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úvodné slovo

Milí čitatelia,

Československý ústav zahraniční Bratislava v týchto dňoch
oslavuje prvé výročie svojho
založenia. V tomto radostnom
duchu sme pre Vás pripravili
aktuálne číslo Vášho bulletinu. Je panoptikom úspechov,
príjemných stretnutí, nových
podnetov, ale aj úsilia, ktoré
sme za posledné mesiace vynaložili a vízií, ktoré máme do
tých nasledujúcich.

• Bulletin Československý ústav zahraniční Bratislava • Vydavateľ: ČSÚZ Bratislava, Kapucínska 7,
811 03 Bratislava, www.csuz.sk • Sídlo redakcie: ČSÚZ Bratislava, Kapucínska 7, 811 03 Bratislava,
tel. +421 2 45 52 97 45, e-mail: info@csuz.sk • Šéfredaktor: Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD. • Redakčná
rada: Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD., Mgr. Ivan Garčár, Mgr. Dana Ďuráková • Grafika a sadzba:
PACKY ADVERTISING, Tomášikova 23, 821 01 Bratislava • Číslo: 01/2014, ročník 2 • NEPREDAJNÉ.

Dočítate sa o významných momentoch pre ČSÚZ, či išlo o novoročné stretnutie v strahovskom kláštore, alebo návštevu
rakúskeho prezidenta v českej
škole vo Viedni, o nových kontaktoch, ktoré sme nadviazali,
napríklad aj s odchádzajúcim

predsedom Európskej komisie José Manuelom Barrosom,
o pomocnej ruke, ktorú sme
poskytli tam, kde bola potrebná, i o vzácnom hosťovi,
ktorého sme privítali v našich
nových priestoroch. Podpredseda ČSÚZ Bratislava Miloš
Soboňa v zaujímavom rozhovore predstavuje svoj pohľad
na myšlienku podpory krajanov
žijúcich v zahraničí a dozviete
sa tiež viac o najaktuálnejšom
projekte, ktorý ČSÚZ Bratislava pripravil na toto leto.
„Zlatým klincom“ aktuálneho
čísla však možno nepochybne nazvať rozhovor s Petrom
Palečkom, Slovákom, ktorý
už viac ako 30 rokov prispieva
k šíreniu dobrého mena našich
krajanov v zahraničí. „Objavujte
svet, no nezabúdajte pritom
na svoje korene,“ radí všetkým
tým, ktorí pôsobia mimo svojej
vlasti, a práve táto myšlienka
nech sa stane heslom do nadchádzajúcich mesiacov plných
oddychu, cestovania a nezabudnuteľných zážitkov.
Prajeme Vám príjemné čítanie
a krásne leto.

Katarína Cséfalvayová
šéfredaktorka
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Vybrali sme z českého bulletinu

Tradičné stretnutie
ČSÚZ na Strahove
Vyše sto členov a priateľov Československého ústavu zahraničního a taktiež česky a slovensky hovoriacich zahraničných
diplomatov privítalo spoločne
22. januára rok 2014 v neopakovateľnom prostredí Strahovského kláštora. Opát kláštora
pán Michael Josef Pojezdný,
člen ČSÚZ, poskytol už po piaty
rok nádherné priestory kláštora
na novoročné stretnutie ČSÚZ
a umožnil hosťom vstup do unikátnych sál Strahovskej knižnice.

prítomných k novoročnému zamysleniu sa. „Když se začíná
nový rok, lidé vyslovují nejrůznější přání. Každý má nějaké touhy
a nějaké starosti a přeje si, aby
se všechno obrátilo v dobré.
Jenže to většinou záleží na něm
samém,“ povedal na úvod pán
opát. Vzápätí pripomenul známy
výrok Jana Wericha: „Když už
člověk jednou je, tak má koukat,
aby byl. A když kouká, aby byl,
a je, tak má být tím, co je a ne
tím, co není, jak tomu často je.“

Pán opát a predseda ČSÚZ Jaromír Šlápota svojím príhovorom
aj tento rok inšpirovali všetkých

Predseda Československého
ústavu zahraničního Jaromír
Šlápota potom využil príležitosť

a poďakoval všetkým prítomným za príspevok k tomu, že
ČSÚZ mohol osláviť už 85. výročie svojej činnosti, za ktorú
dostáva zo sveta ďakovné listy.
Pripomenul tiež, že vlani sa podarilo založiť Československý
ústav zahraniční v Bratislave,
kde sa na slávnostnom otvorení zúčastnila prvá dáma ČR
paní Ivana Zemanová, dlhoročná členka ČSÚZ. Na stretnutie
v Strahovskom kláštore prišiel
tento rok po prvýkrát predseda
bratislavského ČSÚZ Mgr. Radoslav Baran a Jaromír Šlápota
ho srdečne privítal. Potom všetkým prítomným poprial, aby sa
v zdraví dočkali stého výročia
činnosti ČSÚZ. „Věřím a doufám,
že se tady ve zdraví zase za rok
sejdeme a jménem správního
výboru a jménem svým děkuji
ještě jednou vám všem, kteří nám pomáháte dělat radost
dětem našich krajanů,“ povedal
p. Šlápota na záver.
A ako hodnotia stretnutie zúčastnení?

Novoročné zamyslenie opáta Strahovského kláštora pána Michaela Josefa Pojezdného a predsedu
ČSÚZ Jaromíra Šlápotu.
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Mgr. Radoslav Baran, predseda ČSÚZ Bratislava
Som veľmi rád, že som mohol
tieto priestory navštíviť. Som tu
prvýkrát a už som požiadal pána
predsedu Šlápotu, aby dohodol
pre slovenskú skupinu podobnú
prehliadku. Úžasné priestory,

úžasní ľudia, jedinečná príležitosť vidieť veci, ktoré nie je možné vidieť bežne. O to viac som
rád, že ako člen ČSÚZ môžem
využiť možnosť byť tu a zúčastniť
sa takejto akcie.
PhDr. Libuše Benešová, podpredsedníčka ČSÚZ Praha
V Strahovskom kláštore som do
roku 1991 pracovala. Pracovala
som tu 14 rokov. Keď sem prídem, vždy si spomeniem a pozerám sa na okno svojej bývalej kancelárie. Teraz sem veľmi
rada chodím hlavne kvôli pánovi
opátovi.
Anna Ponomareva, rada Veľvyslanectva Ruskej federácie
v ČR
Pre nás diplomatov je to unikátna príležitosť stretnúť sa v príjemnej a neobvyklej atmosfére.
Porozprávať sa v takomto prostredí pôsobí na človeka zvlášť
sviatočne. Strahovský kláštor
zbožňujem, je to jedno z najkrajších miest v Prahe. Nie každý
sa sem bežne dostane a vďaka
ČSÚZ my túto možnosť máme.
Yan Yuqing, Chargé d’affaires
a. i., Veľvyslanectvo Čínskej
ľudovej republiky v ČR
Veľmi si vážime naše pravidelné
stretnutia. Môžeme si na nich
vymeniť informácie a prerokovať otázky spoločného záujmu.
5

Vybrali sme z českého bulletinu

Rakúsky prezident navštívil
českú školu vo Viedni

Stretnutia v Strahovskom kláštore sa po prvýkrát zúčastnil nový podpredseda ČSÚZ a predseda ČSÚZ
Bratislava Mgr. Radoslav Baran. Na fotografii spolu s predsedom ČSÚZ p. Jaromírom Šlápotom (vľavo).

Strahovský kláštor je veľmi zaujímavý. Mali sme možnosť si
ho prehliadnuť, najmä knižnicu
s obrovským množstvom kníh,
a zoznámiť sa tak s históriou vašej krajiny. Tešíme sa i na ďalšie
stretnutia v ČSÚZ v tomto roku,
ktorý bude podľa čínskeho horoskopu rokom koňa. Kôň je symbol úspechu, pokroku, energie.
A chcem využiť túto príležitosť
popriať vám všetkým veľa úspechov v roku koňa.
Ju Won Chol, I. tajomník veľvyslanectva KĽDR v ČR
Stretnutie prispieva k hlbšiemu vzájomného porozumeniu,
k výmene názorov na rôzne
otázky. Nadväzujeme osobné
vzťahy s ľuďmi zo všetkých
oblastí českej spoločnosti. Je
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veľmi dôležité môcť spoznávať
ľudí, diskutovať s nimi, spoznávať českú kultúru. Študoval
som v Česku, ale vtedy som
nemal možnosť tento kláštor
navštíviť. Teraz som tu na
stretnutí druhýkrát a vždy je
to úžasne zaujímavé.
J. E. Smiljana Knez, veľvyslankyňa Slovinskej republiky v ČR
Vážim si možnosť stretávať sa
s ostatnými diplomatmi, ktorí
hovoria po česky a predovšetkým s vašimi kolegami. Cítim
sa medzi vami ako doma. Som
vďačná, že organizujete takéto stretnutia, ktoré sú obzvlášť
pôsobivé v takejto krásnej budove, akou je kláštor.
Hebr

České školy Školského spolku
Komenský na Sebastianplatz vo
Viedni privítali 13. februára významnú návštevu – rakúskeho
prezidenta Heinza Fischera. Pán
prezident si prehliadol budovy
škôl a ocenil ich vybavenie, na
ktorom sa podieľa Československý ústav zahraniční. Zoznámil
sa však aj s problémami trvalého
prevádzkovania škôl a s návrhmi
na ich vyriešenie. Návštevy sa zúčastnila delegácia ČSÚZ vedená
predsedom Jaromírom Šlápotom
a predsedom ČSÚZ Bratislava
Mgr. Radoslavom Baranom s členmi ČSÚZ senátorom Petrom Bratským a Hanou Hlaváčkovou.
Žiaci škôlky, bilingválnej všeobecnej
a druhého stupňa bilingválnej školy si pripravili pre vzácnu návštevu
hudobné a tanečné vystúpenie.
Starosta spolku pán Ing. Karel
Hanzl predstavil pánovi prezidentovi a čestným hosťom Školský
spolok Komenský a jeho inštitúcie.
Pomocou powerpointovej prezentácie priblížil históriu spolku
a medzníky jeho vývoja. „Nyní jde
více než kdy jindy o zabezpečení
trvalého financování provozu škol
tak, aby bylo zajištěno vzdělání
více než 500 dětí v příštím školním
roce a odhadovaných 600 dětí

v roce 2022, neboli je 500 důvodů
podporovat naši školu,“ zdôraznil
na záver. Prezident Heinz Fischer
v krátkom prejave ocenil prácu
škôl a zaspomínal si na svojho
otca, ktorý mal český pôvod, a na
to, ako vďaka svojim znalostiam
z češtiny rozumel za druhej svetovej vojny ruským vojakom, ktorí
oslobodili Viedeň.
Po vystúpení žiakov sa hosť so
svojím sprievodom odobral do
učebne fyziky a tried 1B, kde mu
žiaci vysvetlili, ako funguje interaktívna tabuľa, ktorú škole pred
nedávnom venoval Československý ústav zahraniční. Potom sa
v škole zoznámil s magic boxom,
obdobou interaktívnej tabule, tiež
darom Československého ústavu
zahraničného.
Dva magic boxy s deviatimi
výučbovými programami, ktoré zakúpil pre škôlku ČSÚZ za
takmer 170 000,– – CZK, priviezla
do Viedne a nainštalovala pani
Hana Hlaváčková, členka ČSÚZ,
špecialistka na vybavovanie materských škôl najmodernejšou
technikou. Zaškolila tiež učiteľov
škôlky, ktorí budú s nimi pracovať.
Hosťom vysvetlila, že: „... magic box
je vlastne koberec, ktorý funguje
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ako tablet.“ Je to mäkká podložka s veľkostou 200 x 125 cm,
rozložená na podlahe, ktorá slúži ako projekčná plocha, a malá
prenosná skrinka, čo je počítač
s projektorom a ozvučením. Stačí ju zapojiť do zásuvky a zariadenie je pripravené na použitie.
Celý školský vzdelávací program
je nahratý na softvéroch, ktoré sú
už v prístroji nainštalované.
S interaktívnym kobercom sa
môže učiť trinásť detí naraz. Môžu
kresliť špeciálnou interaktívnou
ceruzou, počítať, hrať sa a učia sa
pri tom spolupracovať v skupine.
Zariadenie vlastne uskutočňuje
v praxi metódu Jána Amosa Komenského „škola hrou“. Deti sa
tak hrajú a ani nevedia, že sa pri
tom učia. Formu koberca tvorcovia systému zvolili ako najvhodnejšiu pre deti predškolského veku,

ktoré väčšinou majú ešte výraznú
tendenciu hrať sa posediačky či
poležiačky, pretože, vzhľadom
na vývoj, ešte nevydržia dlho stáť.
Magic boxy tiež odstraňujú to, čo
je negatívne na osobných počítačoch, s ktorými sa deti väčšinou
hrajú samy a vyrastajú z nich individualisti. Magic box rieši úlohy
celej skupine, spolupracujú pri
tom a komunikujú navzájom, pomáhajú si, skrátka učia sa tímovej
práci.
Týmto vybavením škôlky vo Viedni
pokračuje ČSÚZ v realizácii série
projektov s cieľom zabezpečiť pre
deti našich krajanov také vybavenie, ktoré by im umožnilo získať čo
najkvalitnejšie vzdelanie. V minulom roku ČSÚZ vďaka sponzorským darom svojich členov zakúpil pre základnú a strednú školu
interaktívne tabule, v tomto roku

Na stretnutí sa zúčastnili aj predseda ČSÚZ J. Šlápota a predseda ČSÚZ Bratislava R. Baran spolu
s členmi ČSÚZ senátorom P. Bratským a H. Hlaváčkovou.
Autor fotografie Peter Lechner HBF
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v januári poskytol prostriedky na
nákup ďalších počítačov k týmto
tabuliam. Už niekoľko rokov majú
vďaka ČSÚZ študenti tamojšieho
reálneho gymnázia k dispozícií
notebooky, tlačiarne a ďalšie moderné technické prístroje, ktoré
skvalitňujú výučbu. ČSÚZ tiež pomáha spolku s riešením problému
financovania škôl.
Finančný problém a jeho riešenie
bolo tiež témou rozpravy, ktorá
sa konala na záver februárovej
návštevy rakúskeho prezidenta
Heinza Fischera v českej škole
vo Viedni. Najprv sa s vedením
spolku, ktorého sa zúčastnil
i český veľvyslanec Ing. Jan
Sechter, rakúsky veľvyslanec
v ČR Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, slovenský veľvyslanec
vo Viedni pán Juraj Macháč

a generálny tajomník Rakúsko-českej spoločnosti Ing. Michal
Polák a následne samostatne
s vedúcou Oddelenia národnostných skupín Úradu Spolkového
kancelára Rakúsko Dr. Christou Achleitner, predsedom Poradného zboru pre chorvátsku
menšinu Martinom Ivancsicsom,
predsedom Poradného zboru
pre rómsku menšinu prof. Rudolfom Sarközim a predsedom
Poradného zboru pre slovinskú
menšinu Dr. Marianom Sturmom.
Pri obidvoch rokovaniach bolo
znovu zdôraznené, že je potrebné nájsť trvalé riešenie otázky
financovania prevádzky škôl
spolku Komenský a že v rokovaniach je potrebné pokračovať
aj pri ďalších stretnutiach.
Jonas/Hebr

Prezident Fischer medzi deťmi.
Autor fotografie Peter Lechner HBF
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rozhovor

Peter Palečka: „Objavujte
svet, a neopúšťajte pritom
svoje korene!“
Slovák, ktorý bol stálym predstaviteľom Československej
federatívnej republiky a neskôr
Českej republiky pri mnohostranných obchodných rokovaniach pri Všeobecnej dohode
o clách a obchode a po roku
1995 Svetovej obchodnej organizácii. Dnes člen predstavenstva
Komerční banky a viceprezident
Francúzsko-českej obchodnej
komory. Slovák, ktorý žne úspechy v zahraničí. Peter Palečka.

V článkoch o vás sa spomína,
že ste sa do zahraničia dostali
náhodou. Zamestnávateľ vás
poslal do Švajčiarska. Museli
ste byť však na takúto ponuku
pripravený, aby ste sa dokázali
presadiť. Ktoré vlastnosti vám
v tom pomohli?
Moje vyslanie do krajiny helvétskeho kríža až takou veľkou
náhodou nebolo. Po politických
zmenách v roku 1989 som sa

Peter Palečka v kruhu svojej rodiny: manželka Zuzana, synovia Petr (27 rokov) a Honza (25 rokov), dcéra
Zuzanka (16 rokov).
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na ministerstve zahraničného
obchodu stal šéfom sekcie mnohostrannej obchodnej politiky
a súčasťou tohoto nesmierne
zaujímavého poslania bolo tiež
vedenie rokovaní v mnohých
medzinárodných organizáciách a zoskupeniach. Po úspešnom dojednaní prvej asociačnej
dohody či presnejšie dohody
o zóne voľného obchodu medzi vtedajším Československom
a Európskymi spoločenstvami,
som dostal ponuku pokračovať
v práci v zahraničí a vzhľadom
na moje zameranie najviac do
úvahy prichádzali Brusel, Washington a Ženeva. Bez väčšieho
váhania som sa rozhodol pre
Ženevu, lebo medzinárodný obchod a špecificky problematika Všeobecnej dohody o clách
a obchode (GATT) a neskoršie
i Svetovej obchodnej organizácie (WTO) ma zaujímali najviac.
Myslím si, že som bol pripravený ako odborne, tak i jazykovo.
Mám 3 kréda, ktoré som zdedil
po dedovi – bielogvardejskom
kozákovi z Kubáne. Dedo mal
veľmi ťažký život a 11 rokov strávil v gulagu vo Vorkute za polárnym kruhom, často pri teplotách
okolo mínus 60 stupňov a vo
veľmi tvrdých trestaneckých
podmienkach. Vštepoval mi, že
šťastie praje pripraveným, že
sa mám držať toho, čomu rozu-

miem a že mám dočkať času ako
hus klasu – ako vidíte, parafrázujem známe príslovia. Myslím si,
že som pomerne húževnatý a že
mi zároveň bola nadelená i určitá dávka empatie a extrovertná
či priamo optimistická povaha.
Slováci si pod touto krajinou
prestavujú blahobyt a prosperitu. Aký je rozdiel medzi Slovákom a typickým Švajčiarom?
V čom tkvie ich ekonomický
úspech?
Prežili sme pod Alpami nádherné roky a dokonca sa nám tam
narodil i náš tretí potomok, dcéra
Zuzana. S tým čierno-bielym pohľadom na akúsi «automatickú»
prosperitu či blahobyt Švajčiarov
by som však bol opatrný. Aj v tejto tak bohato obdarenej krajine
je možné vidieť nejedného Švajčiara, ktorý si nemôže príliš vyskakovať, čo súvisí so všeobecne vysokými životnými nákladmi.
Vo všeobecnosti by som povedal,
že spoločnosť a ľudia vo Švajčiarsku sú vyrovnanejší. Švajčiarska spoločnosť je štruktúrovaná spôsobom, ktorý v súčasnej
strednej a vo východnej Európe
nepoznáme. Švajčiarsko od trojtýždňovej občianskej vojny v roku
1847 nezažilo žiadny konflikt
a ani žiadnu revolúciu. Meštianstvo, patriciát i korporácie stále
existujú a pôsobia v tradičných
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štruktúrach a mnoho základných
hodnôt sa odovzdáva bez prerušenia z generácie na generáciu.
Nie je žiadnou výnimkou, že v zavedenej advokátskej kancelárii
alebo v lekárskej praxi pracujú už
po 5 a viac generácií členovia rovnakého «rodu». Viac je to pochopiteľne typické pre menšie rurálne
kantóny než pre kantóny mestské,
ale stále platí, že Helvécia si zachovala buržoáziu i aristokraciu
a že švajčiarska spoločnosť nikdy
nepoznala autoritatívny režim alebo cudziu okupáciu.
A v čom tkvie ich ekonomický
úspech? Švajčiarska vytrvalosť
a svedomitosť má historický
pôvod a dôvod. Až do polovice 19. storočia bolo Švajčiarsko
jednou z najchudobnejších krajín v Európe a zároveň i krajinou
typicky emigračnou, pretože vo
vtedajších švajčiarskych podmienkach bolo nutné vyvinúť
skutočne veľké úsilie, aby človek vôbec prežil. Až výstavba
železničného tunela pod Gotthardom ukončená v roku 1882 priniesla postupný rozvoj prosperity
a ľudia začali pomaly bohatnúť,
čo však znamená, že majetok
väčšiny i veľmi bohatých občanov rástol postupne a dnes ho
môžeme nazvať termínom «old
money». Za takýchto okolností sa
vytvára úplne iný vzťah k majetku,
než na aký sme zvyknutí my, Slo12

váci. Švajčiari rešpektujú zmluvy
omnoho viac a majú lepšie znalosti zákona, než majú Slováci či
Česi. Lepšie dodržujú, k čomu
sa zaviazali a vo voľbách naivne
nečakajú, že raz príde tá správna
«parta», ktorá zariadi prosperitu.
V priamej demokracii kontrolujú
politické štruktúry a často im aj
aktívne zmaria ich plány.
Napríklad pred krátkym časom
takto rozhodli, že odmietnu
parlamentný zámer zabezpečiť pre armádu z peňazí daňových poplatníkov 14 Gripenov
(bojových stíhačiek, pozn. red.).
A v takom prostredí, ktoré má
naviac transparentný daňový
systém a v ktorom sa všeobecne
rešpektuje úspech a schopnosti
jednotlivca, sa ekonomický pokrok dostaví ľahšie. Ako príklad
môžem uviesť, že v rebríčku
svetovej konkurenčnej schopnosti sa Švajčiarsko väčšinou
umiestňuje medzi prvým a tretím
miestom.
Stretávali ste sa aj so Slovákmi? Zmenili sa, resp. ako sa
museli prispôsobiť podmienkam a životu v krajine helvétskeho kríža? Pomáhajú si
navzájom?
Počas nášho viac než sedemročného pobytu vo Švajčiarsku som mal možnosť zozná-

miť sa a spriateliť s desiatkami
Slovákov i Čechov, ktorí v rôznych obdobiach opustili bývalé Československo. Anekdoticky môžem konštatovať, že
napríklad medzi lekármi sme
mali známych z nášho exilového prostredia prakticky od
pôrodníka (asistoval pri narodení našej dcéry) cez pediatra,
zubára, dermatológa či chirurgov až po patológa (jeho služby
sme našťastie využiť nemuseli).
Švajčiarsko je natoľko výrazným
fenoménom, že životy našich
emigrantov táto krajina skutočne veľmi významne zmenila či
poznamenala.
Aj keď nemôžem pochopiteľne
hovoriť za všetkých krajanov,
myslím si, že o sebe veľmi dobre vedia a že sa stretávajú či
spolčujú až doteraz. Nová realita im však zároveň umožňuje
byť omnoho viac v kontakte so
súčasnou slovenskou spoločnosťou, čo pochopiteľne vedie
k intenzívnejším priamym podnikateľským či kultúrnym kontaktom a do istej miery oslabuje
nutnosť udržovať primárne vzťahy na krajanskej úrovni podľa
starého «vzoru» spred roku 1989.
Švajčiarsko nie je Nový Zéland,
Kanada či Venezuela, v ktorých
je asi súdržnosť slovenskej komunity z definície potrebnejšia
i v súčasných podmienkach.

Praha je, naopak, plná Slovákov. Máte v práci kolegov,
Slovákov? Ako sú hodnotení
u našich západných susedov?
Dokážu sa presadiť?
V roku 1998 som po návrate do
Prahy opustil dráhu medzinárodného obchodného diplomata
a vrátil som sa do podnikateľského prostredia, z ktorého som
vyšiel, aby som pripravil na privatizáciu jednu z najväčších českých bánk – Komerčnú banku.
V jej predstavenstve som bez
prerušenia už 15 rokov a za toto
obdobie sa skutočne veľmi veľa
vecí zásadne zmenilo. Zmenil
sa teda i počet Slovákov, ktorí
u nás vo firme či – v širšom
zmysle slova – v skupine Komerčnej banky pracujú.
Aj keď som si nikdy nerobil žiadnu vlastnú analýzu počtu či pracovného zaradenia slovenských
kolegov, s radosťou konštatujem,
že ich štatisticky významný počet pracuje vo veľmi zodpovedných vrcholových a pre banku
strategických oblastiach.
Slovenské vysoké školy opúšťajú ročne tisíce vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Žiaľ, štát
im nedokáže zabezpečiť prácu.
Mnoho z nich preto odchádza
do zahraničia. Čo by ste odporučili tým, ktorí sa rozhodli
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opustiť Slovensko a, naopak,
čo poradíte tým, ktorí chcú
zostať doma?
Osobne som si nikdy nerobil
ilúzie o tom, že štáty v našej oblasti sveta budú schopné vytvárať
priaznivé podmienky na udržanie
kvalifikovaných a perspektívnych
kádrov. Otázkou vôbec je, či na
to intelektuálne, či inak majú
a kde sa vlastne končí ich skutočná historická úloha. Vo svete
sú štáty, ktoré si to ekonomicky
môžu dovoliť a ako príklad uvediem Kanadu, ktorá je z hľadiska
podielu investícií do vedy a do
vzdelania na celkovom hrubom
domácom produkte v čele členských štátov OECD.
V kanadskom Montreale na renomovaných univerzitách vyštudovali nakoniec i naši dvaja
synovia Petr a Jan, ale zodpovedne konštatujem, že kanadský
príklad je, bohužiaľ, pomerne
ťažko aplikovateľný v našich stredoeurópskych podmienkach.
Ja sám pochádzam z rodiny
s veľmi bohatým etnickým pozadím či zázemím, a tak aspoň
dočasný odchod do zahraničia
nepovažujem za žiadny nežiaduci trend, ba práve naopak,
stačí si spomenúť na časy slovenských drotárov či českých
stavebných remeselníkov, ktorí
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zbierali skúsenosti v blízkej či
vo vzdialenejšej cudzine. V našej rodine to dokonca vždy bola
a bude uznávaná metóda, ktorou prispievame k dotvoreniu
osobností našich detí a ku kultivácii ich priaznivého pohľadu na
globalizujúci sa svet a na rôzne
kultúry či prostredia.
Moja žena je Češka a napríklad
naši chlapci, ktorí plynule ovládajú 4 a 5 svetových jazykov, si
zároveň zachovali veľmi vysokú
mieru súdržnosti či príslušnosti
k slovenskej a k českej kultúre
a k národným tradíciám. A to,
čo som popísal na príklade našej rodiny, to je súčasne i moje
posolstvo všetkým tým mladým
Slovákom, ktorí sa rozhodli vyskúšať šťastie v zahraničí. Objavujte svet, a neopúšťajte pritom
svoje korene.
A čo by som mohol za seba odporučiť tým mladým Slovákom,
ktorí sa rozhodli zostať na Slovensku? Asi veľmi jednoducho,
že všade je dobre, ale doma
najlepšie. A že to z mojej strany
nie je žiadna póza, o tom svedčí fakt, že i ja sám som sa po
15 rokoch putovania po svete
vrátil do pre mňa momentálne
takých príjemných domácich
českých podmienok a mestečko Černošice kúsok od Prahy by
som nevymenil za nič na svete.

Na Slovensku platíme eurom,
v Česku zostali pri svojej korune. Je euro výhodné pre Slovensko? Prečo Česi euro odmietajú? Môžete nám prezradiť
váš názor na túto otázku?
Začnem odpoveďou na vašu
poslednú otázku. Hlavným
dôvodom rezervovanosti Čechov k problematike eura je po
mnoho rokov budovaný negatívny imidž, o ktorý sa okrem
určitej skupiny politikov postarali
predovšetkým novinári. Tento
negatívny imidž sa netýka len
eura, ale i samotnej Európskej
únie. Osobne nezakrývam, že
i ja sám som kritickým pozorovateľom a hodnotiteľom toho, čo
sa odohráva v EÚ i v eurozóne
a som presvedčený, že i euro
samotné má svoje pre a proti.
Niekoľko posledných krízových
rokov do značnej miery nahralo
kritikom spoločnej európskej
meny a to, čo mi najviac chýbalo pri jej presadzovaní, bola
disciplína samotných autorov
tohto projektu a neochota prijímať málo populárne sankčné,
reformné či reštrukturalizačné
opatrenia, ktoré sú politicky
veľmi citlivé, ba až riskantné
a absencia ktorých v konečnom dôsledku viedla ku vzniku
nerovnováhy v Grécku a skoro
v celom južnom krídle EU. Veď

ani taká vyspelá krajina, akou
je Nemecko, sa nevyhla v minulosti porušeniu maastrichtských
kritérií a to všetko bez príslušných korekcií či sankcií, ktoré
by, aspoň podľa môjho názoru,
pomohli zmierniť neskoršie dopady celoeurópskej krízy.
Navyše skutočne fundované
presvedčenie o pozitívach eura
má v Českej republike len menšina ľudí a ani podnikateľská sféra
sa v priebehu uplynulých 5 rokov
nevyjadrovala o pozitívach eura
jednoznačne. Zároveň nemôžeme zabudnúť na skutočnosť, že
vďaka silnej dôvere v českú národnú menu sa Česká republika
veľmi elegantne vyhla mnohým
krízovým situáciám. Vďaka tejto
dôvere napríklad úvery prijímali
Česi v českej korune a nie v cudzích menách.
Pri posudzovaní budúcej výhodnosti eura by sme však nemali
podliehať atmosfére vyvolanej
krízovými situáciami z minulého
obdobia. Aj americký dolár, ktorý v súčasnej podobe existuje až
od roku 1914 v súvislosti so vznikom FED, bol do značnej miery
politickou iniciatívou a tiež prešiel za svoju existenciu mnohými
turbulenciami porovnateľnými
s eurom. Som presvedčený, že
seriózne presadzovanie eura ako
spoločnej európskej meny nie je
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možné bez ďalšieho významného posilnenia disciplíny vo vnútri
eurozóny samotnej. A ak by k takému dlhodobo udržateľnému
procesu samoregulácie nedošlo, nie je ani mysliteľné, aby
sa česká verejnosť výraznejšie
priklonila na stranu eura. Inak je
však jasné, že česká populácia
ako celok neodmieta účasť v EÚ
samotnej. Bez členstva v EÚ by
sme si totiž asi ťažko mohli predstaviť náš súčasný život, naše
súčasné ekonomické i bezpečnostné istoty. Český národ však
od tejto medzinárodnej štruktúry i naďalej kriticky očakáva jej
vnútornú obrodu.

A ak mám už hovoriť o Slovensku, i v tomto prípade išlo
o výrazné politické rozhodnutie,
ktoré súviselo s úsilím urýchliť
integráciu a emancipáciu Slovákov v európskom kontexte.
Ide o «fait accompli» a z tohto pohľadu je dôležité sa dívať
i na ďalšie pôsobenie Slovenska
v eurozóne, ktoré vždy bude
predstavovať väčšiu či menšiu
rovnováhu pozitív a negatív.
A nakoniec mi dovoľte popriať
Slovákom, slovenskej spoločnosti i slovenskej ekonomike
len to najlepšie!
GARI
Peter Palečka sa narodil v roku
1959 v Bratislave. Od roku 1989
pracoval na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu,
kde sa stal riaditeľom odboru
mnohostrannej obchodnej politiky. Jeho ďalšie kroky viedli do
Ženevy, kde bol vyslancom pri
Všeobecnej dohode o clách a obchode a pri Svetovej obchodnej
organizácii. Od roku 1998 pracuje v Komerčnej banke, kde je
členom predstavenstva a výkonným riaditeľom banky. Je tiež
viceprezidentom Francúzsko-českej obchodnej komory. Je
ženatý a s manželkou Zuzanou
majú tri deti.
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Sviatok našich krajanov
v zahraničí
Deň zahraničných Slovákov (5. júl) je sviatok takmer dvoch
miliónov našich krajanov žijúcich v zahraničí. Vyhlásila ho vláda SR v septembri 1993. Cieľom je pripomenúť si skutočnosť,
že my, Slováci, máme svojich krajanov aj mimo našej vlasti,
ale uvedomiť si tiež, že by sme ich mali podporovať v snahe
zachovať si pozitívne povedomie o vlasti predkov. Tento deň
je spätý s cyrilo-metodskou tradíciou, preto sa oslavuje 5. júla,
ktorý je štátnym sviatkom SR. Deň zahraničných Slovákov si
pripomínajú krajanské komunity na celom svete.
Slováci prežili niekoľko historických etáp vysťahovalectva.
Príčinou migrácie bola prevažne ekonomická situácia. Odchádzali nielen do „zasľúbenej“
Ameriky, ale už od začiatku
18. storočia začali osídľovať dolnú zem a jej oblasti v dnešnom
Maďarsku, Rumunsku, Srbsku
a Chorvátsku.
Vzájomné vzťahy medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskom našli odraz aj v Ústave Slovenskej republiky, ktorá
zaväzuje štát, aby podporoval
národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich
v zahraničí, aby podporoval ich
inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a aby podporoval vzťahy s materskou
krajinou.

Najviac zahraničných Slovákov
žije v USA, a to približne 1,2 milióna (podľa odhadov Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí). Za
oceán ľudia odchádzali už na
prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia, neskôr za veľkej hospodárskej krízy. Ďalšie
vlny opúšťali domovinu s každým politickým otrasom. Okolo
375-tisíc Slovákov žije v susednom Česku, približne 110-tisíc
v Maďarsku a zhruba stotisícové
sú aj komunity v Kanade a vo
Veľkej Británii.
Mnohých Slovákov aj dnes núti
opustiť svoju rodnú zem nelichotivá finančná situácia, najmä nedostatok práce. Ďalší odchádzajú
za štúdiom a tiež za snami, ktoré
si v domovskej krajine nedokážu naplniť. Po dlhšom čase tam
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nadviažu mnoho pracovných
i súkromných vzťahov, a tak je
pre nich logické pokračovať v živote v danej krajine. S návratom
domov už nepočítajú.
Nie náhodou je Deň zahraničných Slovákov spätý s oslavami slávnych slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.
Práve solúnskych bratov považujú historici za najdôležitejšie
osobnosti v dejinách Slovanov
a zvlášť Slovákov. Slovanskí vierozvestcovia priniesli na naše
územie vieru, zostavili slovanské
písmo (hlaholiku) a preložili do
staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Na Slovensku sa sviatok Cyrila a Metoda oslavuje 5.
júla, v neslovanských krajinách
14. februára. Svätí Cyril a Metod

boli vyhlásení za spolupatrónov
Európy.
Narodili sa v meste Solún v severnom Grécku, Metod okolo
roku 815 a Konštantín v roku
827. Metod študoval právo, stal
sa správcom veľkej byzantskej
župy, ktorej obyvateľstvo bolo
slovanské. Konštantín študoval
v Carihrade na cisárskej škole
spolu s budúcim cisárom Michalom III. Bratia prišli na územie
Veľkej Moravy pravdepodobne
5. júla 863.
Už pred príchodom vierozvestcov
sa na území našich predkov hlásalo evanjelium, ale Slovania mu
nerozumeli. Prezentovali im ho
totiž Nemci. Cyril a Metod boli
prví, ktorí ho začali hlásať v jazy-

ku našich predkov. Božie slovo
zároveň preložili do ich jazyka.
Ľudia tak získali úplne iný pohľad
na život, vďaka čomu sa náš národ začal vyvíjať kultúrne a sociálne, stal sa kultúrnym národom,
pretože viera pozitívne vplývala
na jeho myslenie, duchovný a duševný rozvoj. Slovania postupne
menili názory nielen na kultúru
a výchovu, ale aj na vzdelávanie, hospodárstvo a ekonomiku.
Evanjelium a viera nútila veriacich
k zodpovednosti za seba, za ľudí
okolo seba a za svet.
Nezastupiteľný prínos sv. Cyrila
a Metoda pre slovenský národ
je teda predovšetkým náboženský. Ale nemenej dôležitý je aj ich
vplyv na zrod národnej slovenskej identity. Prijatie kresťanstva,
písma a preloženie významných
diel do slovenského jazyka bolo
základom pre vznik tzv. sebaidentifikačného procesu našich
predkov, čo mimoriadne ocenili
nasledujúce generácie počas národno-obrodeneckých procesov.
Na účely svojej misie Konštantín
vytvoril nové písmo – hlaholiku.
Išlo o prvé grafické usporiadanie špeciálne prispôsobené
pre slovanský jazyk. Ďalej spolu
s Metodom pred odchodom na
Veľkú Moravu a aj po ňom vytvorili viacero prekladov a vlastných textov tzv. staroslovienčinu.
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Išlo o kultivovanú macedónčinu z okolia Solúna. Zvolili si ju
za jazyk, ktorý sa počas misie
používal na preklady. Staroslovienčina počas veľkomoravskej
misie získala veľa západoslovanských prvkov slovenských a moravských nárečí používaných na
Veľkej Morave, čím sa ešte viac
priblížila k jazyku tunajšieho
obyvateľstva. Napríklad vtedajšia verzia hlaholiky obsahovala
aj hlásku dz, ktorá sa vtedy nepoužívala nikde inde, len na území dnešného Slovenska. Vďaka
tejto činnosti sa bratia považujú
za zakladateľov slovanskej literatúry. Okrem toho Konštantín priniesol so sebou na Veľkú Moravu
symbol dvojkríža, ktorý je dnes
v slovenskom štátnom znaku.
Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda
nám ukazuje historický zrod identity našich predkov, ale v neposlednom rade aj našu budúcnosť.
Víziu, v ktorej si máme uvedomiť
svoje korene a cestu, po ktorej
prichádzame a po ktorej smerujeme do budúcnosti. Každý z nás
by mal v sebe hľadať národné,
ale zároveň univerzálne hodnoty
späté s históriou Slovanov a Slovákov. Ceniť si naše kultúrne dedičstvo, ktoré vzišlo z historicky
prvých literárnych záznamov
z rúk svätého Cyrila a Metoda.
GARI
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Zástupcovia ČSÚZ Bratislava
na konferencii CDGC
„Veríme, že pre úspech sú kľúčové dve veci: vízia a napredovanie.“
(z webstránky CDGC)

Delegácia ČSÚZ Bratislava sa
na sklonku roka 2013 zúčastnila
významného medzinárodného
podujatia, 3. výročnej konferencie Centra pre globálny dialóg
a spoluprácu (CDGC).

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a podpredseda ČSÚZ Bratislava Miloš Soboňa.

CDGC je medzinárodná a politicky nezávislá mimovládna
organizácia sídliaca v Rakúsku,
ktorej hlavným cieľom je šírenie etických hodnôt v podnikaní i v politike, a tým aj pomoc
a podpora rozvojovým štátom
v ich snahe stať sa spoľahlivejšími, efektívnejšími a stabilnejšími partnermi pre Európu i celý
rozvinutý svet. Zakladateľmi
tejto organizácie sú bulharský
exprezident Petar Stoyanov
(v súčasnosti predseda CGDC),
medzinárodne uznávaný expert
na biznis poradenstvo Stamen
Stantchev, bývalý generálny
tajomník Rady Európy Walter
Schwimmer, rakúsky exminister obrany Werner Fasslabend
a belgický developer Etienne
Declercq. V súčasnosti má organizácia už niekoľko stoviek členov, súkromných i právnických
osôb z podnikateľskej, politickej,
akademickej i mimovládnej sféry.
V spolupráci so svojimi členmi sa
CDGC usiluje o hľadanie odpovedí na aktuálne globálne politicko-ekonomické výzvy, ako aj
o navrhovanie riešení problémov,
ktoré tieto výzvy prinášajú.
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CDGC každoročne organizuje výročné konferencie práve
za účelom hľadania odpovedí
na konkrétne otázky, pričom
otvára a podnecuje interdisciplinárny „globálny dialóg“, ktorý príznačne figuruje
i v názve organizácie. V roku
2013 bola ústrednou témou
tejto konferencie s podtitulom Dialóg a spolupráca pre
zmenu otázka euro-ázijskej
previazanosti pri prekonávaní globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Konferencie
sa zúčastnili významní medzinárodne uznávaní hostia,
spomedzi ktorých možno spomenúť predovšetkým predsedu Európskej komisie José
Manuela Barrosa, ale aj bývalého prezidenta Spojených
štátov amerických Billa Clintona, francúzsku exministerku
zdravotníctva a europoslankyňu Rachidu Dati, bývalého
viceguvernéra Svetovej banky
Ismaila Serageldina či slovenského expremiéra Mikuláša
Dzurindu. ČSÚZ Bratislava je
hrdý, že popri týchto osobnostiach zvučných mien boli
na toto významné podujatie
prizvaní aj jeho predseda Radoslav Baran, podpredseda
Miloš Soboňa a podpredseda
Branko Šmilňák.
Katarína Cséfalvayová
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NAŠE projekty

Predstavitelia a členovia Občianskeho združenia Zachovanie
pamiatky Jura Hronca v Gočove 17. decembra 2013 medzi sebou privítali vzácnych hostí, predstaviteľov Československého
ústavu zahraničního Bratislava, a to predsedu Mgr. Radoslava
Barana, riaditeľa Miloša Soboňu a člena ČSÚZ Bratislava RNDr.
Ivana Zuzulu, ktorí prejavili nebývalý záujem o gočovského
rodáka Jura Hronca, nestora slovenských matematikov, zakladateľa piatich vysokých škôl na Slovensku.
Vzácnych hostí nevítal len predseda Občianskeho združenia
Zachovanie pamiatky Jura
Hronca, priamy potomok Prof.
h. c., prof. Ing. Ondrej Hronec,
DrSc., ale aj starosta obce Ing.
Milan Mlynár, zástupca starostu
Ján Marciš i členovia obecného
zastupiteľstva, Matice slovenskej a jednotlivých občianskych
združení v Gočove, i miestna
pani farárka Mgr. Martina Gdovinová. Vo vzácnych okamihoch
nemohli chýbať ani členovia folklórnej skupiny Gočovan, ktorí
pripravili privítanie dvojakého
druhu. Predstavili sa krátkym
prierezom svojím interpretačným umením v podobe spevov,
muziky i tanca zo svojej rodnej obce. Nemožno opomenúť
ani tradičnú gemerskú pohostinnosť, ktorá sa niesla v duchu
tamojších tradícií.
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Hlavným cieľom stretnutia bola
prehliadka s odborným výkladom a cieľavedomé konzultácie
v Pamätnom dome Jura Hronca,
ktorý je zriadený na veľmi dobrej
úrovni. Rozhodne však ešte potrebuje dotvoriť interiér i exteriér
do dokonalejšej podoby, aby
návštevníci nadobudli ucelený
pohľad nielen na skromné, ale
svojské a typické rodisko človeka, ktorý preslávil svoju rodnú
obec nielen na Slovensku. Význam diela a pôsobenia Jura
Hronca nepochybne prekračuje
hranice regiónu, ba i Slovenska,
či Európy. Celý objekt i naďalej
vyžaduje odbornú konzervátorskú a reštaurátorskú pozornosť,
čo v súčasnej finančnej situácii
nebolo možné.
Na záver prehliadky Pamätného domu Jura Hronca hostia –

Slávnosti sa zúčastnil aj priamy potomok Jura Hronca prof. Ondrej Hronec, a tiež zástupcovia obce,
Matice slovenskej a miestnych občianskych združení.

predstavitelia ČSÚZ svojim hostiteľom odovzdali sponzorský dar
v podobe symbolického šeku
na 10 000 eur, ktoré majú slúžiť
na dokončenie rekonštrukčných
prác, na ďalšiu akvizičnú činnosť,
ošetrenie a konzerváciu deponovaných i vystavovaných artefaktov. Určitá miera prostriedkov
bude použitá i na rozšírenie doterajšej expozície o časť „gočovský hospodársky dvor“, ktorého
prvé črty v podobe stavebných
príprav možno vidieť už aj v súčasnosti.
Predstavitelia OZ, obce a všetci
prítomní hostitelia prejavili veľkú
vďačnosť za poskytnutú podporu, ktorá je jedinečnou pomocou
v aktivitách obce nepočítajúcej
viac ako štyristo obyvateľov, kde

je získavanie akýchkoľvek prostriedkov vždy problematické.
Stretnutie v Gočove doslova
podfarbovala jedinečná muzika
Ondreja Hlaváča, ktorá podporila neformálnu atmosféru užitočného, poučného a priateľského
stretnutia. Bolo síce pracovné,
ale mimoriadne príjemné a obohacujúce.
Gočovania vyjadrujú veľkú vďaku
za záujem o život a dielo svojho
rodáka, ale i za prejavený interes,
ktorý napomáha riešiť vytýčené
úlohy na dlhodobé zachovávanie
pamiatky nespochybniteľne uctievanej osobnosti Jura Hronca,
gočovského rodáka. Ďakujeme!
PhDr. Daniela Hroncová-Faklová
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Letná škola slovenského
jazyka a kultúry
ČSÚZ Bratislava pripravuje
na toto leto nezabudnuteľný
zážitok pre 15 stredoškolákov
zo zahraničia.
Leto je čas prázdnin a oddychu,
je to však aj čas spoznávania,
nadobúdania skúseností a rozširovania obzorov. A práve pre
tých mladých ľudí, ktorí súhlasia
s týmto tvrdením a majú chuť
využiť prázdniny na vzdelávanie,
nadviazanie nových kontaktov
a spoznanie krás slovenčiny
a Slovenska, pripravil Československý ústav zahraniční Bratislava originálny projekt pod názvom „Letná škola slovenského
jazyka a kultúry“.
Letná škola je určená pre mládežníkov vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí majú slovenský pôvod
a trvalo žijú v zahraničí. Bude
pre nich príležitosťou zdokonaliť
sa v slovenskom jazyku, bližšie
sa zoznámiť s najrozmanitejšími
aspektmi slovenskej kultúry, spoznať krásy Slovenska a v neposlednom rade nadviazať priateľstvá s rovesníkmi z iných krajín.
Počas desiatich dní strávených
na Slovensku budú mať účastníci možnosť zdokonaliť sa v slo24

venskom jazyku, oboznámiť sa
so slovenskou literárnou i divadelnou tvorbou, ľudovou slovesnosťou a tradičným umením, ako
aj na vlastné oči vidieť prírodné,
historické i kultúrne pozoruhodnosti Slovenska.
Samotný pobyt pozostáva
z dvoch častí. Prvá z nich je zameraná na výučbu a študenti sa
počas nej budú hravou formou
zdokonaľovať v slovenskom jazyku a spoznávať najvýznamnejšie
literárne diela slovenských autorov. Táto časť letnej školy sa
uskutoční v Bratislave a hodiny
strávené učením budú vhodne
dopĺňané rôznymi kultúrnymi
aktivitami. Účastníci budú mať
možnosť spoznať Bratislavu, plaviť sa po Dunaji a navštíviť hrad
Devín, tiež na vlastné oči vidieť
a vyskúšať si ukážky tradičných
ľudových remesiel, ako je hrnčiarska, tkáčska či drotárska výroba, alebo sa naučiť niektoré zo
slovenských ľudových tancov
a piesní.
Druhá časť letnej školy bude
okružnou cestou po Slovensku,
zameranou na objavovanie jeho
jedinečných krás. Študenti navštívia slovenské hrady oprade-

né povesťami, mestá s bohatou
históriou, absolvujú túru po tatranských chodníčkoch a vydajú
sa aj na dobrodružný splav rieky
Dunajec na pltiach.
Veríme, že letná škola bude pre jej
účastníkov nezabudnuteľným zážitkom, ktorý významne prispeje

k vybudovaniu a upevneniu vzťahu každého jedného z nich k slovenčine a k Slovensku. A o tom,
ako sa im letná škola páčila a čo
všetko počas nej zažili, vám v budúcom čísle Bulletinu podrobne
napíšu samotní účastníci!
Katarína Cséfalvayová
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Navštívili nás

Veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Livia Klausová

NAŠU POMOC OCENIA
NASLEDUJÚCE GENERÁCIE

spoločnosti IMG, ktorí svojou
podporou významne prispeli
k uskutočneniu tejto návštevy.
Radoslav Baran potom v úvodnej reči predstavil Československý ústav zahraniční Bratislava
a jeho krátku, avšak bohatú históriu. Miloš Soboňa a Katarína
Cséfalvayová neskôr v nadväznosti na jeho slová prezentovali
realizované i pripravované projekty ČSÚZ Bratislava.
Pani Klausová ocenila úsilie,
ktoré vedie k podpore Čechov
a Slovákov žijúcich v zahraničí.
Ako uviedla, víta aktivity obidvoch národov, ktoré pomáhajú
nielen k skvalitňovaniu vzájomných vzťahov, ale zároveň podávajú pomocnú ruku krajanom

Zľava: T. Habánik, F. Imrich, M. Zozulák, M. Hradický, K. Cséfalvayová, R. Baran, L. Klausová, M. Soboňa,
Z. Balogh, B. Šmilňák.

V pondelok 19. mája 2014 sme
v nových priestoroch Československého ústavu zahraničního
Bratislava privítali mimoriadne
vzácneho hosťa, veľvyslankyňu
Českej republiky na Slovensku
pani Liviu Klausovú. Jej prijatie v ČSÚZ Bratislava je o to
významnejšie, že pri svojom
mimoriadne bohatom pracovnom programe si pani veľvyslankyňa len zriedka nájde čas
na podobné návštevy, a preto
sa veľmi tešíme výsade, ktorej
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sa nám dostalo v podobe možnosti stráviť s pani Klausovou
niekoľko chvíľ v družnom rozhovore.
V úvode návštevy pani veľvyslankyňa vyjadrila svoj obdiv
k priestorom ČSÚZ Bratislava, ktoré jej ukázal predseda
Radoslav Baran. Následne
predstavil prítomných, vrátane
predsedníctva ČSÚZ Bratislava a jeho členov Milana Hradického a Zsolta Balogha zo

v zahraničí. „Všetko, čo dnes
za hranicami Československa
pripomína Slovákom a Čechom
ich domovinu, sa v budúcnosti odzrkadlí v tom, že na vlasť
svojich predkov nezabudnú ani
ďalšie generácie našich krajanov,“ dodala.
Počas neformálneho posedenia pri káve a zákuskoch pani
Klausová prejavila záujem
o možnosti budúcej spolupráce medzi ambasádou Českej
republiky na Slovensku a ČSÚZ
Bratislava a v závere návštevy
si prevzala z rúk Milana Hradického malý darček – Sacherovu
tortu.
Katarína Cséfalvayová

Livia Klausová je veľvyslankyňou
Českej republiky na Slovensku
od novembra 2013, kedy odovzdala poverovacie listiny do rúk
prezidenta Slovenskej republiky, a na poste veľvyslanca tak
vystriedala svojho predchodcu
Jana Karfíka. Vyštudovala ekonómiu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, študovala však aj
v Amsterdame a Luxembursku.
V rámci svojej kariéry pôsobila
ako vedecká pracovníčka Ekonomického ústavu ČSAV, členka
dozorných rád viacerých spoločností a od roku 2003 bola prvou dámou Českej republiky.
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VÝZNAMNÉ UDALOSTI

Návšteva predsedu vlády Českej republiky Mgr. Bohuslava
Sobotku v Školskom spolku Komenský

Premiér prisľúbil podporu
Predseda vlády Českej republiky Bohuslav Sobotka navštívil
na začiatku júna Školský spolok
Komenský vo Viedni. Návšteva sa uskutočnila z iniciatívy
veľvyslanca Českej republiky
v Rakúsku DI Jána Sechtera.
Predseda vlády a jeho manželka
Oľga spolu s delegáciou prišli
na Sebastianplatz, kde ich privítal starosta Školského spolku
Komenský Karol Hanzl. Nechýbali dievčatá zo súboru Mariánka v krojoch, ktoré vzácnych

hostí vítali podľa českej tradície chlebom a soľou. V budove
školy delegáciu vítali Jaromír
Šlápota, predseda Československého ústavu zahraničního,
Jana Hanzlová, riaditeľka prvého
a druhého stupňa Bilingválnej
školy, ďalej Pavol Rodt, predseda Menšinovej rady a vicestarosta školského spolku, Michal
Polák, generálny tajomník Rakúsko-českej spoločnosti, vicestarosta spolku a člen prezidiálnej kancelárie starostu mesta
Viedeň a Marcela Ofnerová, bu-

Školský spolok Komenský vo Viedni privítal významnú návštevu – predsedu vlády Českej republiky
B. Sobotku. Na stretnutí sa zúčastnil aj predseda ČSÚZ J. Šlápota a predseda ČSÚZ Bratislava R. Baran.
Zdroj foto: vláda.cz
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dúca riaditeľka prvého a druhého stupňa Bilingválnej školy. Na
stretnutí sa zúčastnil aj Radoslav
Baran, predseda Československého ústavu zahraničního
v Bratislave.
Prehliadka školy sa začala v archíve. Do jeho histórie hostí zasvätila vedúca archívu Vlasta
Valešová. Starosta spolku Karol
Hanzl hostí v krátkosti zoznámil s históriou spolku a budov,
ktoré spolok vlastní. Hostia pokračovali s krátkou zastávkou
na terase kuchyne, kde si pán
premiér s manželkou vychutnali
výhľad na okolie školy. Hostia
si potom pozreli učebňu fyziky, divadelnú sálu a prešli sa
po záhrade. Návšteva predsedu vlády prebehla vo veselej,
priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Hostí sprevádzali veľvyslanec ČR v Rakúsku DI Jan
Sechter s manželkou Michaelou Sechterovou, rakúsky veľvyslanec v Prahe Dr. Ferdinand
Trauttmanstorff, štátny tajomník
pre európske záležitosti DI Tomáš Prouza, námestník ministra
zahraničných vecí Karel Borůvka, Martin Ayrer, hovorca vlády
a riaditeľ odboru komunikácie,
Barbora Loudová, riaditeľka
odboru protokolu a zahraničných vzťahov a Veronika Suchá
z oddelenia protokolu. Z Veľvyslanectva Českej republiky vo

Viedni boli prítomní I. tajomník
Tomáš Kratochvíl a Lucia Lindová.
Nasledovalo dôležité rokovanie,
ktorého predmetom bolo zabezpečenie pravidelnej finančnej podpory našich inštitúcií zo
strany Českej republiky.
Hosťom vo veľkej klubovni predniesli krátke príhovory starosta
spolku Karol Hanzl a veľvyslanec DI Ján Sechter. V rámci
krátkeho programu vystúpili
s tromi krásnymi tancami deti
z Mariánky pod vedením Martiny Canovej. Starosta K. Hanzl
odovzdal vzácnemu hosťovi darček, ktorý na tento účel
namaľovali deti zo škôlky. Pán
premiér sa poďakoval za vrelé prijatie a pozitívne ohodnotil
prácu inštitúcie vo Viedni. Vo
svojej zdravici prisľúbil Školskému spolku Komenský podporu,
aká je v danej situácii možná.
Na záver mali predstavitelia
krajanských spolkov možnosť
predstaviť činnosť svojich organizácií. Návšteva významného
hosťa splnila svoj účel a veľmi
potešila členov spolku. Vďaka
patrí všetkým zúčastneným
a najmä tým, ktorí sa o ňu zaslúžili.
Margita Jonas
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rozhovor

s podpredsedom ČSÚZ Bratislava Milošom Soboňom

Letná škola bude aj
o pohostinnosti a prajnosti

M. Soboňa.

Myšlienka prvého československého prezidenta T. G. Masaryka, spolupráca a pomoc
krajanom žijúcim v zahraničí
nenechala „chladným“ ani
teba. Prečo si sa rozhodol pomáhať Slovákom za hranicami
našej vlasti?
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Pretože si musíme pomáhať!
Slováci si musia pomáhať, ak
chcú fungovať ako súdržný,
priateľský a prajný národ v srdci Európy. Myslím si, že by nás
mal viac zaujímať život našich
krajanov v zahraničí. Mali by
sme vedieť, ako žijú, či udržujú

naše zvyky a tradície, či sa usilujú o zachovanie slovenského
jazyka vo svojich komunitách, či
majú záujem o to, aby ich deti
študovali na vysokých školách
na Slovensku. Aj z tohto dôvodu sme sa s partnermi rozhodli
využiť príležitosť a založiť ČSÚZ
na Slovensku. Ide o organizáciu
s neuveriteľnou vyše 85-ročnou
tradíciou, ktorá počas svojej
existencie podporila obrovské
množstvo projektov prakticky
po celom svete a ktorá je zároveň garantom zmysluplnosti úsilia podporovať krajanov žijúcich
v zahraničí. Táto myšlienka v nás
dozrievala dlhší čas, zaoberali
sme sa tým, ako nájsť platformu
na udržanie kontaktu s krajanmi,
ako byť nápomocní pri organizovaní kultúrnych, športových,
spoločenských alebo vzdelávacích podujatí, ako sa dozvedieť
o významnom Slovákovi žijúcom
v zahraničí a prerozprávať jeho
životný príbeh ľudom doma. Prezentovať ho zároveň ako vzor pre
mladých ľudí. Spektrum spolupráce je veľmi veľké a my v súčasnosti objavujeme jej možnosti. Snažíme sa hľadať podporu
v snahe zrealizovať čo najväčší
počet kvalitných projektov. Je
to naše rozhodnutie s mojimi
partnermi a priateľmi, s ktorými ČSÚZ Bratislava vedieme.
Znamená to pre nás obetovať
časť zo svojho voľného času

a venovať ho tvorbe a príprave
projektov, ktoré pomôžu našim
krajanom a ktoré im uľahčia aj
tak ťažkú situáciu. Nám zároveň
umožnia napĺňať ciele a posolstvá organizácie, s ktorými sme
sa stotožnili.
Počas krátkej histórie má
ČSÚZ Bratislava za sebou
niekoľko úspešných projektov.
Ktorý z nich ťa oslovil najviac?
Môžem spomenúť finančný dar,
ktorý sa nám spolu s partnermi
podarilo vyzbierať na rekonštrukciu a zachovanie rodného
domu významného zakladateľa
modernej matematiky a jedného
zo spoluzakladateľov Slovenskej
akadémie vied a niekoľkých univerzít, pedagóga a verejného činiteľa Jura Hronca v Gočove. Pri
slávnostnom odovzdávaní šeku
sme sa v Gočove stretli aj so zástupcami Matice slovenskej a aj
s priamym príbuzným Jura Hronca profesorom Hroncom, ktorý
nám veľmi zaujímavou formou
predstavil život a tvorbu svojho
predka. V súčasnosti dohliada
na úspešnú realizáciu projektu.
Často cestuješ za hranice
Slovenska, a to nielen do neďalekej Viedne a Prahy. Ako
naši krajania vnímajú ČSÚZ
Bratislava a pomoc, ktorú sa
im snažíme poskytnúť?
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PARTNERI

Československý ústav zahraniční Bratislava
ďakuje za podporu.

Podpredseda Miloš Soboňa a prof. Ondrej Hronec pri slávnostnom odovzdaní finančného príspevku
ČSÚZ Bratislava na rekonštrukciu Pamätného domu Jura Hronca.

Za seba môžem povedať, že
som sa doposiaľ stretol iba
s pokorným, vďačným, skromným a priateľským prístupom
zo strany našich partnerov v zahraničí. Je to asi obraz toho,
ako títo ľudia žijú, aké hodnoty
vyznávajú a ako chcú byť u nás
na Slovensku vnímaní. Naša
podpora, samozrejme, nie je
nekonečná, má svoje finančné limity, ale je určite úprimná
a nezištná a tento parameter
navodzuje skvelú atmosféru pri
našej spolupráci.
Čo chystá ČSÚZ Bratislava
v blízkej budúcnosti?
32

Je pred nami leto, sme pripravení zorganizovať letnú školu
slovenského jazyka a kultúry
určenú pre študentov stredných
škôl slovenského pôvodu žijúcich v zahraničí. Pozvaní účastníci sa pútavou formou dozvedia
zaujímavosti o slovenskej kultúre,
tradíciách a zvykoch, zdokonalia sa aj v slovenskom jazyku.
Chceme im zároveň ukázať našu
pohostinnosť, prajnosť a aj krásy
krajiny ich predkov. Prostredníctvom týchto mladých ľudí šíriť
dobré meno Slovenska za hranicami našej vlasti.
GARI
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Správy zo Slovenska

SLOVENSKO MÁ NOVÉHO PREZIDENTA
Z DOMOVA
Novým prezidentom SR
sa stal Andrej Kiska

Andrej Kiska sa stal novým slovenským prezidentom, na tomto
poste 15. júna vystriedal doterajšiu hlavu štátu Ivana Gašparoviča.
Po spočítaní všetkých volebných
okrskov v 2. kole volieb získal
59,38 percenta hlasov. Jeho súper Robert Fico presvedčil 40,61
percenta voličov. V absolútnych
číslach volilo A. Kisku 1 307 065
a R. Fica 893 841 oprávnených
voličov. Volebná účasť dosiahla
50,48 percenta.
Vzniká strana SIEŤ
Sieť je názov nového politického
subjektu, ktorého vznik v apríli
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v Prešove ohlásil poslanec NR
SR Radoslav Procházka so skupinou svojich prívržencov. Strana sa vyhraňuje ako pravý stred,
štruktúry bude mať v 28 miestnych centrách, a to v 12 najväčších mestách Slovenska
a 16 regiónoch. Logom strany je
mriežka, ktorá odráža rôznorodé potreby občanov Slovenska
v jednotlivých lokalitách. Prvý
prieskum volebných preferencií
z prelomu apríla a mája podľa
agentúry Polis ukázal, že stranu SIEŤ by volilo 11,5 percenta
voličov a skončila by druhá za
Smerom.
Referendum
o odluke cirkví od štátu
Referendum o finančnej odluke
cirkví od štátu žiadajú v petícii,
ktorej spustenie začiatkom mája
ohlásil trojčlenný petičný výbor.
„Žiadame dokončiť proces odluky
cirkví od štátu, ktorý sa začal
v roku 1990 a nebol podľa nášho
názoru dokončený,“ hovorí predseda petičného výboru Štefan
Sládeček. Ten označil túto akciu
za občiansku iniciatívu. Potrebný
počet podpisov – 350 000, aby
prezident Slovenskej republiky
vyhlásil referendum, by mohli
podľa Sládečka vyzbierať do
konca tohto roka.

Trinástka
do Europarlamentu
Smer-SD vyhral na Slovensku
voľby do Európskeho parlamentu
a v europarlamente ho v novom
volebnom období budú zastupovať štyria poslanci. Kto bude
zastupovať Slovensko? SMER:
Maroš Šefčovič, Monika Flašíková-Beňová, Boris Zala, Vladimír
Maňka, KDH: Anna Záborská,
Miroslav Mikolášik, SDKÚ: Ivan
Štefanec, Eduard Kukan, OĽaNO: Branislav Škripek, Most-Híd:
József Nagy, SaS: Richard Sulík,
NOVA: Jana Žitňanská, SMK: Pál
Csáky.
Z EKONOMIKY
Rast daní nezabral
Slovenskí ministri sa prepočítali. Cesta zvyšovania spotrebných či firemných daní, ktorou
sa začali uberať posledné dve
vlády, nebola správna. Exminister financií Ivan Mikloš stavil pri
ozdravovaní verejných financií
na rast dane z pridanej hodnoty
z 19 na 20 percent, ale plánovaný výnos sa nedostavil. Predstavitelia SDKÚ vtedy priznali
nižší výber, ale rovnaký osud
predpovedali aj pri zvýšení dane
z 19 na 23 percent, na čo stavil
minister financií Peter Kažimír
(Smer). Ukázalo sa, že medziročne vybral viac o 138 miliónov
eur, ale zároveň za plánovaným

výnosom z vyššej dane zaostal
až o 231 miliónov eur.
Slovenské dôchodky
sú stále nízke
Priemerný starobný dôchodok
na Slovensku nie je ani 400 eur.
Priemerný starobný dôchodok na
Slovensku ku koncu apríla tohto roka predstavoval 399,1 eura.
V porovnaní s koncom apríla minulého roka išlo o nárast o 10,5
eura. Tento druh dôchodku pritom na konci minulého mesiaca
poberalo 998,5 tis. osôb. Predčasný starobný dôchodok, ktorý
ku koncu apríla dostávalo 21,3
tis. penzistov, dosahoval v priemere 395,1 eura. Medziročne išlo
o nárast o 7,3 eura.Vyplýva to
z údajov, ktoré zverejnila Sociálna
poisťovňa.
Slovenský zahraničný
obchod vykázal prebytok
Slovenský zahraničný obchod
vykázal po troch mesiacoch
tohto roka prebytok na úrovni
1,247 mld. eur. V medziročnom
porovnaní tak kumulatívny trojmesačný prebytok mierne stúpol
o necelých 30 mil. eur. V samotnom marci pritom prebytok stúpol
o 358,5 mil. eur, kým vo februári
skončil zahraničný obchod podľa
revidovaných údajov Štatistického úradu SR v pluse 507,1 mil. eur.
V marci minulého roka dosiahol
prebytok 442,6 mil. eur.
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Štát by sa mal do mesiaca
stať jediným majiteľom SPP
Slovensko by sa už onedlho malo
stať jediným vlastníkom Slovenského plynárenského priemyslu.
Štát by mal prevziať 49-percentný podiel od spoločnosti Energetický a průmyslový holding (EPH)
do mesiaca. Kabinet Roberta
Fica schválil prevzatie 49-percentného podielu SPP od českej spoločnosti EPH v septembri
2013. Štát má v pláne ovládnuť
cenotvorbu zemného plynu pre
odberateľov v najväčšom slovenskom dodávateľovi plynu.
Do roku 2020
má na Slovensku vzniknúť
118 kilometrov diaľnic
V novom programovom období eurofondov 2014 až 2020 by
malo byť vybudovaných z prostriedkov Európskej únie 118 kilometrov diaľnic a 78 km rýchlostných ciest. Celkové náklady
na rozvoj cestnej infraštruktúry
v uvedenom období by mali
dosiahnuť 1,72 mld. eur, z toho
z nového Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra (OPII)
1,646 mld. eur a z fondu CEF
(nástroj na prepájanie Európy)
74,3 mil. eur.
Z KULTúRY
Lenka Filipová po Slovensku
Česká speváčka a gitaristka
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Lenka Filipová, ktorá v máji koncertovala na Slovensku, si pre
fanúšikov pripravila špeciálne
upravené klasické piesne, ale
aj vlastné hity. Interpretke robia
na pódiu spoločnosť aj dcéra
Lenny a hudobník Jindra Koníř.
Lenka Filipová sa na Slovensko
čoskoro vráti. ,,V júli vystúpim
na Slovensku aj so sláčikmi.
Zahráme v Tatranskej Lomnici,
v drevenom kostole v Kežmarku,
na hradoch v Košiciach, Starej
Ľubovni a tiež pravdepodobne
na Spišskom hrade.“

Najkrajšie knihy Slovenska
Najkrajšie knihy Slovenska za rok
2013 slávnostne vyhlásili začiatkom mája v Bratislave v koncertnej sieni Vysokej školy múzických
umení. Víťazné tituly súťaže, ktorú
každoročne organizuje Bibiana –
medzinárodný dom umenia pre
deti, mohli záujemcovia vidieť na
rovnomennej výstave v Bibiane

v jej sídle na Panskej 41 v bratislavskom Starom Meste od stredy 7. mája do nedele 8. júna denne, okrem pondelka. Ocenené
knihy predstavia aj na knižných
veľtrhoch v zahraničí.
Umenie Sergeja Šablavina
v Bratislave
V Pállfyho paláci bola usporiadaná od 4. 4. – 15. 6. 2014 skvelá
výstava ruského umelca Sergeja
Šablavina, ktorý patrí k popredným predstaviteľom ruského non
konformizmu (umenia, ktoré bolo
alternatívou voči oficiálnej kultúre v Sovietskom zväze). Pôvodným povolaním bol matematik,
ktorý sa k umeniu dostal cez
štúdium na Ľudovej univerzite
umenia v Moskve, čo bolo niečo
ako „tretia cesta“ umeleckého
vzdelávania vo vtedajšom ZSSR.
Projekt Desatoro
uvedie SND
Netradičný projekt Desatoro
uvedie na rôznych javiskách
i vo svojich netradičných priestoroch novej budovy Slovenské
národné divadlo. Činoherné
dielo, ktoré spojilo 11 režisérov
a desať Božích zákonov, malo
premiéru v sobotu 31. mája 2014.
Odhadom štvor- až päťhodinové
predstavenie tvorí desať malých,
približne 20-minútových autorských inscenácií – meditácií
(polemík, variácií) nad koreňmi

európskej kultúry, morálky a zákonodarstva.
ZO ŠPORTU
Slováci sú najvyšší
Slovenská hokejová reprezentácia má na MS zabezpečený už
jeden primát – tím Vladimíra Vůjtka má najväčšiu priemernú výšku. Priemerný slovenský účastník
šampionátu meria 187 cm. Najťažší sú domáci Bielorusi, ktorí
vážia v priemere 90,72 kg. Priemerná hmotnosť tímu SR je 89 kg.
Pozícia najvyššieho muža turnaja
patrí s 203 cm Tylerovi Myersovi
z Kanady, najnižšieho Nicolovi
Fontanivemu z Talianska (165 cm).
Hamšík vyhral
Taliansky pohár
Slovenský futbalista Marek
Hamšík z SSC Neapol ako prvý
zdvihol nad hlavu trofej pre víťazov Talianskeho pohára. Dvadsaťšesťročný Banskobystričan
bol vo finále súťaže na Olympijskom štadióne v Ríme proti
Fiorentine (3 : 1) kapitánom mužstva spod Vezuvu. Súboj síce
nedohral, keď ho tréner Rafael
Benitez vystriedal v 63. minúte,
ale po jeho skončení sa práve
jemu ušla česť zdvihnúť pohár.
Belasí majstrom ligy
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
oslavujú v najvyššej súťaži tri
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kolá pred koncom tejto sezóny
majstrovský titul, rekordný ôsmy
v ére samostatnosti SR (predtým
v rokoch 1994, 1995, 1996, 1999,
2009, 2011 a 2013). O celkovom
prvenstve rozhodli „belasí“ víťazstvom nad FC ViOn Zlaté
Moravce 2 : 0 v dueli 30. kola
Corgoň ligy. Na lavičke belasých
bolo osvedčené duo trénerov
Dušan Galis a Jozef Valovič. Žiaľ,
divákov chodilo na nevľúdne Pasienky čoraz menej a menej…

Hantuchovej a Karine Habšudovej-Cílekovej historicky treťou
Slovenkou v singlovej Top ten.
Cibulková má po skvelých výsledkoch v úvodnej tretine tejto
sezóny veľkú šancu kvalifikovať
sa na októbrový šampionát WTA
Tour do Singapuru.
Sagan v rebríčku ôsmy

Cibulková v desiatke

Slovenská tenistka Dominika
Cibulková je prvýkrát v kariére
v elitnej svetovej desiatke. Vďaka
postupu do semifinále dvojhry na
turnaji WTA v Miami sa v rebríčku posunula z 11. na 10. miesto
pred Talianku Saru Erraniovú.
Cibulková sa stala po Daniele
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Letná škoLa
sLovenského
jazyka a kuLtúry

Slovenský cyklista Peter Sagan
je aj po ďalšom podujatí WorldTour – Okolo Romandie – v rebríčku Medzinárodnej cyklistickej
únie na 8. mieste. Poradie na
popredných priečkach sa po
pretekoch vo Švajčiarsku nemenilo. Dvadsaťštyriročný Žilinčan
má na svojom konte 183 bodov,
ďalšie si bude môcť pripísať na
júnových pretekoch vo Švajčiarsku. V máji sa predstaví v zámorí
na pretekoch Okolo Kalifornie.

Dátum: 03. 08. - 13. 08. 2014

Predbežný program letnej školy:

Všeobecná charakteristika: spojenie výučby
slovenského jazyka a literatúry s praktickým
poznávaním Slovenska a jeho kultúry z rôznych
aspektov.

1. deň – príchod do Bratislavy, ubytovanie
2. deň – výučba, popoludní prehliadka
Bratislavy
3. deň – výučba, popoludní dvor remesiel
ÚĽUV – ukážky ľudových remesiel
s možnosťou vyrobiť si vlastné produkty
4. deň – výučba, popoludní plavba loďou po
Dunaji a prehliadka hradu Devín
5. deň – výučba, popoludní predstavenie
ľudového súboru (spojené s výučbou
ľudového tanca)
6. deň – výučba, popoludní súťaž v teréne
„Poznáš Bratislavu?“
7. – 10. deň – cestovanie po Slovensku
11. deň – návrat domov

Kritériá pre uchádzačov:
Vek 15 – 18 rokov (vrátane)
Slovenský pôvod
Ovládanie slovenského jazyka na
komunikačnej úrovni
Chuť a vôľa zdokonaliť sa v slovenskom jazyku a spoznať kultúru a krásy svojej vlasti

Ako sa prihlásiť?
Vyplniť prihlášku (k stiahnutiu na www.csuz.sk)
Priložiť štrukturovaný životopis
Napísať motivačný list na tému Prečo chcem
spoznať slovenskú kultúru? V rozsahu 1 – 2
normostrany
Priložiť súhlas rodiča (zákonného zástupcu)
s účasťou na letnej škole
Prihlášku spolu s prílohami poslať do
05. 07. 2014 na adresu info@csuz.sk

Výberová komisia na základe posúdenia
prihlášok vyberie 15 účastníkov letnej školy,
ktorým ČSÚZ Bratislava hradí náklady na pobyt,
vrátane ubytovania a stravy; účastníci hradia
cestovné z a do svojej krajiny a vreckové.

Jozef Korbel
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