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milí čitatelia,

držíte v rukách prvé vydanie 
Bulletinu ČSÚZ, štvrťročníka, 
ktorý vydáva Československý 
ústav zahraniční Bratislava. Jeho 
primárnym cieľom bude pravi-
delne informovať členov a pria-
teľov ČSÚZ Bratislava o našich 
projektoch a aktivitách, boli by 
sme však radi, ak by Bulletin 
napomáhal aj napĺňaniu hlav-
ného poslania ČSÚZ, ktorým je 
podpora krajanov trvale žijúcich 
v zahraničí.

Československý ústav zahra-
niční je mimovládnou organi-
záciou s dlhoročnou tradíciou, 
založenou 20. decembra 1928 
na podnet prvého preziden-
ta Československej republiky 
T. G. Masaryka. Jeho poslaním 

bolo starať sa od samého začiat-
ku o krajanov žijúcich v zahraničí, 
podporovať a uľahčovať ich ná-
rodné a kultúrne styky, udržiavať 
národné povedomie a pomáhať 
im pri návrate do vlasti. Počas 
85 rokov existencie Ústavu pre-
šiel svet i oba národy, český aj 
slovenský, mnohými zmenami. 
Potreba súdržnosti medzi Slo-
vákmi a Čechmi doma i v za-
hraničí však pretrváva naďalej, 
rovnako ako potreba podporovať 
šírenie kultúry a tradícií Slovanov 
v dnešnom globalizovanom sve-
te, kde sa rozdiely medzi kultú-
rami postupne stierajú.

Boli by sme radi, ak by sa tento 
Bulletin stal aj zdrojom infor-
mácií o dianí na Slovensku pre 
našich krajanov žijúcich v za-
hraničí, a aby aj vďaka nemu 
nestratili kontakt so svojou 
vlasťou. Dúfame, že sa nám po-
darí nadviazať aktívny kontakt 
s našimi čitateľmi a vďaka ich 
podnetom a návrhom budeme 
môcť neustále skvalitňovať našu 
prácu. Mottom tohto Bulletinu 
sú totiž slová zakladateľa ČSÚZ 
T. G. Masaryka:

„Nie je ťažké prekonávať zlé dob-
rým, skutočnou výzvou je pre-
konať dobré lepším.“

Katarína Cséfalvayová
šéfredaktorka

Úvodné Slovo
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Našimi členy jsou, stejně jako 
za 1. republiky, čelné osobnosti 
společenského a politického ži-
vota, čeští podnikatelé a ředitelé 
u nás působících zahraničních 
společností.

Pro Vaši představu uvádíme jen 
několik projektů, které jsme zre-
alizovali v posledních 20 letech:

moderní technikou a učebními 
pomůckami jsme vybavili počí-
tačové třídy a knihovny v krajan-
ských školách ve Vídni a v Chor-
vatsku, kabinety bohemistiky na 
některých zahraničních univer-
zitách, zakoupili jsme značné 
množství učebnic, kompletně 
jsme zařídili nábytkem a učeb-
ními pomůckami dvě mateřské 
školy v Chorvatsku a pro jednu 
z nich jsme postavili moderní dět-
ské hřiště. Již několik let finančně 
přispíváme na provoz České ško-
ly bez hranic v Belgii a v Londýně, 
každoročně pořádáme letní třítý-
denní kurz českého jazyka s vlas-
tivědným a kulturním poznáním 
České republiky pro studenty 
českých škol v zahraničí, krajany 
a bohemisty. Pro folklorní soubo-
ry v Chorvatsku zakoupil Česko-
slovenský ústav zahraniční hu-
dební nástroje a nechal zhotovit 
kroje a taneční obuv. Na žádost 
našich krajanů Československý 
ústav zahraniční zorganizoval 
veřejné sbírky a z jejich výtěžku 

nechal zhotovit památníky T. G. 
Masaryka, které pak byly slav-
nostně odhaleny v Mexiku, Užho-
rodu, Petrohradu a v Košicích byl 
umístěn společný památník T. G. 
Masaryka a M. R. Štefánika.

Jsme rádi, že na Slovensku vznikl 
Československý ústav zahraniční 
v Bratislavě. Vážíme si pana Iva Va-
lenty, Mgr. Radoslava Barana, Mi-
loše Soboni, Ing. Branka Šmilňáka, 
JUDr. Jiřího Hartmanna a JUDr. 
Františka Imricha, kteří se vý-
znamně podíleli na jeho založení. 
Při ustanovení Československého 
ústavu zahraničního se slavnost-
ního aktu zúčastnila paní Ivana 
Zemanová, manželka prezidenta 
ČR, členka Československého 
ústavu zahraničního.

V posledních měsících ústav 
významně přispěl na získání 
učebnic pro Školský spolek Ko-
menský ve Vídni a nakoupení 
interaktivních tabulí.

Věříme, že vznik Československé-
ho ústavu zahraničního v Bratisla-
vě významně přispěje ke spoluprá-
ci českých a slovenských spolků 
ve světě a k rozšíření dobrých 
vzájemných vztahů mezi občany 
České a Slovenské republiky.

S úctou
Jaromír Šlápota

předseda

Vážení čtenáři prvního bulletinu 
Československého ústavu za-
hraničního v Bratislavě,

srdečně Vás zdravím z České 
republiky a je pro mne velkou ctí, 
že mám možnost Vás informovat 
o historii a činnosti Českosloven-
ského ústavu zahraničního.

Jsme nezávislé občanské sdru-
žení, které v letošním roce oslaví 
85 roků své existence. Na pokyn 
T. G. Masaryka v roce 1928 vzni-
kl Československý ústav zahra-
niční, jako instituce, která měla 
zajistit účast našich krajanů na 
oslavách při 10. výročí vzniku 
Československa a poděkování 
všem, kteří se o vznik nového 
státu zasloužili.

Československý ústav zahranič-
ní prošel vším, čím prošla naše 
země: časem se všemi složitost-
mi vztahu našich národů doma 
s příslušníky našich národů ve 
světě. V jeho členských řadách 
působily mnohé osobnosti, které 
se neustále zasazovaly o to, aby 
ideál, na němž byl ústav založen, 
mohl být realizován i v těch nej-
složitějších podmínkách. Jsme 
jejich skromnými, v úctě na ně 
vzpomínajícími, pokračovateli.

Ve svých stanovách ČSÚZ zdů-
razňuje, že je občanským sdru-
žením zachovávajícím zásady 
rasové, náboženské a politické 
snášenlivosti.

Dnes, kdy většina organizací, 
občanských sdružení a nadací 
nemá tak dlouhou historii, je naše 
práce pro krajany podložená ne-
zastupitelnou dlouholetou zku-
šeností a vykonávaná s velikou 
znalostí jejich problémů.

V současnosti především rozví-
jíme vztahy s krajanskými spol-
ky, českými školkami a školami, 
bohemisty na světových univer-
zitách, a tím napomáháme za-
chování a šíření českého a slo-
venského jazyka ve světě.

Predseda ČsÚZ
Jaromír ŠláPota

príhovor
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Z príhovoru predsedu čSÚZ 
jaromíra šlápotu
V Československom ústave 
zahraničnom sa konala Kon-
ferencia, na ktorej účastníci 
odhlasovali zmenu stanov. Sta-
novy sme zmenili tak, aby bolo 
možné založiť pobočku Česko-
slovenského ústavu zahraniční-
ho na Slovensku. Ustanovenie 
pobočky ČSÚZ na Slovensku 
bolo naším dlhoročným pro-
jektom. Som rád, že sme ho 
vďaka podpredsedovi pánovi 
Valentovi a jeho kontaktom na 
Slovensku mohli uskutočniť.

janUár 2013

Zo zasadania správneho výboru
Hlavným bodom januárového 
zasadnutia správneho výboru 
ČSÚZ bolo schválenie ďalšieho 
nevyhnutného právneho kro-
ku na vytvorenie pobočky na 
Slovensku, registračného listu 
potrebného na registráciu na 
Slovensku. Je v ňom uvedené, 
že táto organizačná jednotka 
ponesie oficiálny názov „Čes-
koslovenský ústav zahraniční 

– pobočka Bratislava“ a že účel, 
na základe ktorého pobočka 

vznikla, je totožný s účelom 
ČSÚZ.

Správny výbor vymenoval ako 
štatutárnych zástupcov tejto or-
ganizačnej jednotky podpred-
sedu ČSÚZ Radoslava Barana, 
ktorý bude predsedom predsta-
venstva pobočky, Miloša Sobo-
ňu a Branka Šmilňáka ako čle-
nov predstavenstva. Ich úlohou 
je zriadiť sídlo v Bratislave a vy-
tvoriť ďalšie vhodné podmienky 
na úspešné fungovanie pobočky.

feBrUár 2013

o čSÚZ jednou vetou
Vo februári zasadal správny vý-
bor Československého ústavu 
zahraničního. Rokovania sa zú-
častnil aj zahraničný člen Ra-
doslav Baran z Bratislavy.

apríl 2013

Z príhovoru predsedu čSÚZ 
jaromíra šlápotu
Spolu s podpredsedom ČSÚZ 
Radoslavom Baranom nás prijala 
pani Ivana Zemanová zo Školské-
ho spolku Komenský vo Viedni. 
Taktiež som sa zúčastnil návštevy 
prezidenta ČR Miloša Zemana na 
našom veľvyslanectve vo Viedni.

Hlavným poslaním ČSÚZ je 
spolupráca a starostlivosť 
o Čechov a Slovákov žijúcich 
v zahraničí. V čase založenia 
Československého ústavu za-
hraničního v roku 1928 boli Česi 
a Slováci občanmi jedného štá-
tu. Nebol dôvod, aby stanovy 
ČSÚZ predpokladali možnosť 
vytvorenia pobočky v zahraničí. 
Lenže po rozdelení v roku 1993 
sa situácia zmenila.

Štyridsať účastníkov konferen-
cie súhlasilo s vytvorením po-
bočky na Slovensku. „Urobili 
sme ďalší krok k naplneniu 
výrazu československý v ná-

zve nášho ústavu“, zdôraz-
nil po tejto historickej udalosti 
predseda ČSÚZ J. Šlápota.

„pobočka na Slovensku sa 
stane dcérskou spoločnos-
ťou s právnou subjektivitou 
a vlastným hospodárením, 
ktorá bude dohodnutými 
čiastkami prispievať do po-
kladne čSÚZ,“ informoval 
predseda prípravnej komisie Jiří 
Hartmann. „dnešok vnímam 
ako historickú chvíľu pre nás 
Slovákov, ktorí chceme spus-
tiť tento veľkolepý projekt,“ 
komentoval udalosť podpred-
seda ČSÚZ zo Slovenska Ra-
doslav Baran.

Projektmi spoločnými pre praž-
skú a bratislavskú pobočku 
ČSÚZ budú kurzy češtiny pre 
krajanov a bohemistov z európ-
skych univerzít a tiež spoluprá-
ca s českými krajanskými ško-
lami vo Viedni a na Daruvarsku 
v Chorvátsku.

Hebr

Založili sme ČsÚZ Bratislava

významným dňom v histórii československého ústavu zahra-
ničního (čSÚZ) sa stal 19. december 2012. konferencia v prahe 
jednohlasne schválila zmenu stanov, ktoré umožnia vytvoriť 
pobočku čSÚZ na Slovensku.

vYBrali sme 
Z ČesKÉHo BUlletiNU

napíSali o náS

Rokovanie o založení ČSÚZ na Slovensku
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jÚn 2013

čSÚZ začal svoju činnosť na 
Slovensku
Za účasti prvej dámy Českej re-
publiky pani Ivany Zemanovej, 
členky ČSÚZ, predsedu ČSÚZ 
Jaromíra Šlápotu, podpredsedu 
ČSÚZ Radoslava Barana, čle-
na správneho výboru Vladimíra 
Bezděka a ďalších osobností za-
čal Československý ústav zahra-
ničný svoju činnosť v Slovenskej 
republike. Slovenskí členovia 
ČSÚZ si zvolili za svoje sídlo 
kanceláriu v centre Bratislavy 
v historickom objekte na Kapu-
cínskej ulici 7.

Na Kapucínskej ulici v Bratisla-
ve 12. júna slávnostne privítali 
prvú dámu ČR Ivanu Zemanovú. 
Jej účasť na otvorení kancelárie 

ČSÚZ v Bratislave bola súčasťou 
sprievodného programu v rámci 
oficiálnej návštevy prezidenta 
Miloša Zemana na Slovensku. 
Novinári tak sledovali aj kroky 
členov vedenia ČSÚZ, predsedu 
Jaromíra Šlápotu, podpredsedu 
ČSÚZ Radoslava Barana, ria-
diteľa novej kancelárie Miloša 
Soboňu a ďalších hostí.

V úvodnom príhovore predseda 
Jaromír Šlápota informoval, že 
prvý zo spoločných projektov 
je už na svete. Pôjde o zhro-
maždenie učebníc slovenčiny 
a výtvarných pomôcok a nákup 
interaktívnych tabúľ pre triedy 
českej školy Školského spolku 
Komenský vo Viedni.

„prajem čSÚZ Bratislava 
úspech. je to skvelá myšlien-

ka, ktorá sa prelína spoločnos-
ťou, s cieľom ďalej zlepšovať 
československé vzťahy,“ po-
vedala na slávnostnom stretnutí 
pani Ivana Zemanová. „verím 
v naplnenie zámerov, preto-
že činnosť čSÚZ poznám nie-
koľko rokov a ciele, ktoré sa 
rozhodli dosiahnuť, skutočne 
realizovali,“ dodala. V tomto 
zmysle tiež napísala prvý zá-
pis do Pamätnej knihy ČSÚZ na 
Slovensku. Slovenským členom 
ČSÚZ potom odovzdala darček, 
ktorý bude zdobiť ich kanceláriu 
– českú a slovenskú vlajku.

jÚl 2013

Z príhovoru predsedu čSÚZ 
jaromíra šlápotu
Veľmi nás potešil list, ktorý nám 
poslal pán arcibiskup Mons. 
Bernard Bober z Arcibiskup-
ského úradu v Košiciach. Slo-
vá, že ho veľmi teší založenie 
Československého ústavu za-
hraničního v Bratislave, sú pre 
nás povzbudzujúce.

aUgUSt 2013

žiaci českej školy vo viedni 
dostali z čSÚZ modernú 
techniku
Delegácia ČSÚZ, predseda 
Jaromír Šlápota a predseda 
ČSÚZ na Slovensku Radoslav 
Baran, odovzdala 30. augusta 

škole Školského spolku Ko-
menský vo Viedni dve inter- 
aktívne tabule, štyri počítačové 
zostavy a nové slovenské učeb-
nice. Je to ďalšia iniciatíva ČSÚZ 
pri realizovaní jedného z hlavných 
cieľov – prispievať k skvalitňo-
vaniu výuky češtiny v zahraničí, 
najmä v krajanských školách.

„naším cieľom je vytvoriť pre 
všetkých žiakov a študentov 
českých škôl vo viedni rov-
naké podmienky a prostredie 
na štúdium, čo predpokladá 
vybaviť všetky triedy moder-
nou technikou,“ pripomenul Ja-
romír Šlápota pri slávnostnom 
odovzdávaní interaktívnych ta-
búľ starostovi Školského spolku 
Komenský Ing. Karlovi Hanzlovi 
a riaditeľke obecnej a sekundár-
nej školy Jane Hanzlovej. V mi-
nulých rokoch zabezpečil ČSÚZ 
pre niekoľko tried bilingválne-
ho gymnázia notebooky, teraz 
dostali počítače a interaktívne 
tabule dve triedy základnej školy.

Hebr
Prvá dáma Ivana Zemanová do Knihy návštev ČSÚZ Bratislava napísala: „Je mi velkou ctí, že mohu jako 
první návštěvník popřát Vaší práci mnoho úspěchů.“

Prezentácia Školského spolku Komenský vo 
Viedni pri príležitosti slávnostného odovzdania 
daru ČSÚZ

8 9



V roku 2001 sme založili Slo-
venský školský spolok SOVA. 
Obidva spolky si delia spoločné 
priestory a pripravujú spoločné 
aktivity. RSKS so spolkom SOVA 
nominujú členov do poradné-
ho zboru pri Úrade spolkového 
kancelára. Na pôde zboru spolu 
obhajujeme práva a pozície Slo-
vákov v Rakúsku.

divadlo – Kultúrnu sezónu 
rakúskych Slovákov už tradič-
ne otvára Radošinské naivné 

divadlo vo Viedni. Divadelné 
predstavenia, vystúpenia a be-
sedy s poprednými slovenskými 
hercami patria medzi najnavšte-
vovanejšie. Mená ako Božida-
ra Turzonovová, Eva Krížiková, 
Viera Strnisková, Milka Doše-
ková, Martin Huba sú spojené 
s nezabudnuteľnými večermi 
slovenskej poézie, prózy či di-
vadla jedného herca. Napríklad 
Martin Huba očaril úchvatnou 
inscenáciou hry Kontrabas od 
Patrika Süskinda.

hUdBa – Obľúbenými sú kon-
certy klasickej, ľudovej a moder-
nej hudby v podaní súčasných 
slovenských interpretov. Naprí-
klad geniálny huslista Dalibor 
Karvay je pravidelným hosťom 
RSKS. Georg M. Sieger, Slovák 
žijúci vo Viedni spolu s Irmou Il-
lavskou reprezentujú operetný 
žáner. Do knihy hostí RSKS sa 
zapísali aj interpreti klasického 
hudobného umenia ako oper-

slováCi v raKÚsKU

rakúsko-slovenský kultúrny spolok (rSkS) pôsobí od svojho 
vzniku v roku 1982 vo viedni. v roku 1992 boli viedenskí Slováci 
oficiálne uznaní za národnostnú skupinu v rakúsku. podobne 
ako iné národnostné skupiny aj Slováci dostávajú na svoju 
spolkovú činnosť finančnú podporu od Úradu spolkového 
kancelára a od roku 1996 sa spolok usídlil v zrekonštruova-
ných priestoroch na otto-Bauer-gasse 23/11.

ný spevák Martin Babjak, gi-
tarista Jozef Haluza, huslista 
Peter Michalica či Barokové 
kvarteto zo Žiliny. Jana Kocia-
nová, Marcela Laiferová, Soňa 
Horňáková, bratia Ján a Juraj 
Lehotskí, Pavol Hammel, Robo 
Grigorov a Marián Grexa prezen-
tovali súčasnú populárnu hudbu. 
Mladú generáciu Slovákov vo 
Viedni reprezentuje Alex Konrád 
so svojou art-rock skupinou Gin-
ga, ich koncert v klubovej sále 
Školy Komenský sa stretol s veľ-
kym ohlasom. Operní speváci 
Jozef a Dado Ivaškovci z Badenu 
v Dolnom Rakúsku sú pravidel-
nými hosťami v spolku, svojimi 
duetami z oblasti populárnej 
hudby prispeli aj k vynikajúcej at-
mosfére na plesoch viedenských 
Slovákov v roku 2002 a 2003.

literatÚra – Nemecky 
píšuca slovenská autorka Zden-
ka Becker pravidelne predstavu-
je svoju divadelnú a poviedkovú 
tvorbu a poéziu. V roku 2003 
sa so svojou autobiografickou 
knihou „Drsne chlapská spo-
veď“ predstavil režisér a publi-
cista Ernest Stredňanský, nositeľ 
prestížnej televíznej ceny Emmy 
Award v USA. Členovia RSKS 
organizujú besedy s popredný-
mi predstaviteľmi slovenského 
literárneho života, čítania z li-
terárnych diel a iné podujatia. 
Za zmienku stojí, že Dado Nagy 

spolu s hercom Borisom Farka-
šom a vydavateľom Kolomanom 
Kertézom Bagalom založili v júni 
2003 tradíciu literárnych večerov.

filmový klUB rSkS – Prvým 
filmom, ktorý sa v spolkových 
priestoroch premietal, bol román 
slovenskej autorky Zdenky Becker 
Berg „Za vrchom vrch“. V spolu-
práci so Slovenským filmovým 
ústavom organizujeme aj prehliad-
ku týždeň slovenského filmu.

výStavY tvorby zahraničných 
Slovákov, ako aj súčasného slo-
venského umenia patria k pra-
videlným podujatiam RSKS. Pri 
otvorení nových priestorov na 
Otto-Bauer-Gasse mohli náv-
števníci vidieť vernisáž výstavy 
fotografií Karola Konráda „Minu-
losť neznáma“ z 80. rokov v bý-
valom Československu. Manže-
lia Helienkovci vystavovali nielen 
v RSKS, ale aj v Slovenskom in-
štitúte vo Viedni. Mladí slovenskí 
umelci, žijúci vo Viedni, Petra 
Beňovská, Alex Konrád a Denis 
Jasek usporiadali v septembri 
2002 svoju prvú autorskú vý-
stavu. Z autorov zo Slovenska 
vystavovali v priestoroch RSKS 
napríklad akademický maliar Mi-
žík a Stanislav Bubán.

K ďalším podujatiam patria 
večerY S premietaním 
diapoZitívov, tématické 

krajanSké SpolkY
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prednáškY, Spoločen-
Ské UdaloSti – najvýznam-
nejšou udalosťou spoločen-
ského charakteru pre Slovákov 
v Rakúsku je Bál viedenských 
Slovákov. Z iniciatívy Vla-
da a Sabiny Mlynárovcov sa 
3. februára 1996 konal prvý 
bál organizovaný Rakúsko-slo-
venským kultúrnym spolkom 
v Grand Hoteli Sauerhof v Ba-
dene pri Viedni. Po úspešných 
báloch vo Wilhelminenschloss 
vo Viedni sa ples 2008 konal 
už šiestykrát v hoteli SAS Ra-
disson na viedenskom Ringu. 
Plesy sprevádzajú ďalšie spo-
ločenské podujatia ako Fašian-
gová zábava, Vianočný punč, 
stretnutie u vinára „Heurigen“ 
a oslavy pri príležitosti cirkev-
ných sviatkov, ako Vianočný 
punč a Mikuláš.

hUdoBná škola – ponúka 
výučbu hry na klavíri a flaute 
spojenú s výučbou spevu so 
zameraním na ľudové piesne 
pre deti pod vedením profesorky 
pani A. Podhornej z Bratislavy.

edičná činnoSŤ – zameraná 
na podporu slovenských autorov 
žijúcich v Rakúsku. Spolkový ča-
sopis POHĽADY od roku 2000 
s novou šéfredaktorkou Ingrid 
Konrad vychádza s finančnou 
podporou Úradu rakúskeho kan-
celára 2- až 4- krát do roka.

adresa:
Österreichisch-Slowakischer 
Kulturverein
Rakúsko-slovenský kultúrny spolok
Otto-Bauer-Gasse 23/11060 Wien

Vladimír MLYNÁR

Fotografia z osláv 30. výročia založenia Rakúsko–slovenského kultúrneho spolku, na ktorých vystúpil 
detský folklórny súbor Rozmarín

Pracujeme 
na zdokona-
ľovaní peda-
gog ick ých 
p o m ô c o k 
a pracovných 
zošitov, ktoré 

by mali zároveň slúžiť aj na výuč-
bu slovenského jazyka cudzincov.

vYUčovanie SlovenčinY
Našou snahou je etablovať vy-
učovanie slovenčiny ako nepo-
vinného jazyka na viacerých 
školách vo Viedni. V súčasnosti 
evidujeme okolo 50 detí, kto-
rých rodičia majú záujem o to, 
aby sa slovenčina stala živým 
a používaným jazykom a nie cu-
dzou a neznámou rečou, ktorej 
ich deti nerozumejú.

edičná činnoSŤ
V spolupráci s rakúskym Men-
šinovým centrom (Volksgrup-
penzentrum) vyšla detská kniž-
ka v jazykoch všetkých menšín 
žijúcich v Rakúsku. Publikáciu 

pre deti s názvom „Akej farby 
je svet“ do slovenčiny preložila 
Elena Mandíková. Pracovný zo-
šit „Slovenčina pre deti“ zostavili 
a vydali Elena Mandiková a Iveta 
Duporová. Cieľovou skupinou sú 
deti, ktoré sa učia slovenčinu 
ako materinský jazyk na školách 
v Rakúsku. Viera Vloetová sa 
podpísala pod titul „Hráme sa so 
slovenčinou“ vydaný v 3 zväz-
koch. V treťom prináša až 42 di-
daktických hier určených na hra-
vé vyučovanie slovenčiny, ale 
aj iných cudzích jazykov. Kniha 
je určená predovšetkým deťom 
predškolského veku.

Vladimír MLYNÁR

Z úsilia o zachovanie slovenského jazyka a snahy čeliť čoraz 
intenzívnejšej asimilácii Slovákov v rakúsku sme v roku 2003 
založili školský spolok Sova. v posledných rokoch sa totiž 
rozširuje výučba slovenčiny ako materinského jazyka a záujem 
o náš jazyk v rakúsku neustále narastá. v súčasnosti navštevuje 
hodiny slovenčiny v dolnom rakúsku okolo 700 žiakov.

ČSÚZ Bratislava finančne prispel Slovenskému 
školskému spoloku SOVA na vydanie kalendára 
slovenských mien
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roZhovor

prečo sa mladý a úspešný pod-
nikateľ rozhodol podporovať 
ideu masarykovskej tradície, 
ktorou je spolupráca a pomoc 
krajanom žijúcim v zahraničí?

Myšlienka vzišla asi pred dvomi 
rokmi na zahraničnej pracovnej 
ceste od podpredsedu ČSÚZ 
p. Iva Valentu. Rozprávali sme 
sa o možnom prepojení aktivít 
ČSÚZ v Prahe s 85-ročnou his-
tóriou na Slovensku. Po dlhých 
diskusiách v ČSÚZ v Prahe sme 
sa dohodli na fungovaní pros-
tredníctvom samostatnej orga-

nizačnej zložky. Najmä z dôvodu, 
že dnes sme dva samostatné 
národy. Obrovskú prácu pri 
presadení tejto myšlienky urobil 
terajší predseda ČSÚZ p. Šlápota. 
Myšlienka nadobudla reálnu 
podobu s podporou správnej 
rady a mojich partnerov na Slo-
vensku p. Soboňu a p. Šmilňá-
ka. Mňa osobne táto myšlienka 
nadchla, keďže sa stotožňujem 
s cieľmi a ideami tejto organizá-
cie a považujem za prirodzené 
a potrebné, zvlášť v dnešnej 
dobe, podporovať a šíriť také 
významné posolstvo.

s mgr. radoslavom Baranom prečo si myslíš, že aj po 85 ro-
koch je potrebné pomáhať 
zahraničným Slovákom a če-
chom tak, ako v roku 1928.

Nehovoril by som len o „pomo-
ci“, skôr by som používal termín 

„spolupráca“. Myslím si, že toto 
posolstvo a samotná idea prvého 
prezidenta Československa T. G. 
Masaryka založiť tento ústav na 
počesť 10. výročia vzniku spo-
ločnej republiky má korene v jeho 
skúsenostiach s potrebou komu-
nikovať a spolupracovať s členmi 
našich národov aj mimo územia 
Československa. Kľúčová podpo-
ra realizácie idey Slovákov a Če-
chov o samostatnom štáte vzišla 
z diplomatického uznania Česko-
slovenska Francúzskom, Veľkou 
Britániou a USA, čo by nebolo 
možné bez ľudí, ako bol generál  
M. R. Štefánik, ktorý v tom čase 
tiež žil vo Francúzsku, mimo úze-
mia svojej vlasti. Bez Štefánika 
by neboli vznikli česko-slovenské 
légie a bez légií by nebolo slobod-
né Česko-Slovensko ani súčasná 
Slovenská republika. História teda 
ukázala, že spolupráca s krajan-
mi žijúcimi v zahraničí môže hrať 
často významnú úlohu pre sa-
motný národ, a ja som presved-
čený, že je nemenej významná aj 
v dnešnej dobe.

Naše národy majú svoju spoloč-
nú históriu, chceme udržiavať 

a vylepšovať „bratské“ vzťahy 
s Českom a Čechmi na všet-
kých úrovniach a toto je jedna 
z platforiem, kde je možné vďaka 
realizácii spoločných projektov 
napĺňať tieto idey. Budeme sa 
hlavne zameriavať na spoluprá-
cu so slovenskými krajanmi a tu 
chceme využiť 85-ročné skúse-
nosti tohto dobrovoľného zdru-
ženia a naučiť sa, ako sa starať 
a spolupracovať so Slovákmi 
žijúcimi v zahraničí.

kto sa môže stať členom 
čSÚZ Bratislava?

Členmi ČSÚZ Bratislava môžu 
byť fyzické i právnické osoby, ak 
súhlasia s jeho stanovami bez 
ohľadu na politickú či nábožen-
skú orientáciu. Môžu nimi byť aj 
zahraniční krajania, krajanské 
združenia a zahraničné práv-
nické osoby. O prijatí za člena 
rozhoduje na základe písomnej 
prihlášky Správny výbor ČSÚZ 
Bratislava. Členstvo vzniká prá-
voplatným uznesením a zaplate-
ním členského príspevku.

aké aktivity chystá čSÚZ Bra-
tislava v najbližšom období?

Na svoju činnosť sme zriadili 
priestory a kancelárie v cen-
tre Bratislavy. Za krátku dobu 
sme už podporili Školský spo-
lok Komenského vo Viedni 

Predseda ČSÚZ Bratislava Mgr. Radoslav Baran
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štipendijný fond
ČSÚZ Bratislava zakladá šti-
pendijný fond s cieľom umožniť 
talentovaným študentom slo-
venského pôvodu zo zahraničia 
absolvovať časť, prípadne celú 
dĺžku vysokoškolského štúdia na 
Slovensku. Slovenská republika 
dlhodobo bojuje s tzv. odlevom 
mozgov, t. j. trvalým odchodom 
vzdelaných ľudí do zahraničia 
za lepšími platovými i životný-
mi podmienkami. Riešenie toh-
to problému nie je jednoduché 
a spôsobov, ako udržať absol-
ventov vysokých škôl doma, je 
žiaľ málo. A práve jedným z mož-
ných spôsobov, ako aspoň čias-
točne vyvážiť tento negatívny 
jav, môže byť prilákanie nada-
ných mladých ľudí s motiváciou 
študovať na Slovensku, u kto-
rých je pravdepodobné, že tu 
po ukončení štúdia nájdu svoje 
uplatnenie. Výber uchádzačov 

pritom nebude obmedzený ani 
z hľadiska prijímajúcej univerzi-
ty, ani čo sa týka obsahového 
zamerania štúdia, rozhodujúca 
bude kvalita uchádzača, jeho 
vízie do budúcnosti a motivácia. 
Profily uchádzačov bude posu-
dzovať odborná komisia a prví 
štipendisti by mohli začať svoje 
štúdium už v akademickom roku 
2014/2015.

letná škola slovenského ja-
zyka a kultúry
Cieľovou skupinou pre tento 
projekt sú študenti stredných 
škôl slovenského pôvodu žijúci 
v zahraničí. Dvojtýždňová letná 
škola na Slovensku bude zame-
raná na výučbu slovenského ja-
zyka a literatúry pútavou formou, 
ktorá bude vhodne doplnená 
o ukážky z rôznych oblastí slo-
venskej kultúry. Účastníci budú 
mať možnosť vyskúšať si tradič-

PláNovaNÉ aKtivitY 
ČsÚZ Bratislava

napriek svojej pomerne krátkej existencii sa čSÚZ Bratislava 
hneď od prvej chvíle aktívne zhostil svojej úlohy podporovať 
krajanov žijúcich v zahraničí a rozbehol hneď niekoľko pro-
jektov. prvým bol nákup kníh pre žiakov školy komenského 
vo viedni realizovaný v spolupráci s pražským čSÚZ. vo fáze 
prípravy sú ďalšie tri projekty, ktoré sa v najbližšom období 
dočkajú realizácie.

naše projektY

so 135-ročnou históriou kúpou 
kníh na výučbu slovenského ja-
zyka a predmetov v slovenčine. 
V spolku je približne tretina zo 
400 detí slovenských. Taktiež 
sme podporili finančnou čiast-
kou, pri desiatom výročí zalo-
ženia Školského spolku SOVA 
vo Viedni, vydanie slovenského 
kalendára pre slovenské deti 
v tomto spolku. V najbližšom ob-
dobí nás čakajú minimálne ďalšie 
tri projekty, na ktoré sa nám už 
podarilo získať aj financovanie. 
V súčasnosti pripravujeme zalo-
ženie štipendijného fondu pre na-
daných študentov slovenského 
pôvodu žijúcich v zahraničí, ktorí 
by chceli študovať na Slovensku 
a pre vybratých slovenských štu-
dentov zabezpečiť ich štúdium 
na elitných školách v zahraničí. 
Takisto chceme vytvoriť iniciatí-
vu na zlepšenie možností štúdia 
Čechov na Slovensku a naopak. 
Naším cieľom je podporiť mladé 
talenty a pritiahnuť ich späť do 

vlasti, a to prostredníctvom finan-
covania ich štúdia na slovenskej 
vysokej škole. Ďalším projektom 
je organizovanie Letnej školy slo-
venského jazyka a kultúry, urče-
nej pre študentov stredných škôl, 
opäť slovenského pôvodu, žijú-
cich v zahraničí. Máme záujem 
o to, aby sa táto mládež pútavou 
a zábavnou formou bližšie zo-
známila so slovenskou kultúrou, 
tradíciami, literatúrou a jazykom, 
čo podporí budovanie národné-
ho povedomia našich zahranič-
ných krajanov už od mladého 
veku. ČSÚZ Bratislava tiež pri-
pravuje projekt rekonštrukcie 
časti rodného domu význam-
ného slovenského matematika, 
pedagóga a verejného činiteľa 
Jura Hronca v Gočove, ktorý má 
okrem iného významnú zásluhu 
na vzniku a rozvoji technických 
a prírodovedných vysokých škôl 
na Slovensku.

GARI

Zo stretnutia s predstaviteľmi Ústavnoprávneho výboru NR SR. Zľava: M. Poliačik, R. Madej, V. Kučerová, 
A. Vitteková, R. Procházka. Členka ČSÚZ Bratislava K. Cséfalvayová, predseda ČSÚZ Bratislava R. Baran.
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né ľudové remeslá, oboznámiť 
sa s ľudovou hudbou a tancom 
či navštíviť najkrajšie slovenské 
hrady, zámky a iné pamätihod-
nosti. Letná škola pre nich bude 
zároveň príležitosťou zoznámiť 
sa s mladými Slovákmi z iných 
krajín a upevniť svoj vzťah k slo-
venčine a Slovensku.

obnova rodného domu jura 
hronca v gočove
Jur Hronec (1881 – 1959) patril 
k najvýznamnejším osobnostiam 
slovenských dejín. Bol profeso-
rom matematiky a verejným či-
niteľom, ktorý sa zaslúžil o bu-
dovanie slovenského vysokého 
školstva. Založil 5 vysokých škôl, 
na ktorých v počiatkoch aj pô-
sobil ako rektor alebo dekan. Za 
existenciu mu vďačí napríklad 

aj dnešná Ekonomická univer-
zita, jedna z najvýznamnejších 
vysokých škôl na Slovensku. Jur 
Hronec bol zároveň spoluzakla-
dateľom Slovenskej akadémie 
vied a pôsobil tiež vo funkcii 
predsedu Matice slovenskej 
a Slovenského múzea. Rodný 
dom Jura Hronca dnes slúži ako 
múzeum, ktoré dokumentuje nie-
len život a dielo tohto významné-
ho akademika, ale aj gemerský 
región a obec Gočovo z pohľadu 
doby, do ktorej sa Hronec narodil 
a v ktorej prežil svoje detstvo. 
V roku 2008 bol objekt čiastoč-
ne zrekonštruovaný, potrebuje 
však rozsiahlejšiu obnovu, ktorú 
ČSÚZ plánuje zrealizovať v prvej 
polovici roka 2014.

Katarína Cséfalvayová

Rodný dom Jura Hronca, Gočovo – interiér Pamätnej izby

československý ústav zahraniční Bratislava

ďakuje za podporu:

partneri
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Československý ústav zahra-
niční Bratislava privítal dňa 
4. 10. 2013 vo svojich priesto-
roch česko-slovenskú delegáciu 
zloženú predovšetkým z pred-
staviteľov ústavnoprávnych vý-
borov Senátu Parlamentu Českej 
republiky a Národnej rady Slo-
venskej republiky. Návštevy sa 
zúčastnili senátor JUDr. Miroslav 
Antl, predseda Ústavnoprávneho 
výboru Senátu Parlamentu ČR, 
senátor Mgr. Miroslav Nenutil, 
senátor Mgr. Miloš Malý, senátor 
MUDr. Radek Sušil, tajomníčka 
Ústavnoprávneho výboru JUDr. 
Květa Skoupá, J. E. veľvyslanec 

ČR na Slovensku PhDr. Jakub 
Karfík a za Ústavnoprávny výbor 
NR SR jeho predseda JUDr. Ró-
bert Madej, podpredseda doc. 
JUDr. Radoslav Procházka, PhD. 
J.S.D., podpredsedníčka JUDr. 
Anna Vitteková, ako aj členo-
via JUDr. Viera Kučerová, Mgr. 
Martin Poliačik a Mgr. Anton 
Martvoň, PhD.

Za ČSÚZ Bratislava návšte-
vu prijali predseda Mgr. Ra-
doslav Baran, podpredseda 
Miloš Soboňa, JUDr. František 
Imrich a Ing. Katarína Cséfal-
vayová, PhD. Predseda ČSÚZ 
Bratislava Mgr. Radoslav Baran 
v krátkom príhovore predstavil 
históriu, ciele a poslanie ČSÚZ 
Bratislava a vyjadril potešenie 
z prijatia vzácnej návštevy. Pod-
predseda M. Soboňa predstavil 
pripravované projekty v Srb-
sku, Slovinsku a na Ukrajine. 
Dr. Cséfalvayová priblížila ideu 
pomoci talentovaným študentom 
českej a slovenskej národnosti 
trvale žijúcim v zahraničí, s cie-
ľom vytvorenia štipendijného 
fondu na podporu ich štúdia na 
Slovensku.

Senátor JUDr. Miroslav Antl 
poďakoval predsedovi ČSÚZ 

PráCa v ProsPeCH 
ČeCHov a slováKov

navštívili náS

Bratislava za prijatie a vyjadril 
podporu ČSÚZ a jeho aktivitám. 
„Za Ústavně právní výbor Se-
nátu parlamentu české repub-
liky slibuji, že jsme připraveni 
pomoci ve vaší nepochybně 
záslužné a přínosné činnosti,“ 
napísal do Knihy návštev ČSÚZ 
Bratislava senátor Antl. Záro-
veň pozval našich členov na 
priateľskú návštevu do Senátu 
Parlamentu ČR.

Vznik bratislavského ČSÚZ 
ocenili taktiež predstavitelia 
ústavnoprávneho výboru NR 
SR a niektorí osobne požiadali 
o možnosť stať sa jeho aktívny-

mi členmi. Radoslav Procházka 
pri tejto príležitosti podpísal pri-
hlášku priamo na mieste a záro-
veň prejavil záujem zorganizovať 
besedu o jeho kampani a vízi-
ách ako kandidáta na prezidenta 
Slovenskej republiky pre členov 
ČSÚZ Bratislava.

Stretnutie sa skončilo neformál-
nymi raňajkami, počas ktorých 
predseda ČSÚZ Bratislava pre-
vzal z rúk senátora Antla dar 
v podobe série štyroch replík 
obrazov známeho českého ma-
liara Alfonza Muchu.

Katarína Cséfalvayová

Zľava: M. Soboňa, M. Malý, M. Poliačik, V. Kučerová, A. Vitteková, M. Nenutil, K. Cséfalvayová, R. Baran, 
R. Procházka, M. Antl, R. Madej, R. Sušil, J. Karfík, F. Imrich.Senátor ČR M. Antl pri podpise do Knihy návštev 

ČSÚZ Bratislava
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Na otázku, prečo sa rozhodol 
kandidovať na funkciu preziden-
ta SR odpovedal: „Boli to síce 
rozhodnutia na nepohodlnú, 
mentálne a psychicky nároč-
nú, ale zmysluplnú cestu sta-
rostlivosti o verejný priestor 
a účasti na jeho tvorbe. mo-
tívom rozhodnutia boli aj tri 
osudové križovatky, ktoré 
ovplyvnili môj kariérny po-
stup.“ Prvou bolo rozhodnutie 
odmietnuť lukratívnu ponuku 
známej právnickej spoločnosti 
po štúdiách na právnickej fa-
kulte. Rozhodol sa pre kariéru 
pedagóga a ochrancu ľudských 
práv. Neskôr v USA riešil po-

dobnú dilemu. Úspešne zložil 
skúšky do jednej z najprestíž-
nejších advokátskych komôr 

– newyorskej, a opäť odmietol 
lukratívne pracovné príležitosti. 
Prednosť dostal návrat domov 
a práca v Košiciach na Ústav-
nom súde SR. „neľutujem 
toto rozhodnutie. týždenne 
sa mi na stôl dostávalo aj 
40 žiadostí od bežných ľudí. 
mnoho z nich sa riešiť nedalo, 
ale sálal z nich pocit, že títo 
ľudia si zaslúžia pozornosť 
a pomoc od štátu, v ktorom 
žijú.“ Tretí míľnik formujúci jeho 
kariéru sa prišiel vo februári 
tohto roku. Predchádzalo mu 

roZHodNÚ 
sYmPatie, 
Nie 
mediálNY 
tlaK

narodil sa v roku 1972. štúdiá na 
bratislavskom gymnáziu l. no-
vomeského ukončil v roku 1990 
a v roku 1995 absolvoval štúdium 
na právnickej fakulte Uk. o šesť 
rokov neskôr zavŕšil postgradu-
álne štúdium na Yale law School 
v new haven (USa). v súčasnosti 
pôsobí ako mimoriadny profesor 
na právnickej fakulte trnavskej 
univerzity. je poslancom a pod-
predsedom ústavného výboru nr 
Sr. píše knihy (dobrá vôľa, spra-
vodlivý rozum – 2005, štekajúca 
karavána – 2010 a iné). je ženatý, 

s manželkou katkou majú dve deti. Býva v šamoríne a medzi 
jeho záľuby patrí sálový futbal, čítanie a hudba. doc. jUdr. 
radoslav procházka, phd., j.S.d.

predStavUjeme

22 23



6 až 8 mesiacov úsilia o zmenu 
pomerov v KDH. „po odchode 
d. lipšica z kdh som cítil 
morálnu povinnosť zdvihnúť 
zástavu mentálnej a progra-
movej obrody v kdh. nesú-
hlasil som so systémom pri 
tvorbe mocenských rozhod-
nutí a prišiel som s návrhom 
na zmenu stanov. neprešiel. 
po ďalších aktivitách som 
nakoniec pochopil, že moje 
predstavy o výkone verejnej 
služby sa s názormi pred-

staviteľov hnutia diametrál-
ne rozchádzajú. nezostávalo 
mi nič iné, iba odísť,“ pove-
dal R. Procházka a dodal, že 
z týchto životných situácií 
vznikla trajektória, akýsi ob-
lúk, ktorý ho priviedol až k roz-
hodnutiu kandidovať na post 
prezidenta krajiny.

Ak by sa stal víťazom prezi-
dentských volieb, zasadil by sa 
o nápravu pomerov v oblasti 
výkonu spravodlivosti. Druhou 

prioritou je aktívna ekonomická 
diplomacia a pomoc domácim 
firmám pri presadzovaní sa na 
zahraničných trhoch. Tretia sú-
visí s regionálnymi dispropor-
ciami. „na symbolickej, ale 
aj na praktickej úrovni by 
som chcel upriamiť viac po-
zornosti na rozdiely za hrani-
cami bratislavských Zlatých 
pieskov,“ dodal R. Procházka.

Ale základným pilierom prezi-
dentských ambícií R. Procházku 
je upozornenie na fakt, že na 
Slovensku naozaj potrebuje-
me rovnováhu. A to nielen na 
úrovni regionálnej a ekonomic-
kej, ale aj politickej. „prezident 
by mal pôsobiť ako protiváha 
súčasnej ľavicovej bizniso-
vo-politickej partie, a to nie 
ako nástroj obštrukcie alebo 
sabotovania politickej reali-
ty, ale ako korektná, odborná 
a vecná protiváha súčasnej 
moci.“ Na otázku, ako bude 
vyzerať predvolebná rétorika 
a volebný program, náš hosť 
odpovedal: „program je nasta-
vený ako kombinácia mojich 
ambícií, odborných a morál-
nych kvalít na strane jednej 
a prezidentskými kompeten-
ciami na strane druhej.“

Na stretnutí zazneli aj otázky 
týkajúce sa predvolebných tém, 
ktoré zaplavia mediálny priestor 

pred voľbami. Podľa slov R. 
Procházku sa ľudia budú roz-
hodovať nielen pod mediálnym 
tlakom, ale najmä na základe 
momentálnych emócií a sym-
patií k danému kandidátovi. 

„myslím si, že témy nebudú 
rozhodujúce, skôr mám po-
cit, že voličské spektrum sa 
krátko pred termínom volieb 
polarizuje na dva tábory – ľa-
vicu a pravicu,“ dodal.

Samozrejme, že náš hosť sa 
nevyhol ani otázke o zahranič-
ných Slovákoch a ich účasti vo 
voľbách a tiež o jeho aktivitách 
a pomoci Slovákom za hranica-
mi našej vlasti. „v prezident-
ských voľbách, na rozdiel od 
parlamentných, majú právo 
voliť iba Slováci, ktorí sa 
v deň volieb nachádzajú na 
území republiky. Zo zahra-
ničia voliť nemôžu. desaťti-
síce ľudí v zahraničí sa teda 
prezidentských volieb nezú-
častní. jednou z priorít naj-
vyšších štátnych úradníkov 
by mala byť aj zmysluplná 
práca v prospech rodákov ži-
júcich v blízkej či vzdialenej 
cudzine. je našou povinnos-
ťou pomáhať im, aby nikdy 
nezabudli na svoj materin-
ský jazyk a krajinu svojich 
predkov!“

GARI
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bločkovej lotérie opäť narastá. 
Pri poslednom žrebovaní sa pri-
tom zdalo, že počiatočný ošiaľ 
opadol. Kým pred dvoma týž- 
dňami prihlásili Slováci do lotérie 
okolo 5,8 milióna bločkov, do 
včerajšieho žrebovania sa dosta-
lo o 300 tisíc bločkov viac. Väčší 
počet prihlásených bločkov sa 
očakáva tesne pred sviatkami.

novinka 
pri kolektívnom vyjednávaní
Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR pripravilo zme-
nu v novele zákona o kolektív-
nom vyjednávaní. Ak si firma 
doteraz riešila zvyšovanie platov 
sama, po novom už rozhodnu-
tie bude závisieť aj od dohody 
odborárov so zástupcami za-
mestnávateľov. Ak sa dohodnú, 
že spracovateľské firmy zvýšia 
mzdy o päť percent, podniky sa 
budú musieť podriadiť.

Ľudia, ktorí si nájdu prácu, 
rok nebudú platiť odvody
Vyše dvestotisíc ľudí u nás nemá 
prácu dlhšie ako rok. Firmy, kto-
ré ich od novembra či neskôr 
zamestnajú, nebudú platiť za 
nich rok takmer žiadne odvody. 
Nemajú však nárok na niektoré 
dávky. Výnimkou je garančné 
a úrazové poistenie, ktoré uhra-
dia. Budú však poistencami štá-
tu, takže dostanú bežnú zdravot-
nú starostlivosť.

nezamestnanosť 
je pod 14 percentami
Miera evidovanej nezamest-
nanosti na Slovensku je 
13,70 percenta. Medzimesač-
ne tak nezamestnanosť klesla 
o 0,29 percentuálneho bodu. Čo 
sa týka medziročného porovna-
nia, nezamestnanosť je vyššia 
o 0,51 percentuálneho bodu. Vý-
razný pokles nezamestnanosti 
vláda, firmy ani odbory nečakajú.

Upravili zakladanie „eseročiek“
Rezort spravodlivosti presadil 
sprísnenie podmienok zaklada-
nia „eseročiek“. Na ich založenie 
bude treba aspoň päťtisíc eur 
na naplnenie základného imania 
firmy. Majiteľ bude nútený doložiť 
potvrdenie – výpis z účtu. Sprís-
nenie má odradiť aj živnostníkov, 
ktorí sa cez „eseročky“ vyhli 
zodpovednosti za dlhy.

Z kUltÚrY

november 
patril aj knihám
Spisovatelia, vydavatelia, ilus- 
trátori, prekladatelia, tlačiari, dis-
tribútori a, samozrejme, milovníci 
literatúry. Prevažne takéto pub-
likum sa minulý mesiac stretlo 
v bratislavskej Inchebe. Dvad-
siaty prvý ročník najväčšieho 
knižného veľtrhu na Slovensku 
s názvom Bibliotéka sa sa začal 
už 14. 11. 2013 a trval štyri dni. 

Z domova

minimálna mzda sa zvýši
Tisícky ľudí, ktorí robia za mini-
málnu mzdu, dostanú o 14 eur 
mesačne viac. Na budúci rok sa 
im namiesto 338 eur na výplat-
nej páske objaví suma 352 eur. 
Zamestnanci, ktorí zarábajú 
minimálny plat, si uvedomujú, 
že ich môžu nahradiť robotníci 
z cudziny alebo môže majiteľ 
fabriku zavrieť.

Zahraničné firmy 
majú o Slovákov záujem
Vyššie platy a malá vzdialenosť 
lákajú Slovákov zamestnať sa 
v Rakúsku a Nemecku. Sedem-
násť firiem a inštitúcií z Rakúska 
a Nemecka ponúka stovky pra-
covných pozícií. Zamestnávatelia 
sú so Slovákmi spokojní. Ponúka-
jú im prácu v hotelierstve, opat-
rovateľských službách a zháňajú 
najmä kvalifikovaných ľudí.

Z ekonomikY

lepší výber daní
Vláda pocítila koniec krízy a oži-
venie ekonomiky, a to na lepšom 
výbere daní. Za prvých desať 
mesiacov roka sa jej podarilo 
vybrať na DPH o 216 miliónov 
eur viac ako vlani. Celkovo tak 

DPH priniesla do štátnej kasy 
3,8 miliardy eur. Do splnenia roz-
počtového plánu vláde chýba asi 
sedemsto miliónov.

Zrážková daň 
bude platiť od januára
Štát od januára zdaní platby 
do niektorých krajín sadzbou 
35 percent. Previesť príjem do 
niektorých daňových rajov, a vy-
hnúť sa tak zdaneniu na Sloven-
sku nebude už také jednoduché. 
Nová daň sa však nedotkne Ho-
landska či ďalších európskych 
členských štátov. Zasiahne naj-
mä exotické krajiny, s ktorými 
Slovensko nemá uzavretú zmlu-
vu o dvojitom zdanení.

finančná správa 
zavedie elektronický výkaz
Daňové úniky sa odhadujú až na 
dve miliardy eur ročne. Štát chce 
zachytiť túto sumu aj pomocou 
elektronického kontrolného vý-
kazu. Od januára 2014 bude po-
vinný pre platiteľov DPH. Bude 
výstupom z bežných typov úč-
tovného softvéru. Daňovým úra-
dom sprehľadní transakcie firiem 
a zabráni podvodom.

Bločková lotéria 
bojuje proti daňovým únikom
Počet bločkov prihlásených do 

BloČKová lotÉria sa UJala
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Program účastníci absolvova-
li na dvoch hlavných pódiách, 
v piatich stánkoch a opäť aj v li-
terárnej kaviarni.

Bratislava 
má svoj filmový festival
Pätnásty ročník festivalu býva 
zvyčajne dôvodom na oslavu. 
V prípade Medzinárodného fil-
mového festivalu Bratislava je 
podľa slov jeho organizátorov 
dôvodom na radosť už samotný 
fakt, že sa tento rok od 6. do 12. 
novembra vôbec uskutočnil. Aj 
napriek tomu, že sa na podobe 
aktuálneho ročníka podpísala 
jeho sťažená finančná situá-
cia, MFF Bratislava sa za svoj 
program nemusel hanbiť.

novela zákona 
má podporiť filmové produkcie
Producenti hraných, dokumen-
tárnych alebo animovaných diel 
budú môcť žiadať o dotáciu vo 
výške 20 percent preinvestova-
ných zdrojov na Slovensku. Pri-
tiahnuť na Slovensko veľké filmo-
vé produkcie, podporiť investície 
do filmového priemyslu, a tým aj 
vznik nových pracovných miest 
je cieľom novely zákona o Au-
diovizuálnom fonde, ktorú dnes 
schválil parlament.

Zrušili Slávika
Zatiaľ čo vo svete sú ceny v po-
pulárnej hudbe vecou prestíže 

a dlhoročne prinášajú interpre-
tom značné renomé, u nás je 
ich životnosť krátka. Po tom, čo 
v roku 2008 odovzdala Akadé-
mia populárnej hudby posledný-
krát Aurela, „odzvonilo do hrobu“ 
aj Slávikovi. Anketa, v ktorej hla-
sovali ľudia za svojich favoritov 
v šiestich základných kategóri-
ách, po pätnástich rokoch ozná-
mila definitívny koniec.

české hviezdy v štúdiu l+S
Keď herec s krikom a tresnu-
tím dverí opustí súbor pár ho-
dín pred prestavením, prežíva 
šéf divadla horúce chvíľky. Za-
žil to Jára Cimrman, principál 
kočovnej spoločnosti Lipany, 
ktorý poznal, čo je to chudoba. 
Inscenáciu, ktorá získala cenu 
Alfreda Radoka, privezie do bra-
tislavského Štúdia L+S Divadlo 
Járy Cimrmana aj so Zdeňkom 
Svěrákom. Na Festival českého 
divadla, ktorý od 6. do 14. no-
vembra 2013 uviedol inscenácie 
siedmich popredných českých 
divadelných scén.

Zo športU

najviac víťazstiev má Sagan
Cyklista Peter Sagan má zo všet-
kých jazdcov v roku 2013 najviac 
prvenstiev na pretekoch medzi-
národného kalendára UCI. Dvad-
saťtriročný Žilinčan, ktorý už od-
dychuje na dovolenke v Austrálii, 

vyhral v sezóne 2013 celkovo 
22 etáp či pretekov. Okrem toho 
bol jazdec tímu Cannondale 
desaťkrát druhý a päťkrát tretí. 
Sagan je suverénom v počte 
pódiových umiestnení, v roku 
2013 sa k nemu nepriblížil žiadny 
z jazdcov.

experiment made in Slovakia
Na prahu budúceho roka zažije 
Bratislava skúšku revolučného 
formátu krasokorčuliarskych sú-
ťaží. Organizátori Novoročného 
pohára 2014 dostali od Medziná-
rodnej korčuliarskej únie súhlas 
na svetový experiment Made in 
Slovakia. Trojdňové preteky na 
Troch kráľov budú pozostávať 
z troch kôl: kvalifikácie, semifi-
nále a finále. V prostrednej časti 
sa uplatní systém k. o., formou 

vyraďovacích duelov v krátkom 
programe, a finále sa začne od 
nuly.

kamasová sa lúči s kariérou
Prvá a najúspešnejšia slovenská 
profesionálka, 35-ročná Zuzana 
Kamasová, sa rozhodla ku koncu 
roku 2013 ukončiť aktívnu golfo-
vú kariéru. Získala sedem titulov 
majsterky Slovenska ako ama-
térka a v roku 2005 sa ako prvá 
z východnej Európy prebojovala 
na najprestížnejší profesionál-
ny okruh Ladies European Tour. 
Do golfovej histórie sa zapísala 
v roku 2011, keď ako prvá z vý-
chodnej Európy zvíťazila na tur-
naji v Maroku na okruhu LET.

Jozef Korbel
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