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úvodné slovo

Milí čitatelia,
ČSÚZ Bratislava už viac ako
dva roky napĺňa svoje základné
poslanie, vychádzajúce z pôvodnej masarykovskej idey,
podporovať krajanov žijúcich
v zahraničí. Počas tých dvoch
rokov sa táto podpora prejavila rôznymi spôsobmi a pretavila sa do viacerých úspešne
zrealizovaných projektov. Teší
nás najmä, že medzi podporenými projektmi majú veľké
zastúpenie také, ktoré sa týkajú
mladých ľudí. Či je to podpora
slovenských škôl v zahraničí,
podpora výučby slovenského
jazyka a šírenie našej kultúry
prostredníctvom Letnej školy
slovenského jazyka a kultúry,
alebo štipendijný fond ČSÚZ
Bratislava. Mladí ľudia, či už
tí žijúci na Slovensku, alebo
mladí Slováci v zahraničí, sú
totiž nádejou a budúcnosťou
našej vlasti.
A práve v duchu oslavy mladosti a mládeže sa nesie aj
aktuálne číslo Bulletinu. Prinášame Vám v ňom reportáž
z druhého ročníka Letnej školy,
plnú dojmov a fotografií od jej
samotných účastníkov, ako aj
reportáž z konferencie Danube

Bridges, na úspešnej realizácii ktorej sme sa (hrdo) spolupodieľali. V tradičnej rubrike
Navštívili nás Vám predstavíme dvoch zaujímavých hostí,
opäť spätých, i keď každý inak,
s témou mládeže a mladosti.
Nechýba ani pozdrav z tradičných Slovenských národných
slávností v Báčskom Petrovci
a mnohé ďalšie zaujímavé témy.
Milí čitatelia, nech je dátum na
vašom rodnom liste akýkoľvek,
pevne verím, že Vás naše „mladé“ vydanie povzbudí, veď napokon, mladí nie sme vtedy,
keď máme málo rokov, ale keď
sa mladými cítime!
Príjemné čítanie Vám praje
Katarína Cséfalvayová
šéfredaktorka
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Navštívili sme

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI
V BÁČSKOM PETROVCI
Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci, organizované Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny
v spolupráci s Maticou slovenskou v Srbsku a obcou Báčsky
Petrovec, sú tradične veľkým podujatím. Zaujímavý program,
naplnený pestrou paletou kultúrno-umeleckých podujatí, výstav,
športových súťaží, stretnutí a zasadnutí spolkov, trval od 1. do
9. augusta 2015.

T

ohtoročné, už päťdesiate
štvrté slávnosti sa niesli
v duchu osláv 270-teho
výročia príchodu Slovákov do
obce Báčsky Petrovec. Prví
Slováci prišli na Dolnú zem do
Petrovca v roku 1745 na príkaz
Mihajla Čarnojevića, majiteľa
málo obývaného, po ústupe
Turkov vyľudneného futockého panstva. Ďalších približne
dvetisíc Slovákov priviedol na
panstvo Matej Čáni, slobodník
z Málinca. Slováci sa usadili
v osade Petrovec, kde vtedy
podľa údajov starých matrík žilo
devätnásť srbských rodín. Novoprisťahovaní Slováci pochádzali prevažne z južnej oblasti
stredného Slovenska, najmä
z Novohradskej a Hontianskej
stolice, no zápisy v análoch
a priezviská svedčia o tom, že
medzi nimi boli aj obyvatelia
z Liptova, Oravy či Turca. Ich
potomkovia si tu, rovnako ako
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aj tisícky Slovákov v okolitých
obciach, dodnes zachovávajú
svoj jazyk, kultúru a tradície.
Pozvanie na slávnosti prijali aj
zástupcovia ČSÚZ Bratislava,
tajomník František Imrich, Ivan
Zuzula a Tomáš Habánik, ktorí
sa zúčastnili na ich oficiálnom
slávnostnom otvorení.

Slávnostné otvorenie Slovenských národných
slávností. Príhovor B. Ondruša. Foto: Ján Diňa.

Otvorenie prebiehalo tradične
zložiek slávností: Pavel Marčok,
vo veľkej sieni SVD v Báčskom
predseda obce Báčsky PetroPetrovci. Na úvod
vec a predseda orodznel scénickoganizačného výboJedným z najob- d o k u m e n t á r ny
ru, ktorý menovite
ľúbenejších a naj- privítal i vzácnych
program autorky
Kataríny Melegonavštevovanejších hostí a všetkých
v e j - M e l i c h o v e j podujatí Slovenských prítomných, Ka„Petrovec vo svojej
tarína Melegovájedinečnosti“, ve- národných slávností -Melichová, predje jarmok umenia. sedníčka Matice
novaný 270. výročiu príchodu SloJarmočná ponuka slovenskej v Srbvákov do Petrovca.
a Anna Tomabola i tohto roku roz- sku,
Po jeho ukončení
nová-Makanová,
manitá a bohatá.
nasledovali slávpredsedníčka Nánostné príhovory.
rodnostnej rady
Obecenstvu sa prihovorili vedúslovenskej národnostnej menci jednotlivých organizačných
šiny. Po prečítaní listu Andreja

Účastníci zhromaždenia MSS, tretí sprava člen ČSÚZ Bratislava T. Habánik a I. Zuzula. Foto: Ján Diňa.

5

Kisku, prezidenta Slovenskej
republiky, prítomných oslovili
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ján
Varšo, veľvyslanec Slovenskej
republiky v Belehrade, Igor
Furdík, predseda Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí,
Ivana Andrićová, štátna tajomníčka Ministerstva pre štátnu
správu a lokálnu samosprávu
Republiky Srbsko, a Miroslav
Vasin, podpredseda vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny
a pokrajinský tajomník pre
hospodárstvo, zamestnávanie
a rodovú rovnosť.
Predstavitelia ČSÚZ Bratislava
sa zúčastnili taktiež na slávnostnom zhromaždení Matice
slovenskej v Srbsku, ktoré sa
konalo v sobotu 8. augusta v sieni Slovenského vojvodinského
divadla. V Báčskom Petrovci
sa zišli matičiari z celej krajiny.
Zasadnutie MSS sprevádzali
piesne v podaní hosťujúceho
komorného zboru Cantica Collegium Musicum z Martina zo Slovenskej republiky. Predsedníčka
Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová sa vo
svojom príhovore zamerala na
mapovanie štvrťstoročnej nepretržitej práce po obnovení Matice
roku 1990. Tento príhovor bol
pohnútkou na niekoľkohodinovú
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rozpravu a príhovory ostatných
hostí. Na záver slávnostného zasadnutia udelilo vedenie MSS
zaslúžilým matičiarom, jednotlivcom a inštitúciám, ktoré aktívne
spolupracujú s Maticou slovenskou, uznania a ocenenia.

Záber z jarmoku umenia. Foto: Ján Diňa.

Jedným z najobľúbenejších
a najnavštevovanejších podujatí Slovenských národných
slávností je jarmok umenia. Jarmočná ponuka bola i tohto roku
rozmanitá a bohatá. Početné
združenia zo slovenských, ale
aj z iných osád i jednotlivci po-

15. ročník Stretnutia slovenskej študujúcej mládeže. Foto: Ján Diňa.

núkali pestrú škálu umeleckých
výrobkov – od klasických vyšívaných ručných prác, po maľované škridlice, moderné šperky,
keramiku, olejomaľby, tkané
predmety, dekupáž. Takisto
bohatá bola gastronomická ponuka. Na svoje si prišli milovníci
petrovskej štipľavej klobásy, ale
aj oškvarkov, bryndzových halušiek, dobrej pálenky a vína či
koláčikov.
Zaujímavým sprievodným podujatím Slovenských národných
slávností bol i jubilejný 15. ročník
Stretnutia slovenskej študujúcej
mládeže v Slovenskom dome
v Báčskej Pálanke, ktoré zorganizoval miestny odbor Matice

slovenskej a osvetová komisia
Matice slovenskej v Srbsku.
Cieľom stretnutia slovenskej študujúcej mládeže bolo zoskupiť
budúcu slovenskú vojvodinskú
inteligenciu a národnú elitu, ktorá
žije v rodisku alebo v zahraničí,
ako aj udeliť úspešne skončeným
študentom slávnostné uznanie
Matice slovenskej v Srbsku.
A napokon nesmel chýbať ani
pútavý galaprogram miestnych
folklórnych skupín, ktorý odznel
v sobotu večer 8. augusta na
ihriskách vedľa Základnej školy
Jána Čajaka. Autori ho pomenovali Požehnajme nášmu kraju.
Program odzrkadľoval začiatky
spriemyselňovania Petrovca, za7

Príhovor J. E. veľvyslanca SR v Belehrade počas otvorenia galakoncertu Požehnajme nášmu kraju.
Foto: Ján Diňa.

loženie remeselníckeho spolku,
začiatky výročných jarmokov
a získanie výsadného mestského práva cisárskou vrchnosťou
v polovici 19. storočia.
Slovenské národné slávnosti sa
za viac ako polstoročie svojej
existencie stali už tradičnou súčasťou života našich krajanov.
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Sú symbolom upevňovania spoločenských, kultúrnych a duchovných hodnôt a prehliadkou
všetkého, čo si generácie Slovákov žijúcich v oblasti srbskej
Vojvodiny dodnes zachovali.
Zdroj: Hlas ľudu
Foto: Ján Diňa
Spracovala: Dana Ďuráková

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Danube Bridges III –
Cross-Border Cooperation

Účastníci konferencie Danube Bridges III. Foto: EAC.

V

dňoch 22. a 23. mája 2015
ročníku sa zamerala na možsa v Bratislave uskutočninosti cezhraničnej spolupráce
la medzinámedzi Slovenskom,
rodná konferencia Konferencia Danube Maďarskom a RaDanube Bridges
kúskom. V nieBridges poskytla
III – Cross-Border mnoho zaujímavých koľkých paneloCooperation, ktorá
vých diskusiách si
zistení. Napríklad, mohli poslucháči,
bola organizovaná
Euroatlantickým že neexistuje univer- teda mladí študenti
centrom v spo- zálna definícia moti- z menovaných krajín, vypočuť názory
lupráci s Československým ústa- vácie Slovákov odísť a zaujímavé myšvom zahraničním do zahraničia, keďže lienky diskutujúBratislava a Mi- sa každý jedinec roz- cich hostí a získať
o stave
nisterstvom zahoduje na základe prehľad
cezhraničnej spohraničných vecí
a európskych zá- vlastných životných lupráce medzi troležitostí SR. V tremi podunajskými
preferencií.
ťom zrealizovanom
krajinami.
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V sobotu 22. mája sa pre slovenských účastníkov žijúcich
v zahraničí uskutočnil workshop
moderovaný Kristínou Krupovou
z Euroatlantického centra zameraný na Slovákov žijúcich v zahraničí a na budovanie spojení
medzi nimi. Hosťami workshopu boli Katarína Cséfalvayová
z ČSÚZ Bratislava a Michal Kovács z organizácie LEAF, ktorí pomohli rozprúdiť diskusiu
o súčasnej situácii a výhodách
či nevýhodách súčasnej diaspóry. Mladí Slováci žijúci v zahraničí sa podelili o svoje vlastné

skúsenosti zo života v zahraničí, opísali spôsoby fungovania
slovenských diaspór a spôsoby,
akými sa zoskupujú do malých
neoficiálnych skupín.
Čo sa týka združovania Slovákov v zahraničí, na jednej strane existuje súdržnosť Slovákov
v zahraničí prostredníctvom
sociálnych sietí, na ktorých
spontánne vznikajú skupiny
zamerané na komunikáciu Slovákov v konkrétnych regiónoch
sveta, no na druhej strane to
predstavuje nedostatočné spá-

Workshop zameraný na Slovákov žijúcich v zahraničí za účasti K. Cséfalvayovej. Foto: EAC.
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janie mladých ľudí študujúcich
a pracujúcich v zahraničí. Tento
fakt bol demonštrovaný mnohými dôvodmi, a to hlavne
nefunkčnými kanálmi na spájanie mladých ľudí, neexistenciou spoločenských podujatí
pre širokú verejnosť či nezáujem. V súčasnosti dominujú
stretnutia zameriavajúce sa na
spoločné ľudové tradície, ktoré nie sú pre mladých ľudí až
také príťažlivé, popri mnohých
povinnostiach na nich nemôžu
participovať. Mladí Slováci tiež
vyjadrili nespokojnosť, že nepociťujú takmer žiadnu podporu
počas ich pobytu v zahraničí
a že nevedia, ako by mohli svojej vlasti zo zahraničia pomôcť.
Na druhej strane môžeme povedať, že je mnoho „pull-push“
faktorov, ktoré ovplyvňujú
mladých Slovákov smerujúcich do zahraničia. Katarína
Cséfalvayová a Michal Kovács
si tiež položili otázku, ako motivovať Slovákov, ktorí odišli zo
Slovenska, aby sa vrátili späť.
Obaja priznali, že odlev mozgov
je fenomén, ktorému sa nedá
zabrániť, ale stále existuje perspektíva návratu týchto vzdelaných ľudí späť na Slovensko.
Okrem všeobecne známych
problémov zahrňujúcich kvalitu
vysokého školstva v porovnaní
so školami v západnej Európe

alebo mzdové nároky mladých
ľudí existujú aj súkromné pohľady na život. Tie sú vždy spojené s túžbou po dobrodružstve
a po dočasnej zmene prostredia, ktoré sa dajú dosiahnuť
iba odchodom z krajiny. Takíto
ľudia však nevylučujú svoj potenciálny návrat späť na Slovensko po získaní dostatočných životných skúseností, ani
svoju ochotu následne prispieť
novými myšlienkami k rozvoju
krajiny.
Konferencia Danube Bridges
poskytla mnoho zaujímavých
zistení. Napríklad, že neexistuje
univerzálna definícia motivácie
Slovákov odísť do zahraničia,
keďže sa každý jedinec rozhoduje na základe vlastných
životných preferencií. Dôležitou súčasťou diaspór Slovákov je i budovanie národného
uvedomenia, ktoré sa môže
v budúcnosti stať motiváciou
našich krajanov v zahraničí
k návratu späť na Slovensko.
Kým zlepšenie ekonomickej
a sociálnej situácie je beh na
dlhú trať, pilier, na ktorom sa
dá okamžite začať stavať, je
postupné budovanie národnej
hrdosti i identity, ktoré môže
vyústiť k návratu „stratených
mozgov“ späť do domoviny.
Martina Bednáriková
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LETNÁ ŠKOLA SLOVENSKÉHO
JAZYKA A KULTÚRY 2015
V dňoch 17. – 26. 8. 2015 sa uskutočnil druhý ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Jej účastníkmi boli tentokrát
mladí krajania, Slováci žijúci v oblasti srbskej Vojvodiny. Letná
škola ponúkla študentom spojenie príjemného s užitočným.
Mohli si naplno „po slovensky“ vychutnať leto, zdokonaliť si
svoj materinský jazyk a získať nové poznatky o Slovensku. Počas Letnej školy zažili účastníci skutočne intenzívny program,
pozostávajúci tradične z výučby slovenského jazyka a z cestovania po Slovensku. Bližší pohľad na priebeh Letnej školy Vám
prinášame od jej účastníčky Maríny Horvátovej z Báčskeho
Petrovca v Srbsku.

Výučba slovenského jazyka. FOTO: archív ČSÚZ BA.
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Po stopách našich predkov
Každý človek si volí, kam odcestuje na dovolenku, či už to
bude k moru alebo niekam do
zahraničia. Ale Slovensko navštívime takmer vždy, aspoň
my tunajší Slováci aj z Báčky,
aj z Banátu, aj zo Sriemu. No
a tak sa obrazne povedané, Banát spolu s Báčkou, vybrali na
cestu po Slovensku. Presnejšie
bolo to desať mladých ľudí, ktorí sa rozhodli stráviť časť letných
prázdnin v Bratislave. Niečo
nové sa naučiť, spoznať kultúru Slovenska, ba aj sa zabaviť.
Prečo hovorím učenie a spoznávanie? Lebo mladí si zvolili
práve Letnú školu slovenského

jazyka a kultúry 2015. My Slováci z Banátu a Báčky, niektorí
sme sa dovtedy vôbec nepoznali, strávili sme spolu desať
dní. Prvý deň po príchode do
Bratislavy nás privítala naša vedúca Danka Ďuráková, ktorá
nám povedala, aký je náš plán
a program na nasledujúce dni.
Letná škola bola rozdelená
na dve časti. Prvá časť Letnej
školy patrila výučbe slovenského jazyka, ktorá prebiehala
v priestoroch Československého ústavu zahraničního Bratislava. Výučbu viedla lektorka
Zuzka Marková. Mnoho vecí
sme sa naučili, dozvedeli, ale
sme sa i zabavili.

Účastníci počas prehliadky historického centra Bratislavy. FOTO: archív ČSÚZ BA.
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Nielen výučba bola naplánovaná
v prvej časti, ale i spoznávanie
Bratislavy – Starého mesta. Nadchla nás Michalská brána, ktorá
sa nachádza v Starom meste,
kde nám sprievodkyňa ukázala, kde sa čo nachádza, aj ktoré
jedlo je pre Slovensko typické.
A tak v Bratislave sme mohli vidieť okrem Michalskej brány aj
najstarší dom, najužší dom strednej Európy, Univerzitnú knižnicu,
Slovenské národné divadlo, Jezuitský kostol a mnoho iného.

Na Devíne. FOTO: archív ČSÚZ BA.

Mali sme možnosť i plaviť sa loďou na Devín – hrad, ktorý je
postavený pri prastarých dunajských brodoch. A v roku 1961 je
vyhlásený za Národnú kultúrnu
pamiatku.

Návšteva Galérie ÚĽUV. FOTO: archív ČSÚZ BA.

ktorú umožnil ČSÚZ Bratislava,
aby mladí Slováci zo zahraničia spoznali i krásy Slovenska.
A tak prvý deň exkurzie sme
sa tešili na Trenčiansky hrad,
ktorý bol postavený v 11. storočí ako pohraničná pevnosť. Do
prvého dňa bola zaradená i návšteva Slovenského národného
múzea v Martine, ktorý patrí
k najvýznamnejším kultúrnym
inštitúciám na území Slovenskej
republiky. Na druhý deň cesty
sme sa vybrali na Spišský hrad,
ktorý patrí medzi najväčšie hrady na svete. Na Spišskom hrade
mohli sme si pozrieť predstave-

Navštívili sme aj Galériu ÚĽUV
presnejšie Ústredie ľudovej umeleckej výroby.
Druhá časť Letnej školy bola
viac kultúrne obohatená. Bola to
vlastne exkurzia po Slovensku,
14

Na Spišskom hrade. FOTO: archív ČSÚZ BA.

nie o tom, ako sa voľakedy zápasilo mečom a z akých zbraní
sa strieľalo.
V rámci exkurzie sme mohli
prejavovať nadšenie a kochať
sa v jedinečnej kráse Vysokých
Tatier. A tak v tretí deň sme si
zvolili najprv náročnejšiu cestu, ktorá smerovala na Popradské pleso a po obede sme sa
prechádzali po Štrbskom plese
v okolí jazierka.

sme boli spokojní i vďační za
všetko, čo sme mali pripravené. Veľké poďakovanie patrí organizátorovi ČSÚZ Bratislava
a vedúcim, ktorí sa potrápili,
aby všetko bolo dokonalé. My
mladí účastníci sme spokojní,
lebo domov sme sa vrátili s peknými spomienkami a tešíme sa
na stretnutie znovu, lebo sme
figurovali ako jeden tím, aj my
z Báčskeho Petrovca, aj z Padiny, aj z Pivnice, ako i Kovačice
a zo Selenče. Dúfam, že mladí z Vojvodiny nezabudnú na
Slovensko a všetky krásy Slovenska, a že sa zúčastnia aj na
nejakom inom podujatí, alebo
dokonca aj na tomto o rok, organizovanom ČSÚZ Bratislava.
Marína Horvátová

Na Štrbskom Plese. FOTO: archív ČSÚZ BA.

A posledný deň exkurzie bol
venovaný návšteve múzeí. Prvé
múzeum sme si pozreli v Liptovskom Mikuláši. Bolo to Múzeum Janka Kráľa a k tomu patrila
i Mikulášska mučiareň. V Múzeu
mincí a medailí v Kremnici, ktoré
je od roku 1994 súčasťou Národnej banky Slovenska, sme mali
možnosť vyraziť si vlastné mince.
My frekventanti sme si uvedomili, že výučba slovenčiny nie
je len učenie, ale i zábava, hra
a práca v skupinkách. Veľmi

Návšteva geografického stredu Európy, pamätného kameňa, nachádzajúceho sa v Kremnických
Baniach. FOTO: archív ČSÚZ BA.
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IGOR MERHEIM-EYRE

KENTSKÁ UNIVERZITA V CANTERBURY
MÁ NOVÚ ČESKO – SLOVENSKú
ASOCIÁCIU
Československý ústav zahraniční Bratislava privítal 16. júna
milého hosťa, pána Igora Merheima-Eyrea, ktorý žije vo Veľkej
Británii od svojich dvanástich rokov. V súčasnosti absolvuje
doktorandské štúdium na Kentskej univerzite v Canterbury,
kde nedávno založil Česko-slovenskú asociáciu, združujúcu
mladých Čechov a Slovákov študujúcich na univerzite alebo
žijúcich v jej okolí. Členom a priateľom ČSÚZ Bratislava počas
spoločnej rozpravy predstavil novovzniknutú asociáciu, ako
aj jej plány a ciele do budúcnosti.

Č

esko-slovenskú asociáSlovák dlhodobo žijúci v zaciu založili v apríli 2015
hraničí Igor intenzívne pociťuje
traja študenti slovensképotrebu nestrácať kontakt so
ho pôvodu. Igor, ako jej najstarší
svojou vlasťou, čo ho viedlo
zakladateľ, žijúci v Spojenom
i k myšlienke združiť okolo seba
kráľovstve od detkomunitu krajanov
stva, sa prirodzene „Chceme, aby si naši a vytvoriť im tak
stal jej prezidenpriestor na spoloččlenovia naplno
né aktivity. Ako nás
tom. Impulzom
na založenie aso- uvedomili, čo všetko však Igor, ktorý zámôžu v zahraničí roveň vyučuje meciácie bol podľa
Igora fakt, že na
nadobudnúť a ako dzinárodné vzťahy,
Kentskej univerzite
upozornil, samotné
to neskôr môžu
v Canterbury štustretávanie krajaduje veľa českých využiť aj v prospech nov a spoločné
a slovensk ých
výlety či posesvojej vlasti.“
študentov, či už
denia nepovažuv rámci krátkodobých Erasmus
je za dostatočne ambiciózny
výmenných pobytov, alebo na
cieľ, preto chcel dať asociácii
celé bakalárske, magisterské,
i hlbší význam: „V prvom rade
či doktorandské štúdium. Ako
chceme, aby si českí a slo16

Igor Merheim-Eyre. FOTO: archív ČSÚZ BA.

venskí študenti odniesli čosi
viac z našej univerzity, ako len
diplom. Univerzita zohráva viac
úloh ako len vzdelávanie vo vybranom odbore a ponúka celú
škálu príležitostí, ktoré študenti
môžu využiť. Medziiným je to

i komunita, miesto, ktoré zmení
tínedžera na dospelého človeka. Boli by sme radi, keby sa tu
českí a slovenskí študenti cítili
ako doma. Pripravujeme večierky, ale i výlety, prednášky inšpirujúcich ľudí, rozprávame sa
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o možných budúcich kariérach,
či o návrate do rodných krajín.
Chceme, aby si naši členovia
naplno uvedomili, čo všetko
môžu v zahraničí nadobudnúť
a ako to neskôr môžu využiť aj
v prospech svojej vlasti“.
„V druhom rade,“ pokračuje zanietene Igor, „myslím si, že obe
naše krajiny majú veľmi bohatú históriu a kultúru. Veľmi by
sme chceli, aby sa Slovensko
i Česko viac propagovali v zahraničí. Preto plánujeme kultúrne podujatia v centre mesta
Canterbury, ako aj priamo na
univerzite. Naše mesto Canterbury má ešte ďalšiu univerzitu,
ktorá je tiež populárna medzi
študentmi z Českej a Slovenskej republiky. Naším cieľom je,
aby sa aj títo študenti naplno
zapojili do našich aktivít a pomohli pri plnení našich cieľov.“

S Igorom sme sa rozprávali aj
o možných podobách našej
vzájomnej spolupráce. ČSÚZ
Bratislava oceňuje jeho úsilie
a zanietenosť, ktorá napomáha utužovať vzájomné vzťahy
slovenských a českých krajanov počas štúdia v Canterbury
a podáva im zároveň pomocnú
ruku.
„Keďže plánujeme takýto ambiciózny program, chápeme,
že je dôležité spolupracovať
s inými ľuďmi a organizáciami. Preto sme oslovili ČSÚZ
Bratislava, a pevne veríme, že
naša spolupráca prinesie úžitok našim študentom a umožní
aj iným ľuďom spoznať naše
dve krásne krajiny – Slovensko
a Česko.“
I. Merheim-Eyre/
D. Ďuráková/K. Cséfalvayová

Igor Merheim-Eyre
Je doktorand na Kentskej univerzite (Canterbury, Spojené
kráľovstvo), kde vyučuje teóriu medzinárodných vzťahov.
Jeho výskum sa zameriava na konzulárne záležitosti a vízovú diplomaciu a ich miesto v meniacom sa profile bezpečnostného diškurzu a diplomatických postupov EÚ. Igor je
pravidelným prispievateľom do novín a časopisov vrátane
slovenského denníka Pravda. Ako Slovák žijúci v Británii
13 rokov je prezidentom Česko-slovenskej asociácie na
univerzite, rovnako ako člen Britsko-českej a Slovenskej
asociácie.
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Stanislav
STANKOCI

Dňa 29. júna sme mali vzácnu príležitosť privítať v priestoroch
ČSÚZ Bratislava prof. Stanislava Stankociho, akademického
maliara, rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Prof. Stankoci. Foto: archív ČSÚZ BA.

V

rokoch 1974 – 1978 študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, v rokoch 1978 – 1984
absolvoval štúdium na Oddelení
úžitkovej grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
V rokoch 1982 – 1983 bol štipendistom francúzskej vlády na
École Nationale Superiéure des
Arts Décoratifs v Paríži. V rokoch
20

1992 – 1993 absolvoval študijný
pobyt na University of Industrial
Art v Helsinkách. Od roku 1992
do súčasnosti pedagogicky
pôsobí ako garant študijného
programu na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave.
V rokoch 2001 – 2007 bol vedúcim katedry, v rokoch 2007 –
2011 bol menovaný do funkcie

prorektora pre rozvoj a v roku
2011 bol akademickým senátom
zvolený do funkcie rektora VŠVU,
ktorú vykonáva doteraz. V roku
2000 mu Galéria mesta Bratislavy vydala monografiu pod
titulom Ivan Jančár: Stanislav
Stankoci 84:00. Popri pedagogickej a manažérskej činnosti sa
venuje aj autorskej umeleckej
tvorbe v oblasti dizajnu vizuálnej
komunikácie, maľby, počítačovej
grafiky a mixmédiám.
Pán profesor dokázal stretnutie svojím rozprávaním, postrehmi, ako aj humorom okoreniť
a spoločne strávený čas ubehol v príjemnej atmosfére veľmi
rýchlo. Hovorilo sa o systéme

financovania VŠVU, o vybavenosti študentov, konkurencieschopnosti absolventov, ako aj
o dosiahnutých úspechoch absolventov VŠVU. Hlavným predmetom nášho stretnutia bolo
predovšetkým nadviazať vzájomnú spoluprácu s VŠVU BA
a umožniť talentovaným zahraničným študentom slovenského
pôvodu podporu štúdia formou
štipendia poskytovaného ČSÚZ
Bratislava. Veríme preto, že táto
návšteva nebola len príjemným
a inšpiratívnym posedením, ale
i základom k budúcej plodnej
a dlhodobej spolupráci.
Dana Ďuráková
Životopis prof. Stankoci – zdroj: www.vsvu.sk

Zľava: R. Stano, P. Packaň, D. Ďuráková, S. Stankoci, K. Cséfalvayová, M. Soboňa, T. Habánik.
Foto: archív ČSÚZ BA.
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SLOVÁCI V POĽSKU

Slávnostná prezentácia
pentalógie prof.
Štefana Kassaya Podnik
a podnikanie
V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa uskutočnila 6. mája
slávnostná prezentácia poľského vydania tretieho zväzku
pentalógie Podnik a podnikanie
(Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość), nazvaného Strategická komunikácia (Komunikacja
strategiczna). Autor rozsiahlej

publikácie, prof. Štefan Kassay,
už takmer dvadsať rokov úspešne integruje teoretické princípy s výrobnou praxou v podmienkach dnes už nadnárodnej
korporácie I.D.C. Holding, a. s.,
v ktorej pôsobí ako predseda
dozornej rady.
Na podujatí v zaplnenej galérii inštitútu sa zúčastnili viaceré
významné osobnosti poľského
politického, ekonomického, vedeckého i akademického života.

Bývalý prezident Lech Walesa a autor prezentovanej publikácie prof. Kassay (druhý sprava) s organizátormi
podujatia. Foto: Slovenský inštitút vo Varšave.

22

Záujem prítomných vyvolala
najmä osobná účasť a príhovor
zakladateľa poľského hnutia
Solidarita, bývalého prezidenta Poľskej republiky a nositeľa
Nobelovej ceny za mier Lecha
Walesu. Bývalý minister hospodárstva a dvojnásobný poľský
premiér Waldemar Pawlak, držiteľ Zlatej plakety podpredsedu
vlády a ministra zahraničných
vecí a európskych záležitostí
SR za osobný prínos k rozvoju
slovensko-poľskej hospodárskej
spolupráce, v následnom vystúpení ocenil prínos prof. Kassaya
v podnikateľskej oblasti i v popularizačno-vedeckej činnosti
a v mene renomovaného poľského ekonomického združenia
mu odovzdal ocenenie za jeho
celoživotné dielo.
Podujatie, ktoré sa stretlo s mimoriadnym záujmom poľskej
odbornej verejnosti i médií, pripravil Slovenský inštitút vo Varšave v spolupráci s I.D.C. Polonia,
tunajšou dcérskou spoločnosťou
slovenského holdingu, ktorá na
konkurenčne náročnom poľskom
trhu zaznamenáva dlhodobý výrazný rast. Úspešná prezentácia
bola realizovaná v rámci podpory
aktivít ekonomickej diplomacie
a propagácie slovenskej vedy
a podnikania v Poľskej republike.
Patrycja Grabinska

Spomienky na poľský odboj
V Dome stretnutí s históriou vo
Varšave sa koncom mája uskutočnilo spomienkové diskusné
stretnutie venované významnému predstaviteľovi poľského odboja, podporučíkovi slovenského
pôvodu Miroslavovi Iringhovi.
Počas ozbrojeného povstania
zorganizovaného v lete 1944 poľskou povstaleckou organizáciou
„Armia Krajowa“ v okupovanej
Varšave bol Miroslav Iringh veliteľom čaty Slovákov. Miroslav
Iringh bol nositeľom viacerých
významných poľských vyznamenaní a v roku 2007 mu bol
prezidentom Slovenskej republiky in memoriam udelený Rad
Ľudovíta Štúra II. triedy za „mimoriadne hrdinské vojnové činy
v boji proti fašizmu a za šírenie
dobrého mena Slovenska v zahraničí“. Miroslav Iringh zomrel
vo Varšave pred tridsiatimi rokmi – 28. mája 1985.
Mladý poľský historik Michal
Rosenberg vo svojej prednáške
pripomenul dobový kontext,
prípravy, priebeh i dôsledky
Varšavského povstania, ako aj
formovanie čaty Slovákov a jej
význam v ozbrojenom odboji
v okupovanej Varšave. Prednášku následne svojimi dojímavými spomienkami na slovenských spolubojovníkov a ich
23

Organizátori podujatia s hlavnými hrdinkami – druhá sprava Danuta Michalowska, tretia sprava Danuta
Sobczynska a vedľa nej vľavo Bohumila Iringh-Nagórska. Foto: Slovenský inštitút vo Varšave.

veliteľa doplnili panie Danuta Michalowska a Danuta Sobczynska, vyše 90-ročné bývalé poľské zdravotníčky čaty Slovákov
vo Varšavskom povstaní. Dcéra
podporučíka Iringha, Bohumila
Iringh-Nagórska, spomínala na
povojnové osudy rodiny vo vtedajšej Poľskej ľudovej republike
a prečítala úryvky z otcových písomných spomienok na nerovný
boj v povstaleckej Varšave s dokonale vyzbrojenými jednotkami
nemeckej armády.
Súčasťou podujatia, ktoré sa
stretlo s veľkým záujmom poľskej verejnosti, bola prezentácia
výstavy o formovaní a pôsobení čaty Slovákov, ktorú pripravil
Slovenský inštitút vo Varšave.
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Riaditeľ inštitútu Milan Novotný
v tejto súvislosti porovnal prípravy, priebeh a dôsledky Slovenského národného povstania
a Varšavského povstania, ktoré
patrili medzi najväčšie ozbrojené vystúpenia v rámci európskeho protifašistického odboja.
Zdôraznil tiež fakt, že v oboch
povstaniach, ktoré vypukli zhodou okolností v auguste 1944,
bojovali bok po boku aj poľskí
a slovenskí antifašisti. Spomienkové podujatie zorganizoval Slovenský inštitút vo Varšave ako
ďalšie z cyklu aktivít, pripomínajúcich spoluprácu Slovákov
a Poliakov v ťažkých obdobiach
dejín oboch národov.
Ludmila Miller

Výstava v prestížnej varšavskej galérii. Foto: Slovenský inštitút vo Varšave.

Vernisáž výstavy
Stanislava Filka
V priestoroch Národnej galérie
Zachęta vo Varšave sa za veľkého
záujmu poľskej odbornej i laickej
verejnosti začiatkom tohto leta
uskutočnila vernisáž výstavy významného slovenského umelca
Stanislava Filka. Tento predstaviteľ stredoeurópskej neo-avantgardy patrí k tzv. veľkej generácii
konceptuálnych umelcov, ktorá
sa presadila v 60-tych rokoch
20. storočia a po roku 1968 tvorila jadro neoficiálnej umeleckej
scény na Slovensku.
Reprezentatívny výber z tvorby
Stanislava Filka pripravili kurátorky Lucia Gregorová Stachová
a Joanna Kordjaková z depozitov
Slovenskej národnej galérie, ako
aj zo súkromných zbierok a z bohatého archívu autora. Výstavu
v Národnej galérii Zachęta zorganizovalo jej vedenie a odborní

pracovníci v úzkej spolupráci so
Slovenskou národnou galériou
a s podporou Slovenského inštitútu vo Varšave. Na vernisáži
sa zúčastnili početní predstavitelia poľských kultúrnych inštitúcií
a médií, pedagógovia a študenti
varšavských umeleckých škôl
a ďalší pozvaní hostia. Riaditeľ
Slovenského inštitútu vo Varšave
Milan Novotný vo svojom vystúpení poďakoval vedeniu jednej
z najvýznamnejších poľských
galérií za možnosť predstaviť
poľskej verejnosti i zahraničným
návštevníkom doposiaľ najkomplexnejšiu prezentáciu tvorby
Stanislava Filka v krajine našich
severných susedov.
Výstava v prestížnych výstavných
priestoroch v centre hlavného
mesta Poľskej republiky bola pre
domácich i zahraničných záujemcov sprístupnená tri mesiace.
Ludmila Miller
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Vybrali sme z českého bulletinu

KAZACHSTAN
JE MIERUMILOVNÁ KRAJINA
Vyššie uvedený fakt niekoľkokrát zdôraznil veľvyslanec Kazachstanu v ČR J. E. pán Serzhan Abdykarimov počas besedy
s členmi a priateľmi Československého ústavu zahraničního
v Prahe konanej 18. júna za účasti predsedu ČSÚZ Bratislava
Radoslava Barana.
Predseda ČSÚZ Jaromír Šlápota
privítal veľvyslanca a v krátkosti predstavil históriu a súčasnú
činnosť ČSÚZ. Pán veľvyslanec
po česky poďakoval za pozvanie, ale zároveň uviedol, že jeho
čeština nie je ešte taká dobrá,

a preto bude hovoriť po rusky. Na
veľvyslanectvo nastúpil 20. apríla
tohto roku, pričom hneď na úvod
svojej misie oslávil v Prahe 70te výročie konca druhej svetovej
vojny a 10. mája sa mu narodil
syn, ktorý sa tak stal „Pražákom“.
Kazachstan sa rozkladá v Ázii,
ale malou časťou západne od
rieky Ural zasahuje aj do Európy. S rozlohou takmer dva
a trištvrte miliónov štvorcových
kilometrov sa radí na deviate
miesto na svete podľa veľkosti
územia a zároveň je najväčším
vnútrozemným štátom sveta.
Hustota zaľudnenia je však pri
tejto úctyhodnej rozlohe pomerne nízka, dosahuje necelých šesť obyvateľov na štvorcový kilometer.

J. E. pán S. Abdykarimov, veľvyslanec Kazachstanu v ČR, J. Šlápota, predseda ČSÚZ, a R. Baran,
predseda ČSÚZ Bratislava.
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„Naša zem je multikultúrna, sú
tu stopy minulosti, i Stalina,
a kultúry obyvateľov iných národností, ktoré tu žijú“, povedal pán veľvyslanec. Približne

60 percent obyvateľstva tvoria
Almate v roku 1997 stala Astana.
Kazachovia, 26 percent Rusi,
Hlavným dôvodom bola poloha
3 percentá Ukrajinci, 3 percenAlmaty v blízkosti hraníc s Kirgizskom a Uzbekistanom, kde
tá Uzbeci, 1,5 percenta Nemci
v tej dobe prebiehala občianska
a ostatní sú prisťahovalci z bývalých štátov ZSSR a z Balkánu.
vojna. „U nás sú zákony veľmi
Takmer 70 percent obyvateľstva
tvrdé voči tým, ktorí ich poruvyznáva sunnitský islam, nešujú,“ zdôraznil pán veľvyslanec,
celých 30 percent
„týka sa to napríklad
predstavujú praextrémizmu či ob„U nás sú zákony
voslávni kresťania
chodu s drogami.“
a zvyšok tvoria po- veľmi tvrdé voči tým,
ktorí ich porušujú, Kazachstan je prieväčšine evanjelici.
„Robíme politiku týka sa to napríklad myselno-poľnohosmieru, porozumekrajiextrémizmu či ob- podárskou
nia. U nás nebonou s obrovskými
chodu s drogami.“ zdrojmi čierneho
li etnické vojny,“
uviedol pán veľvyuhlia, uránu, železslanec. Podotkol tiež, že všetci
ných a chrómových rúd, ropy
prisťahovalci si priniesli svoju
a ďalších nerastných surovín.
kultúru a jazyk, ktoré si naďalej
Kazachstan disponuje takmer
zachovávajú – vydávajú si časoštvrtinou svetových zásob urápisy, majú svoje školy. Takmer
nu a v ťažbe uránovej rudy je
svetovou jednotkou. Ložiská
všetci obyvatelia Kazachstanu
spravuje štátna spoločnosť Kavedia po rusky, takže úradným
jazykom je nielen kazaština, ale
zatomprom, ale samotné bane
aj ruština.
z veľkej časti využívajú spoločnosti z Ruska a Kanady. Väčšinu
O politickom usporiadaní Kazachúzemia Kazachstanu zaberajú
stanu sa prítomní dozvedeli, že
púšte a polopúšte a len malá
po rozpade ZSSR vyhlásil Kazačasť je zalesnená. Hlavnými
chstan v roku 1991 nezávislosť
obchodnými partnermi sú Čína
a stal sa členom Spoločenstva
a Rusko. Súčasné sankcie uvanezávislých štátov. Prezidentské
lené na Rusko majú dopad aj na
voľby v tom istom roku vyhral
Kazachstan, keďže je na Rusko
Nursultan Nazarbayev, ktorý je
ekonomicky naviazaný.
prezidentom doposiaľ. Voľby do
parlamentu sa konajú každé štyV roku 1955 bol pri Džezkazgari roky. Hlavným mestom sa po
ne vybudovaný kozmodróm
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Bajkonur, ktorý po vyhlásení
Kazachstan citlivou a dôležitou
nezávislosti Kazachstan prezáležitosťou. „Preto sa Kazachnajíma Rusku za 115 miliónov
stan pod vedením prezidenta
dolárov ročne.
Nazarbayeva snaží
mierové riešenia
Dnes je to veľká
„Preto sa Kazach- oproblému.
turistická atrakcia,
K tomu
stan pod vedením môžu prispieť i skúktorá priťahuje návštevníkov z celésenosti Kazachprezidenta Naho sveta.
stanu získané pri
zarbayeva snaží
riešení a integrácii
o mierové riešenia požiadaviek
Násle dne pán
etveľvyslanec ochot- problému. K tomu
nických a religiózne a rád odpovedal môžu prispieť i skú- nych minorít Kana početné otázky,
zachstanu. Každý
senosti Kazachtýkajúce sa naKazach si je vedostanu získané pri mý skutočnosti, že
príklad aj 65-tisícovej národnej ar- riešení a integrácii život v pravde nie
mády. „Chránime
je doménou jedpožiadaviek etnic- nej
svoje hranice, previery, relígie.“
tože hrozba je tero- kých a religióznych V tejto súvislosti
rizmus či extrémiz- minorít Kazachsta- pán veľvyslanec
mus. Kazachstan
nu. Každý Kazach zmienil i unikátnu
chce mať mierumiinštitúciu založenú
si je vedomý skulovných susedov.“
pred dvadsiatimi
točnosti, že život
O tragédii sajgy
rokmi a názvom
(zvieraťa z rodu
v pravde nie je do- Assemblea nároantilopy s charakdov. Tá má svoje
ménou jednej viery, zastúpenie
teristickým chov parrelígie.“
botom a s dvoma
lamente s počtom
rohmi), keďže podeväť členov, ktolovica tejto populácie má vírus,
rých si sama vyberá a nominuje.
Assemblea národov predstavuje
ktorý ju decimuje, povedal, že
záujmy viac než 130 etnických
všetci sa snažia ju chrániť, ale
a religióznych skupín. S ohľapomôcť si bude musieť zrejme
dom na aktuálnu migráciu
príroda sama.
a s ňou spojenú spoločenskú
Čo sa týka situácie na Ukrajiproblematiku bol spomenutý
ne, pán veľvyslanec povedal, že
i nedávny 5. ročník Kongresu
Ukrajina zostáva i naďalej pre
lídrov svetových a tradičných ná28

Účastníci besedy s veľvyslancom Kazachstanu v ČR.

boženstiev a vier. I takéto akcie
iniciované Kazachstanom majú
jediný cieľ: „Upevnenie mierových snáh vo svete, udržanie
mieru v Kazachstane a riešenie
všetkých sporných otázok cestou dialógu.“

Stretnutie s pánom veľvyslancom trvalo viac ako dve hodiny a zúčastnilo sa na ňom i päť
študentov Štátnej univerzity Al-Farabi Almaty.
Řec/Cam
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VÝZNAMNÉ DÁTUMY SLOVENSKA

5. júl – pamätný Deň zahraničných Slovákov si pripomíname

pochovali v Martine, tak ako si
to želal za života.
21. júl – v roku 2015 sme si pripomenuli 135. výročie narode-

od roku 1993, od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Tento deň je sviatkom tisícov slovenských krajanov, žijúcich po
mnohých etapách vysťahovalectva, emigrácie, ako aj novodobej
ekonomickej migrácie mimo svojej vlasti. Začiatkom 18. storočia
Slováci osídľovali Dolnú zem a jej
oblasti v dnešnom Maďarsku,
Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku, neskôr však i mnohé územia
za oceánom, najmä na americkom kontinente.
13. júl – v roku 2015 uplynulo 55 rokov od úmrtia Jozefa
Cígera Hronského, významného príslušníka slovenskej
inteligencie. Bol spisovateľom,
výtvarníkom a predvojnovým
správcom Matice slovenskej.
Zomrel 13. júla 1960 v emigrácii
v argentínskom Lujáne. Po roku
1989 ho exhumovali a opätovne
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nia jednej z najvýznamnejších
osobností novodobých dejín
Slovenska – generála Milana
Rastislava Štefánika. Štefánik mnohých fascinoval počas
svojho života, ale zaujme aj
v dnešných časoch. Jeho životný príbeh je vskutku výnimočný. Narodil sa 21. júla 1880
v Košariskách ako šieste dieťa
miestneho evanjelického farára
Pavla Štefánika a jeho manželky
Albertíny, rodenej Jurenkovej.
Jeho otec bol pevný „národniar
a slavianofil“, v rovnakom duchu

vychovával aj svoje deti. M. R.
Štefánik sa už počas študentských rokov výrazne spoločensky angažoval, pričom prejavil
svoje sympatie k hlasistom.
V roku 1898 začal študovať
stavebné inžinierstvo a vstúpil
do spolku Detvan. V roku 1900
prestúpil na Karlovu univerzitu v Prahe, kde navštevoval
prednášky z astronómie, fyziky,
optiky a matematiky. Štúdium
ukončil dizertáciou z astronómie v roku 1904. Štefánika celý
život poháňala dopredu jeho
veľká činorodosť. Dlhodobo si
išiel cieľavedome za svojím cieľom, ktorým bolo uplatniť sa vo
vede. Pracoval v meudonskom
observatóriu neďaleko Paríža
s francúzskym astronómom
a fyzikom profesorom Pierrom
Julesom Césarom Janssenom
(1824 – 1907). Počas svojich
astronomických výskumných
ciest navštívil Strednú Áziu, Alžírsko, Tahiti, Nový Zéland, USA
i Južnú Ameriku. M. R. Štefánik
plnil mnohé úlohy a diplomatické misie v mene francúzskej
vlády. V roku 1910 ho Astronomický ústav vyslal na Tahiti, aby
skúmal dráhu Halleyho kométy
a zatmenie Slnka 28. apríla 1911
vo Vavau na súostroví Tonga.
Francúzskym občanom sa stal
v roku 1912 a o dva roky ho za
jeho činnosť vymenovali za rytiera Čestnej légie. Cez vojnu

spolupracoval s T. G. Masarykom a E. Benešom a cieľavedome sa usiloval realizovať
spolu s nimi víziu spoločného
československého štátu. Zomrel
v mladom veku 39 rokov, na tú
dobu vo veľmi netradičnom
dopravnom prostriedku, v lietadle. M. R. Štefánik ako minister vojny ČSR odletel 4. mája
1919 z talianskeho mesta Udine
do Bratislavy na dvojplošníku
Caproni Ca 33. Tragicky zahynul spolu s dvoma talianskymi
letcami a mechanikom v Ivanke
pri Dunaji.
12. august – Medzinárodný

deň mládeže, bol založený Organizáciou Spojených národov
v roku 1999. V tento deň sa mládežnícke organizácie stretávajú
na koncertoch, workshopoch
a rôznych kultúrnych podujatiach. Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť na problémy,
ktoré trápia obzvlášť mladých
ľudí, a podporovať aktivity, ktoré
by ich situáciu vo svete mohli
zlepšiť.
29. august – v roku 2015 si pripomíname 71. výročie vypuknutia Slovenského národného
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povstania. SNP bolo ozbrojené
povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej
vojny proti vstupu nemeckého
Wehrmachtu na územie Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944. Centrom povstania
bola Banská Bystrica. Nemecké
jednotky povstaleckú armádu porazili, v noci z 27. na 28. októbra
1944 časť jednotiek povstaleckej armády prešla na partizánsky
spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do
oslobodenia krajiny na jar 1945.
1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky je
štátnym sviatkom, ktorým si
pripomíname vznik najdôležitejšieho zákona suverénneho
nezávislého štátu – Ústavy SR.
Slovenská národná rada (SNR)
ju prijala 1. septembra 1992
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na piatej schôdzi. Zo 134 prítomných poslancov hlasovalo
za 114, proti boli 16 a štyria sa
zdržali. Ústavu SR slávnostne
podpísali 3. septembra 1992 na
Bratislavskom hrade vtedajší
predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády Vladimír
Mečiar. Ústavu tvorí súhrn
základných právnych noriem
o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení
občanov, ktorý zaväzuje všetky
orgány a občanov štátu. Skladá sa z preambuly a deviatich
hláv. Upravuje základné práva
a slobody, politické práva, práva
národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, kultúrne
a hospodárske práva, právo na
súdnu a právnu ochranu.

Pripravila: D. Ďuráková
Použité zdroje: sk.wikipedia.org,
M. Kšiňan: Milan Rastislav Štefánik,
ISBN 978-80-264-0114-8.

Správy zo Slovenska

Z DOMOVA
Padne Schengen?

Zavrie utečenecká kríza hranice
v Európe? Prídeme o voľný pohyb
osôb? Nemecko už otvorene hovorí, že nezvládanie obrovského
prílivu migrantov môže túto vymoženosť Európanov pochovať.
Schengenský systém umožňuje
slobodné cestovanie takmer po
všetkých krajinách EÚ a dokonca aj v niektorých štátoch mimo
únie. Tisíce migrantov, ktorí sa
snažia dostať do Európy, však na
tento projekt vytvárajú veľký tlak.
Slovensko má najviac
obyvateľov v histórii
Vlani malo Slovensko najviac
obyvateľov v doterajšej histórii,
k 31. decembru 2014 ich bolo
5 421 349. Ako ďalej na tlačovej
konferencii v Bratislave 29. júna
2015 povedala predsedníčka
Štatistického úradu SR Ľudmila
Benkovičová, žien bolo v roku
2014 na Slovensku viac ako
mužov, a to 51,3 percenta. Informáciu priniesli obe agentúry –
SITA a TASR, ako aj internetové
portály a médiá. Najzávažnejším
demografickým problémom Slo-

venska je však aj naďalej starnutie populácie. Vlani dosiahol priemerný vek obyvateľov 39,9 roka.
Priemerný vek mužov bol o tri
roky nižší než priemerný vek žien,
muži mali v priemere 38,2 roka,
ženy 41,4. Starnutie obyvateľstva je podľa Benkovičovej dôsledkom viacerých zmien, ako je
napríklad zníženie pôrodnosti či
odkladanie materstva do vyššieho veku. „V nasledujúcich rokoch
sa bude starnutie opäť zvyšovať,“
poznamenala. Polovica obyvateľstva Slovenska je teda staršia
ako 39 rokov.
SIEŤ a jej desatoro

Pod názvom Dobrý štát slúži ľuďom sa konal v Prešove snem
strany Sieť. Predseda Radoslav
Procházka pomenoval, ako by
takýto dobrý štát mal vyzerať,
a zásadné kritériá predstavil ako
desatoro dobrého štátu. Sieť sa
zaväzuje, s cieľom položiť základy slušných vzťahov a férovej
súťaže, že sa počas celej voleb33

nej kampane zdrží akýchkoľvek
osobných útokov a sporov. Pri
povolebnej spolupráci budú presadzovať osobnú hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov a vylúčenie schránkových
firiem z verejného priestoru.
Z EKONOMIKY
Baumax končí, príde Obi

Expresný vlak Pendolino bude
znovu premávať z Prahy cez
Ostravu a Žilinu do Košíc a späť
od utorka 1. septembra. Českým
dráham v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko
umožnil nasadiť tento vlak do
prevádzky na uvedenej trati návrat šiestej súpravy z plánovanej
opravy. Súprava Pendolino je
sedemvozňová ucelená jednotka s kapacitou 52 miest v prvej
triede a 281 miest na sedenie vo
vozňoch druhej triedy.
Jaguar na Slovensko

Nemecká spoločnosť Obi plánuje
prevziať približne dve tretiny zo
105 predajní rakúskej konkurenčnej firmy Baumax. Ako ostatné podobné firmy v Európe, aj
Baumax má problémy s dopytom
vzhľadom na prepadávajúci sa trh
a oslabené ekonomiky. Baumax
tak uplatňuje reštrukturalizačný
plán odsúhlasený jeho veriteľmi.
Pendolino už premáva
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Slovensko získalo štvrtú automobilku. Jaguar Land Rover vytvorí 8-tisíc nových pracovných
miest, z toho polovicu priamo
v závode pri Nitre a druhú polovicu v sieti subdodávateľov.
Výroba luxusných terénnych áut
by sa mala začať v roku 2018.
Britská značka patrí pod indickú
Tata Group. Naposledy v roku
2006 začali na Slovensku výrobu trnavská automobilka PSA
Peugeot Citroën a žilinská Kia.

Jaguar Land Rover je tak investíciou desaťročia.
Slovenské banky so ziskom

Slovenským bankám sa darí
zlepšovať svoje hospodárenie.
Komerčné banky v krajine aj
vďaka vyšším výnosom z poplatkov vykázali v prvom tohtoročnom polroku najvyšší zisk od
roku 2011. Vyplýva to z údajov,
ktoré zverejnila slovenská centrálna banka. Bankový sektor na
Slovensku vykázal za obdobie
od januára do konca júna zisk po
zdanení vo výške 354 miliónov
eur, čo v porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roka predstavuje nárast o 18,2 percenta.

Trištvrte roka príprav a tri týždne
stavby. Exponáty, z ktorých niektoré prežili potopenie najslávnejšieho parníka, priviezlo do Bratislavy 30 kamiónov a na realizácii
pracovalo viac ako sto ľudí. Putovná výstava Titanic je na Slovensku a od augusta si ju môžu
pozrieť návštevníci v priestoroch
Incheba Expo Arény v Bratislave.
Aby si návštevník vychutnal vzdelávaciu výstavu Titanic, je dôležité
vyhradiť si dostatok času, v ideálnom prípade celú hodinu, a je potrebné pripraviť sa na množstvo
textov, ktoré vťahujú do príbehu.
Výstava potrvá v Bratislave až do
6. decembra.
Pozor, zákruta!

Z KULTúRY
Titanic v Bratislave
Pravidelnú motoristickú reláciu
Pozor, zákruta!, vysielanú na
frekvenciách Rádia Slovensko,
si mohli poslucháči česko-slovenského rozhlasu naladiť od 14.
apríla 1962. Po vyše pol storočí
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sa vedenie rozhlasu rozhodlo
program pozmeniť a zredukovať
jeho periodicitu. Od septembra
sa relácia Pozor, zákruta! presúva na regionálnu stanicu Regina
a vráti sa k formátu týždenníka.
Poslucháči si budú môcť Pozor,
zákruta! naladiť každý piatok.

násť rokov pôsobila v nitrianskom divadle, potom odišla do
Bratislavy. Dlho bola na Novej
scéne, odkiaľ odišla do dôchodku. Dabovala maďarský seriál
Miazgovci a návštevníci Novej
scény ju mohli vidieť ako Matku
predstavenú v hre Mníšky.

Rytmus láme rekordy
Dokumentárny film Rytmus – Sídliskový sen (2015), ktorý sa do
kinodistribúcie dostal vo štvrtok
20. augusta, si v prvý deň premietania v slovenských kinách pozrel
rekordný počet ľudí. Snímka režiséra Mira Drobného prilákala do
kín 14 751 divákov a diváčok, čím
prekonala dokument 38 (2014)
o zosnulom slovenskom hokejistovi Pavlovi Demitrovi. Ten si
v úvodný deň pozrelo 10 815 ľudí.

ZO ŠPORTU
Sagan vyhral
na TdF zelený dres

Zomrela Magda Paveleková

Známa slovenská herečka Magda Paveleková zomrela koncom
júla vo veku 84 rokov. Sedem36

Slovenský cyklista Peter Sagan
tentoraz ukázal, že jeho dominantou nie sú iba šprinty. Bojovať o body i popredné miesta dokázal aj v horách. Zvíťaziť
sa mu nepodarilo ani raz, no
určite bol jedným z najväčších
bojovníkov na Tour. Až 11× sa
umiestnil medzi piatimi najlepšími v etape, päťkrát bol druhý.
Zelený dres a triumf v bodovacej súťaži získal so 66-bodovým
náskokom.

Chodec Tóth majster sveta!

Slovensko má prvého atletického
majstra sveta v histórii zásluhou
32-ročného chodca Mateja Tótha,
ktorý triumfoval v pretekoch na
50 km na šampionáte v Pekingu v obdivuhodnom sóle časom
3:40:32 h v konkurencii ďalších
53 pretekárov. Zverenec trénera
Mateja Spišiaka potvrdil pozíciu
najväčšieho favorita pekinskej
päťdesiatky, keď tohtoročné
svetové tabuľky vďaka tretiemu najlepšiemu výkonu histórie
(3:34:38 h) z marcovej Dudinskej
päťdesiatky viedol s takmer 6-minútovým náskokom.
V Trnave majú City Arenu

Prvé veľké moderné nákupné
centrum v meste a prvý futbalový štadión najvyššej kategórie

na Slovensku otvorili v auguste
v Trnave. City Arena – Štadión
Antona Malatinského prináša na
jednom mieste 108 obchodov
a gastro zariadení a štadión pre
19-tisíc divákov. Prenajímateľná
plocha centra je 29 500 štvorcových metrov, z toho 4 700 m2
sú najmä gastro prevádzky na
novovytvorenej pešej zóne na
ulici Dolné bašty.
Kucka prestúpil do Milána

Prestup slovenského futbalového reprezentanta Juraja Kucku
sa zbehol rýchlo. Pôvodne mal
namierené z FC Janov, kam prišiel zo Sparty Praha ešte v roku
2011, do tureckého Besiktasu
Istanbul. Po príchode do Milána
absolvoval lekárske testy, podpísal zmluvu do roku 2019 a už
je k dispozícii trénerovi Sinišovi
Mihajlovičovi. Podľa talianskych
zdrojov taliansky veľkoklub zaplatil za slovenského stredopoliara viac ako tri milióny eur.
Jozef Korbel
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