	klikneme	na	
položku	„Objednávanie	učebníc“,	po	ktorom	
sa	nám	zobrazí	podstránka	portálu,	 kde	 je	
možné	zvoliť	výber	pre	niektorú	z	kategórií,	
v	našom	prípade	„Základné	školy“	a	„Stred-
né	školy“.
Položka	 „Základné	 školy“	 nám	 ponúkne	

viaceré	 možnosti	 podľa	 druhu	 	 vyučova-
cieho	 jazyka.	 Po	 zvolení	 „Vyučovací	 jazyk	
rusínsky“	sa	zobrazí	zoznam	učebníc	rusín-
skeho	jazyka,	ktoré	sú	zaradené	v	edičnom	
pláne	ministerstva.	
Položka	 „Stredné	 školy“	 nám	 rovnako	

ponúkne	 viaceré	 možnosti	 podľa	 druhu		
vyučovacieho	jazyka.	Po	zvolení	„Vyučova-
cí	 jazyk	rusínsky“	klikneme	na	odkaz	„Vše-
obecnovzdelávacie	 predmety“,	 po	 ktorom	
sa	nám	zobrazí	zoznam	učebníc	rusínskeho	
jazyka,	ktoré	sú	zaradené	v	edičnom	pláne	
ministerstva	školstva.	
Pre	správne	objednávanie	učebníc	vydá-

va	 Ministerstvo	 školstva,	 vedy,	 výskumu	
a	 športu	 SR	 dokument	 –	Metodika objed-
návania učebníc pre školy prostredníctvom 
Edičného portálu. Po	registrácii	a	prihlásení	
si	školy	môžu	v	stanovenom	období	objed-
návať	učebnice	prostredníctvom	elektronic-
kej	objednávky.	

Podľa zverejnenej informácie objedná-
vacie konanie pre nasledujúci školský 
rok 2013/2014 bude prebiehať výlučne 
elektronickou formou prostredníctvom 
edičného portálu. Predpokladaný termín 
spustenia elektronického objednáva-
cieho konania bude v termíne koniec 
novembra – začiatok decembra 2012.
Chceli	 by	 sme	 požiadať	 predstaviteľov	

jednotlivých	rusínskych	organizácií,	vrátane	
jednotlivcov,	aby	 túto	 informáciu	sprostred-
kovali	riaditeľom	škôl,	učiteľom	a	starostom	
obcí.	

Mgr. Peter KRAJŇÁK, Úrad splnomoc-
nenca pre národnostné menšiny ÚV SR  

v Bratislave 

Ako objednávať učebnice pre vyučovanie 
rusínskeho jazyka na školách?

(Termín na objednávanie pre školský rok 2013/2014 už onedlho: 
november – december 2012!)

Выголошіня ОО Русиньской 
оброды у Свіднику

Русины потребують лідра!


