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Mark Your Calendars: 
!e following FCSU Sales Seminars  

have been "nalized...
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Expanded Jednota Newspaper 
Archive Now on FCSU Website

Join in Commemorating Our Mother 
of Sorrows Chapel in DC’s National

Shrine on September 14, 2014

Branch 181’s Michael J. Hricik 
Appointed Regional Reporter

Branch 382's John Slovenkai, Jr. 
Recognized for Art Entry
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Slovak Catholic Family Day   Picnic Mississauga, Ontario
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Slovak Catholic Family Day   Picnic Mississauga, Ontario
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Purchase Single 
Premium Whole Life 
Insurance coverage 
for your children or 
grandchildren and 

receive a 

FREE $10.00 
GIFT CARD 
to present with the 

certificate!

FCSU FINANCIAL 
Single Premium 

Insurance Summer Special

Features:
• Pay one premium and have fully  
  paid-up Insurance
• Issued in any amount ($5000 or more) 
  subject to current FCSU LIFE  
  non-medical limits
• Excellent gift for children or grandchildren

Newborn Male Newborn Female
$5000 for $410 $5000 for $345
$10000 for $820 $10000 for $690

Male - age 5 Female - age 5
$5000 for $475 $5000 for $410
$10000 for $950 $10000 for $820

Male - age 10 Female - age 10
$5000 for $565 $5000 for $485
$10000 for $1,130 $10000 for $970

Male - age 15 Female - age 15
$5000 for $670 $5000 for $570
$10000 for $1,340 $10000 for $1,140

Year of Faith: Church in the Modern World, Parts 7 & 8

Father Charles Sperlak’s Golden 
Jubilee of Ordination
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Slovak Sports Roundup for July

Bratislava Boys Choir to perform in Scranton, PA
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See Solution on Page 19
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If each member would sign up just one new 
member, we could double our 

Society immediately

THINK ABOUT IT! 
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BRANCH ANNOUNCEMENTS

Slovak Language 
Classes O#ered

Fourth Annual Beer Tasting Planned

Check out the First Catholic Slovak Union  
website at www.fcsu.com

A great source for the latest information about our 
Society - and events in the greater Slovak community.
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DISTRICT ANNOUNCEMENTS

Check out the First Catholic Slovak Union
 website at www.fcsu.com

District 17 Plans 
Annual Summer Picnic 

SLOVAK FESTIVAL ON SUNDAY 
OF LABOR DAY WEEKEND

2014 Midwest Slovak Pastoral 
Seminar in September
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OBITUARIES
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Attention: FCSU Mobile Members!

If each member would sign up just one new member,  
we could double our Society immediately

THINK ABOUT IT! 

OBITUARIES Minneapolis Parish Festival
Sunday, August 17, 2014
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LIGHT ONE CANDLE

Being Catholic at a Baptist University

41st Annual Slovak Day in Indiana
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Solution to Puzzle from page 10

Jednota  8/6/14

FCSU Helps Honor Slovak 
Heritage in Pittston, PA

From the Desk of the Executive 
Secretary – Holiday Hours
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Kiska: Austria Was Window to 
Another World

Fico: It's a Miracle !at No One 
Perished in Vratna Dolina Floods

President Kiska Discussed Ukraine 
Crisis in Germany

Branch 45’s Summer Picnic in 
Upstate New York
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Správy zo Slovenska 

vvv

A. KISKA: Rakúsko bolo pre nás okienkom do iného sveta
Viedeň/Bratislava 17. júla (TASR) - Rakúska republika bola pre Slovákov okienkom do iného sveta, bola to naša 

spoločná hranica, na ktorej sme pred 25 rokmi prestrihli železnú oponu a státisíce ľudí prešli prvýkrát slobodne na 
druhú stranu sveta. Na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní s rakúskym prezidentom Heinzom Fischerom to vyh-
lásil najvyšší predstaviteľ SR Andrej Kiska. Prezident je na oficiálnej návšteve Rakúska, kam pricestoval na Fischerovo 
pozvanie.

„Už vtedy sme vo vás objavovali krajinu s vysokou kvalitou života, kde je poriadok, čisto, veci fungujú, a kde sme sa 
cítili príjemne. Dnes sú obe naše krajiny členmi EÚ a mnohí naši občania u vás žijú,“ povedal Kiska. Ako zdroj inšpirácie 
pre Slovensko prezident SR spomenul rakúske školstvo, služby štátu pre ľudí a rešpekt k životnému prostrediu.

Najvyšší slovenský predstaviteľ tiež poukázal na to, že SR je atraktívnou krajinou pre rakúskych investorov, ktorí 
na Slovensku otvorili takmer 2500 podnikov. „Až 88 percent z nich nikdy svoju investíciu neoľutovalo,“ poznamenal.

Fischer je presvedčený, že bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami sa vyvíjajú pozitívne. „Obchodná bilancia 
dosahuje asi 5,5 miliardy eur; Rakúsko je druhým najväčším investorom v SR.  Rakúsky prezident tiež tvrdí, že vstu-
pom do EÚ získalo aj Rakúsko, aj Slovensko. „Fakt, že náš hospodársky rozvoj z toho profitoval, je očividný, a možno 
to doložiť aj číslami,“ povedal. 

R. FICO: Je malý zázrak, že počas prívalovej vlny vo Vrátnej nikto nezahynul
Terchová 22. júla (TASR) – Za malý zázrak považuje slovenský premiér Robert Fico skutočnosť, že počas pondel-

kovej (21.7.) prívalovej vlny po silnej búrke vo Vrátnej doline nikto neprišiel o život. Povedal to dnes v Terchovej po 
obhliadke Vrátnej doliny, v ktorej prívalová vlna úplne zničila cestu z Terchovej k spodnej stanici sedačkovej lanovky 
na Chleb.

Predseda vlády ocenil úsilie ľudí, nasadených na odstraňovanie následkov povodne. „Za sedem rokov, čo som 
premiérom, som už videl všeličo. V tomto prípade sú to obrovské materiálne škody. Ale je to asi malý zázrak, že sa 
zatiaľ nenahlásila žiadna obeť. Pretože to, čo sme mali možnosť vidieť na vlastné oči, je totálne zdevastovaná celá do-
lina. Sú tam desiatky rozbitých vrakov, celá stanica lanovky je zasypaná kamením. Je obrovské šťastie, že sa každému 
podarilo zachrániť,“ skonštatoval Fico.

Zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že región, dôležitý pre Slovensko z hľadiska cestovného ruchu, utrpel takúto ranu. 
„V spolupráci s vyšším územným celkom (VÚC) a obcou chceme čo najrýchlejšie poskytnúť aj finančné prostriedky na 
odstránenie najakútnejších vecí. Pred chvíľou som komunikoval s ministrom financií. Môžem potvrdiť, že počkáme na 
návrh, ktorý príde spoločne zo žilinského VÚC a od starostu Terchovej. A okamžite, ak to bude potrebné, by sme zvolali 
aj rokovanie vlády a schválili objem finančných prostriedkov, nevyhnutný napríklad na ťažké mechanizmy. Pretože bez 
ťažkých mechanizmov nie sme schopní vo Vrátnej doline urobiť absolútne nič,“ povedal slovenský premiér.

Foto: Terchova info.
100-ročná povodeň zničila Vrátnu dolinu. Silná búrka 21. júla 2014 spôsobila najväčšie 
škody práve tam.

Slovensko si pripomenulo prijatie 
Deklarácie o svojej zvrchovanosti

Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky si občania krajiny pripomenuli 
17. júla roku 2014 už 22-krát. Slovenská národná rada (SNR) ju schválila v roku 1992 v rámci 
bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vyhlásila ňou zvrchovanosť Slov-
enskej republiky (SR). Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR - 17. júl - je na základe zákona 
NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR. 

Po júnových voľbách v roku 1992 sa najsilnejšie a víťazné politické subjekty v Čechách a na 
Slovensku (ODS a HZDS) dohodli na vzájomných rokovaniach o riešení štátoprávnych problé-
mov vtedajšej federácie. Deklaráciu prijal slovenský parlament po volebnom víťazstve Hnutia za 
demokratické Slovensko (HZDS) v súlade s jeho programom a s programom Slovenskej národnej 
strany (SNS). Podľa navrhovateľov to bolo v čase, keď sa už nepredpokladali významnejšie zvraty 
v rokovaní medzi lídrami ODS Václavom Klausom a HZDS Vladimírom Mečiarom o ďalšom 
štátoprávnom usporiadaní ČSFR.

Na Slovensku sa politické grémium SNR tvorené predsedami poslaneckých klubov a predse-
dom SNR 13. júla 1992 zaoberalo Deklaráciou o zvrchovanosti SR a oznámilo, že dokument sa 
bude schvaľovať nadpolovičnou väčšinou hlasov poslancov. O štyri dni neskôr - 17. júla 1992 - sa 
Deklarácia o zvrchovanosti SR prerokúvala v slovenskom parlamente. Na slávnostnom zasadnutí 
SNR, ktoré viedol jej vtedajší predseda Ivan Gašparovič, sa zúčastnili ústavní činitelia, predstavi-
telia Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSFR a vlády ČSFR, cirkevní hodnostári a zahraniční hos-
tia - poslanci Európskeho parlamentu. V rozprave vtedajší slovenský premiér Vladimír Mečiar 
označil prijatie Deklarácie za kvalitatívny zlom, na ktorý Slováci čakali vyše 1000 rokov.

Vladimír Mečiar limitoval platnosť federálnej ústavy na Slovensku do dňa nadobudnutia 
účinnosti Ústavy SR. Obrátil sa aj na občanov ČR, ktorým oznámil, že cieľom Slovákov nie 
je a nikdy nebude prerušiť spolužitie s nimi. Vtedajší predseda FZ Michal Kováč prečítal po-
solstvo 56 poslancov zvolených v SR do FZ, ktorým sa pripojili k vyhláseniu Deklarácie. Na 
menovitom hlasovaní sa zo 150 poslancov SNR zúčastnilo 147. Z nich 113 hlasovalo za: 73 z 
HZDS, 15 zo SNS a 25 zo Strany demokratickej ľavice (SDĽ). Proti bolo 24 poslancov: 17 z 
Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a sedem z vtedajšieho Spolužitia. Hlasovania sa zdržalo 
10 poslancov: šesť z bývalého Maďarského kresťanskodemokratického hnutia (MKDH), traja zo 
SDĽ a jeden zo Spolužitia. 

Na oslavu prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR sa každoročne stretávali viacerí občania pri 
vatrách, ktoré dostali názov „Vatry zvrchovanosti“. Pre niektorých občanov SR tak vznikla nová 
tradícia spojená so 17. júlom.

TASR

Košice dostanú 20-miliónovú pôžičku
Mesto Košice dostane návratnú finančnú pomoc od štátu vo výške 20 miliónov eur na  

realizáciu projektov a investícií najmä v oblasti dopravy a športu, ktorú bude musieť splatiť 
do 10 rokov. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na projekty  
realizované na území mesta Košice z dielne Ministerstva financií SR,  ktorý nedávno schválila 
vláda.

Z vyčlenených prostriedkov sa majú zabezpečiť kľúčové projekty na území mesta, medzi 
ktoré patria súvislé opravy a rekonštrukcie komunikácií, integrovaná koľajová doprava,  
modernizácia električkových tratí a výstavba futbalového štadióna. Použitie výdavkov je výsled-
kom rokovaní predstaviteľov mesta Košice a rezortu financií.

Prioritou Košíc na nasledujúce obdobie je aj riešenie autobusovej a električkovej dopravy. 
Dopravný podnik mesta v súčasnosti dokončuje nákup 122 autobusov a piatich elektrobusov, čo 
predstavuje viac ako 50-% obnovu vozového parku. Zároveň vďaka eurofondom nakupuje 28 
nových električiek. Rovnako mieni realizovať integrovanú koľajovú dopravu a modernizovať 
vybrané uzly električkových tratí. Na spolufinancovanie týchto veľkých rozvojových akcií, 
ktoré majú odstrániť havarijný stav tratí a vozového parku, bude Košiciam poskytnutá pôžička 4  
milióny eur.

Ďalších 8 miliónov eur pôjde na výstavbu nového futbalového štadióna. “Výstavba športového 
zariadenia celomestského významu by vytvorila podmienky pre rozvoj športu na území mesta 
a v nemalej miere aj podporu mládežníckeho športu. Zároveň by išlo o multifunkčné využitie 
zariadenia na kultúrne a spoločenské podujatia,” uvádza sa v schválenom dokumente.

TASR

V obci Kúty sa v nedeľu 27. júla  uskutočnili jubilejné 25. slávnosti svätého Gorazda. Tradí-
cia Gorazdovských osláv sa zrodila v roku 1990. Z Kútov sa tak na celé Slovensko rozšírila 
myšlienka uctievania a slávenia spomienky na prvého svätca slovenského pôvodu.

Oslavy sa začali slávnostnou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole svätého Jozefa Pestú-
na. Svätú omšu celebroval kňaz farnosti Rybany Dušan Dúbravický, ktorý niekoľkokrát navštívil 
albánske mesto Berat. Charakterizuje ho už 200-ročná tradícia úcty k svätému Gorazdovi. „Kúty 
sa takto vpísali do veľkých dejín oslavy nášho slovenského prvého svätca známeho po mene,” 
povedal Dušan Rybanský, kňaz farnosti Rybany. Po skončení svätej omše pripravili občania z 
Kútov odborno-umelecké pásmo k úcte svätého Gorazda, v ktorom prešli dejinami 25-ročnej 
tradície slávností. Miroslav Holečko z Národného osvetového centra označil Kúty ako Betlehem 
Gorazdovskej tradície na Slovensku. „To sa tieto podujatia realizujú preto, aby Slováci Gorazda 
poznali, ale predovšetkým aby sa jeho kult a úcta šírili, aby sa Gorazd dostal na ten piedestál, 
pomyselný piedestál duchovnosti tohto národa, ktorý mu patrí, pretože Gorazd bol fakt veľká 
osobnosť, o ktorej málo vieme.“

TK KBS 

Jubilejné 25. slávnosti svätého Gorazda v Kútoch 

Po trojmesačnej rekonštrukcii sprístupnili nedávno expozíciu Milana Rastislava Štefánika 
v jeho rodnom dome v Košariskách v Myjavskom okrese. Stalo sa tak v deň 134. výročia 
Štefánikovho narodenia. Informovala o tom  riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) – 
Múzea SNR v Myjave Alena Petráková. 

„Do zrekonštruovaných priestorov rodného domu M. R. Štefánika sa vracia expozícia, 
ktorá predstaví Štefánika ako človeka s pozitívami i negatívami, ktorý dokázal trpieť, ale aj 
milovať, ako obdivovateľa krás i nebeskej oblohy, znalca umenia a krásnej literatúry, ale aj  
vedca, cestovateľa, vojaka, politika, diplomata. Prostredníctvom kolekcie takmer 200 vys-
tavených predmetov sa návštevník prenesie do prostredia, v ktorom Štefánik žil, do spoločnosti, v 
ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal dlhú stopu,“ priblížila Petráková.

Pestrosť a rôznorodosť osobných predmetov svedčí podľa riaditeľky o jeho rozmanitých 
záľubách a životných túžbach, predstavujú ho ako milovníka krásnych vecí a zberateľa cudzo-
krajnej etnografie, ktoré si priniesol z ciest po svete (Tahiti, Japonsko, Afrika, Nový Zéland), 
znalca umenia a krásnej literatúry, ale aj vedca – astronóma zahĺbeného v množstve odbornej 
literatúry, ktorá sa zachovala v jeho knižnici. Návštevníci môžu opäť vidieť Štefánikov lodný 
kufor, ďalekohľad, cestovnú žehličku, generálsku čiapku či predmety z miesta havárie lietadla. 

„SNM – Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách bolo pre rekonštrukčné práce zatvorené od 
22. apríla 2014, časť exponátov bola dočasne vystavená v priestoroch evanjelického kostola,“ 
uzavrela Petráková.

TASR

Expozíciu M. R. Štefánika sprístupnili  verejnosti

vvv

vvv

PREZIDENT: Na stretnutí s nemeckým prezidentom hovoril o kríze na Ukrajine
Berlín/Bratislava 23. júla (TASR) – Situácia v súvislosti s krízou na Ukrajine dominovala dnešnému stretnutiu hláv 

štátov Slovenska a Nemecka v Berlíne.
Prezident SR Andrej Kiska ukončil sériu piatich nástupných zahraničných ciest oficiálnou návštevou Spolkovej repub-

liky Nemecko. Vo svojom sídle ho prijal nemecký spolkový prezident Joachim Gauck.
Kiska nemeckého partnera informoval o utorňajšej (22.7.) schôdzke prezidentov V4, pobaltských krajín, Bulharska 

a Rumunska vo Varšave, ktorého témou bola ukrajinská kríza.
Štátny tajomník nemeckého ministerstva zahraničných vecí prítomný na rozhovore prezidentov oboznámil s výsled-

kami utorkového (22.7.) stretnutia šéfov diplomacií v Bruseli, kde rokovali o možnom stupňovaní sankcií voči Rusku.
„Malo by nasledovať v najbližších dňoch,“ priblížil Kiska novinárom na brífingu na záver návštevy. Gauck mu počas ich 

rozhovoru podľa jeho slov objasnil postoj Nemecka, ktoré zdôrazňuje pokračovanie dialógu s Ruskom, zároveň je však 
za to, aby bolo vyslané jasné stanovisko, že to, čo sa na Kryme a Ukrajine udialo, je neprípustné.

„Sprísnenie sankcií ako spoločného postupu Európskej únie je podľa mňa nesmierne dôležitým krokom,“ uviedol 
Kiska. Za ešte dôležitejšie považuje, aby únia hovorila v tejto otázke jedným hlasom. „Ak nie, tak aspoň mnohými hlasmi 
idúcimi rovnakým smerom,“ pripomenul a dodal, že to je problém, s ktorým únia často zápasí.

Okrem zahraničnopolitických otázok sa slovenský prezident v rozhovore s nemeckým partnerom zameral na možnosti 
ďalšieho rozvoja spolupráce oboch krajín v oblasti duálneho vzdelávania, podpory vytvárania pracovných miest a výs-
kumu na Slovensku. Politici hovorili i o zdieľaní spoločných hodnôt. Obaja sa do najvyššej ústavnej funkcie dostali ako 
nestraníci.

„Jeho posolstvo o tom, že treba do politiky naspäť vniesť morálku a slušnosť, sa veľmi stotožňuje s mojím postojom,“ 
vysvetlil novinárom Kiska.

Slovenského prezidenta prijal počas dnešnej jednodňovej návštevy aj primátor mesta Berlín Klaus Wowereit. Previedol 
ho Brandenburskou bránou, následne spolu rokovali na berlínskej radnici. Na záver Kiska ako prvý slovenský prezident 
vôbec navštívil pamätník Berlínskeho múru. Ten dokumentuje históriu rozdelenia nemeckej metropoly v minulom storočí.

Pamiatku Nemcov padlých pri pokuse o prechod touto železnou oponou si prezident uctil položením venca. V sprie- 
vode riaditeľa nadácie Berlínsky múr Alexa Klausmeiera sa následne živo zaujímal o históriu tohto miesta.
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Oznámenia spolkov a spoločenské podujatia

Ján Boldiš usnul v Pánu
Drsná zvesť, ktorá sa dotiahla ako mora z Floridy do New Yorku po telefónnych drôtoch 

30. júna 2014 nám zadychčaným hlasom oznámila, že Ján Boldiš skonal v Treasure Coast 
Hospice v meste Stuart, Florida.  Mal 85 rokov.

Srdce prestalo biť a v jeho tepnách neprúdi viac životný príval. Lakomá smrť nám ho 
vzala. Tak veľmi by sme sa chceli požalovať Nebu, čo nám len hrdlo dostačí. No do hrobu, 
to je cieľ, to je termín, ku ktorému putuje každé telo. To je medza, ktorú nevoľno prekročiť 
nikomu.

Nebohý hrdinsky vzdoroval chorobe niekoľko rokov. Je nám smutno, veľmi smutno, keď 
mu dávame posledné s Bohom. Ale jeho pamiatka a duch zostanú s nami. 

Zosnulý  sa narodil v New Yorku 5. októbra 1928. Slúžil v Americkej armáde štyri roky 
počas Kórejskej vojny, obdržiac hodnosť  Staff Sergeant. Zamestnaný bol v United Nations 
v New Yorku viac ako 35 rokov. Na Floride patril do katolíckej osady sv. Jozefa a bol funk-
cionárom Slovenskej záhrady tiež vo Floride. 

Pokiaľ žil v New Y orku bol činný v Slovensko-americkom klube, hrával divadlá, pod-
poroval  programy a úsilia za slobodu a samostatnosť slovenského národa a slovenskú tlač 
vôbec.  Pomohol niekoľkým slovenským emigrantom nájsť prácu. Na Floride i v New Yor-
ku v jeho príbytku mnohí pookriali a pocítili teplo a pohostinnosť slovenského domova. 
Tu patrí  vďaka jeho milej a obetavej manželke Ruženke, ktorej kulinárske umenie bolo 
známe medzi slovenskou pospolitosťou. Zomrelý bol dobrým a žartovným spoločníkom.  
Rád hrával na harmonike –heligonke a vedel rozveseliť celú prítomnú spoločnosť.  Nebohý 
Rudo Kalenčík mu dal meno slovenský gajdoš. 

Svätá omša za spásu duše zomrelého bola odslúžená 3. júla 2014 v katolíckom kostole 
sv. Jozefa na Floride. Dojímavú homíliu povedala dcéra zosnulého Viera  Davie a vojenskú 
poctu mu vzdali vojaci Americkej armády. 

Nebohý zanecháva manželku Ruženu s ktorou žil 62 rokov. Potom dcéry Viera, Sonja 
Linda s manželmi, dcéra Elena, syn Ján s manželkou, 5 vnúčat, blízku rodinu R. Greguša 
a viacerých priateľov v USA a na Slovensku. 

Skormútenej manželke ako aj blízkej rodine zosnulého vyslovujeme aj touto cestou 
úprimnú sústrasť. Vieme, že ich silná viera pomôže preklenúť tú veľkú prázdnotu, ktorú im 
zanechal ich milovaný manžel, otec a starý otec. Nech im Všemohúci dopraje skoré uspo-
kojenie. Nebohý nech odpočíva v pokoji. 

Rudo L. Greguš

IN MEMORIAM
Slovenská katolícka púť do  

Marian Shrine do West Haverstraw, NY
Spolok sv. Štefana č. 716 Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty v New York City Vás 

pozýa na tradičnú slovenskú katolícku  púť  v nedeľu dňa  10. augusta 2014 do Marian 
Shrine, West Haverstraw, New York 10993. Spoveď bude pred slovenskou svätou omšou, 
ktorá bude o 11.00 hodine dopoludnia. Obed bude  nasledovať o 12.30 hodine odpoludnia. 
Ružencová procesia začne o 2:30 hodine odpoludnia. Bližšie informácie Vám podajú: Jozef 
Bilik (718) 463- 2084; Henrieta Daitová (201 641-8922. Kto má záujem na túto púť cesto-
vať autobusom, ktorý bude pristavený pri kostole sv. Jána Nepomuckého, má sa prihlásiť 
u Márii Božekovej (347)612-1934. Autobus bude k dispozícii ak bude dostatočný počet 
záujemcov. 

Slovenský festival v Sterling Heights, MI
V sobotu  23. augusta a v nedeľu 24. augusta 2014 bude na pozemkoch farnosti sv. Cyrila 

a Metoda, 41233 Ryan Rd. v Sterling Heights, MI  24. slovenský festival. V sobotu bude 
od 2.00 hodiny popoludní do 11.00 hod. večer a v nedeľu od 12.00 hod. naobed do 8.00 
hod. večer.

Na predaj budú slovenské a americké jedlá, koláče a slovenské pivo. V kultúrnom progra-
me sa predstavia folklórne súbory Šarišan z Detroitu, MI, Lúčina z Clevelandu, OH, Do-
movina z Windsor, Ontario a hudobné skupiny Tri-City Plus Band (v sobotu) a Hank Haller 
Ensemble (v nedeľu). V piatok  22. augusta bude od 6.00 hod. do 11.00 hodiny večer Talent 
Show Competition a Family Night „Karaoke“. Jedlo sa predávať nebude. Vstupné a parko-
vanie budú bezplatné.

Festival Slovenského dedičstva v Holmdel
37. Festival slovenského dedičstva bude v nedeľu 28. septembra 2014 v PNC Bank 

Center v Holmdel, New Jersey. Začiatok bude o 10.00 hodine dopoludnia. Svätá omša bude 
o 11.00 hodine. O 2:00 hodine začne kultúrny program, v ktorom je zahrnutá aj tradičná 
prehliadka krojov. Počas dňa bude futbalový turnaj. Na predaj budú rôzne slovenské vý-
robky a jedlá.

CSWGA v Toronte Vás pozýva do svojich radov
 Zaujíma Vás golf? Neviete kde a ako začať? Alebo už s golfom máte nejaké skúsenosti a 

radi by ste sa podelili so svojimi postrehmi a nezodpovedanými otázkami? Využite jedineč-
nú možnosť od CSWGA (Czech and Slovak World Golf Assoociation), Česko-Slovenskej 
golfovej komunity v GTA, založenej v roku 1987, ktorá má pre Vás pripravené golfové 
kliniky pre malé skupiny ľudí. 

Platí sa dobrou náladou a chuťou sa stretnúť s golfovými nadšencami z Vašej komunity. 
V prípade záujmu, pošlite email na info@cwga.org a jeden z našich členov Vám poskytne 
ďalšie detaily. Golfu zdar! www.cswga.org

Komplexne zmapovať osobnosť Juraja Jánošíka bolo snahou zostavovateľov knihy, 
ktorú počas záverečného galaprogramu 52. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu 
Jánošíkove dni posypali dukátmi a uviedli do života predseda Matice slovenskej Marián 
Tkáč a predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár.

„Našou snahou je, aby sme históriu dostávali medzi ľudí a nechávali ju pre ďalšie generá-
cie. A úplne prirodzene sa rokmi rodila myšlienka, aby vyšlo hutné a obsiahle dielo aj o Ju-
rajovi Jánošíkovi. O legende, ktorá zanechala hlbokú stopu v našich predkoch. Tieto legendy 
sa bez toho, aby sa o to musel niekto snažiť, podávali z pokolenia na pokolenie. A boli tu 
snahy možno ju aj znevážiť, ale nikomu sa to nepodarilo. Pretože táto legenda bola z podania 
našich predkov taká silná, že sa zachovala až podnes,“ zdôraznil predseda ŽSK.

Nová kniha o slovenskom národnom hrdinovi je podľa neho spoločným dielom Matice 
slovenskej a ŽSK. „Vzniklo dielo, ktoré mapuje všetko, čo sa týka Juraja Jánošíka. Cez jeho 
históriu, kultúru – ako bol ponímaný, či už vo výtvarnom umení, poézii, próze. Toto všetko 
sme sa snažili dostať do tejto knižky, aby tu bola aj pre budúce generácie. Aby vedeli, že 
naši predkovia vždy o niečom snívali. A bol to vždy sen po tých najzákladnejších ľudských 
hodnotách - po slobode a po úcte človeka k človeku,“ skonštatoval Blanár.

Predseda Matice slovenskej pripomenul, že so ŽSK sa nespojili prvý raz. „Už vyšla 
podobná kniha o Jurajovi Turzovi. A v Žilinskom kraji sa narodilo množstvo významných 
ľudí - Juraj Turzo, Pavol Országh Hviezdoslav, Anton Bernolák, Janko Kráľ, Andrej Hlinka 
a mnoho ďalších. A sme radi, že práve tento kraj najintenzívnejšie spolupracuje s Maticou 
slovenskou. Pravdaže, aj s inými krajmi vydávame podobné publikácie, ale tie kraje nemajú 
toľko významných osobností,“ povedal Tkáč.

TASR

Nová  kniha o Jánošíkovi 

Turistický sprievodca po Zamagurí
Vážení krajania, krajanky, rodáci, informujem Vás, že prvý unikátny štvorjazyčný 

TURISTICKÝ SPRIEVODCA PO ZAMAGURÍ, ktorý reflektuje slovenskú i poľskú 
časť tohto regiónu je na svete! Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na vzniku tejto potrebnej publikácie a zvlásť autorom textov, ktorými sú: 
Štefan Danko,  Miroslaw Klimkiewicz  a Milica Majeriková-Molitoris; autorom nád-
herných fotografií, ktoré urobili:  Jan Krzysztofek ,  Ján Gemza , Štefan Danko, Agata 
Jedrzejczyk,  Ludomir Molitoris , Milica Majeriková-Molitoris, Jana Sofková a Sylwia 
Plucińska; recenzentom, ktorými sú: Ivan Chalupecky a Stanislaw A. Sroka i vyni-
kajúcim prekladateľom, ktorými nepochybne sú:  Ludomir Molitoris  i John Graham. 
Sprievodcu si môžete pozrieť a stiahnuť na:http://www.tsp.org.pl/przewodnik-po-
zamagurzu-spiskim,144.html. Oficiálna prezentácia sa uskutočnila na poľskej strane 
29. júna 2014 v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej a na slovenskej strane 30. júna 
2014 v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.

 Ľudomír Molitoris,
generálny tajomník

Spolok Slovákov v Poľsku

V USA je veľmi cítiť nedostatok 
slovenskej vlastivednej literatúry 
pre deti a mládež. Drvivá väčšina 
Američanov vôbec nepozná 
slovenskú literatúru a históriu 
príchodu Slovákov do USA. Preto 
u mňa vznikla pred rokmi idea 
napísať knižku o slovenských 
Marylandčanoch Slovak Maryland-
ers v angličtine. Do knihy prispeli 
študenti slovenskej skupiny, ktorí 
študovali slovenčinu v škole pri 
Czech and Slovak Heritage Association of Maryland. Kniha bola vytlačená v tlačiarňach na 
Slovensku, keď internetové spojenie ešte nebolo veľmi rozšírené. Spisovateľ Vladimír Ferko, 
ktorý bohužiaľ už nie je medzi nami, napísal Úvod a poskytol rodinné a archívne fotografie. 
Makrina Seitz sa stala redaktorkou. Andrej Ferko a jeho rodina sa dohodli s tlačiarňou, profesor 
STU Ján Vlnka navrhol maliara Františka Pohorelca a trpezlivo prinášal a odná šal rukopisy od 
Vladimíra Ferka. Prvý nafotil aj všetky originály Ferkových drotárskych prác. Ďakujeme im 
všetkým pekne za pomoc!

Od roku 2012 vel’mi plodne spolupracujeme s poprednou slovenskou spisovateľkou pre 
deti Martou Hlušíkovou, ktorá okrem nezištnej pomoci s korektúrami textov poskytla škole 
svoje poviedky a básne pre deti. Niekoľko jej veršov bolo preložených do angličtiny Margaret 
Supikovou a vyšli v časopise CSHA Hlas v roku 2013.

 Za posledný rok vyšli ďalšie knižné vydania, redaktormi ktorých sú profesorka Esfir 
Šermanová, profesorka Antónia Minárová, spisovatel’ka Marta Hlušíková, lingvistka Emília 
Nemcová a anglická redaktorka Margaret Supiková:

Pil som vodu z rieky Kura v angličtine a slovenčine, vlastivedná poviedka o drotároch.
Jarek-Džarek, ktorý vyšiel v štyroch jazykoch  v slovenčine, ruštine, angličtine 

a slovinčine  je pre našich najmladších (cez chlapca Slováka k vedomostiam o slovenčine).
Knižka Jarek-Džarek na Slovensku – Jarek-Džarek je na Slovensku, študuje slovenčinu, je 

národné jedlá, zoznamuje sa s ľuďmi, mestami, dedinami, pamiatkami a daruje svoje srdce 
Slovensku. Knižka je v angličtine a slovenčine.

V knižke Jarek-Džarek v Paname hrdina cestuje do Panamy a spojuje dva oceány.
V knižke Jarek-Džarek okolo sveta hrdina  ide okolo sveta cez zaujímavé krajiny a nesie 

lásku ľuďom.
V knižke Jarek-Džarek v Teplomeste hrdina sa dostáva s dedkom do Teplomesta ako ke-

dysi drotári, a za pomoci čarovných slov dbá na spravodlivosť a cestuje späť na Slovensko. 
Zdôrazňujeme, že všetky knižky spája slovenský chlapec.

V knižke Eleda  je hrdinkou malé dievčatko, ktoré má rado prírodu. Eleda učí malé detičky 
nadovšetko milovať rodnú reč - slovenčinu.

Študenti už tiež dostali aj lingvistickú príručku Jazykový posilňovač, ktorá používa  
originálnu metódu vyučovania cudzích jazykov na základe protikladov.

Myslíme si, že záslužnú prácu v spojení Slovákov v Marylande robí Czech and Slovak 
Heritage Association na čele s Margaret Supikovou a Lois Hyblovou. Bez nich by existencia 
slovenčiny v škole nebola vôbec možná. Obrovská vďaka patrí  profesorke Esfir Šermanovej, 
profesorke Antónii Minarovej, spisovatel’ke Marte Hlušíkovej, lingvistke a profesorke Emílii 
Nemcovej a anglickej redaktorke Margaret Supikovej.

Knihy možno kúpiť na webovej stránke Lulu.com
Chcem všetkým poďakovať a končít‘ článok úryvkom z mojej knižky Eleda:
Eledôčka, radosť naša, tu je dobre našim, vašim.
Vieš pochopiť každého. Rodná reč je nado všetko!
Materčina naša krásna, zvuky sladké, pekné naše.
 Naša reč, si rodná, moja, Čítam, radím, skladám slová!
 Slovíčka sú moje drahé, reč Slovákov je mi drahá.
Šírim ju po celom svete.

 Natália Karlinská, Maryland  2014 

Nové slovenské knihy 
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Univerzita Komenského v Bratislave (UK) naďalej potvrdzuje svoje významné  
postavenie v medzinárodnom meradle. V tohtoročnom celosvetovom rebríčku  
zostavenom Center for World University Rankings (CWUR – Centrum pre rebríčky  
svetových univerzít) obsadila 732. miesto. Medzi tisícku špičkových svetových univerzít 
sa zaradila ako jediná slovenská vysoká škola.

Rebríček hodnotil viac ako 22.000 univerzít z celého sveta. Umiestnenie  
Univerzity Komenského znamená, že patrí medzi 3,3 percenta najlepších univerzít sveta. Do  
finálneho hodnotenia bolo vybratých 1000 najlepších univerzít.

CWUR je unikátny rebríček, ktorý meria kvalitu vzdelávania a prípravy študentov, ako 
aj kvalitu výskumu - nezávisle od prieskumov a dát dodaných univerzitami. “Umiestne-
nie v prvej tisícke rebríčka je dôkazom kvality vzdelávania v kombinácii s hodnotením  
výsledkov výskumu našej univerzity. Naša vedecká aktivita a kvalita výučby je 
porovnateľná so svetovou špičkou. Osobitne si cením, že tento rok ide o potvrdenie 
našich kvalít v ďalšom objektívnom medzinárodnom rebríčku,” uviedol rektor UK Karol 
Mičieta.

TASR

Univerzita Komenského je v prvej 
tisícke celosvetového rebríčka CWUR

SACR opäť láka turistov  
kampaňou na Eurosporte

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) opäť spúšťa kampaň na športovej televí-
zii Eurosport. Po tom, ako ju minulý rok videlo viac ako 60 miliónov divákov v 54 kra-
jinách sveta, chce agentúra aj tento rok takto lákať turistov na Slovensko. Kampaň potrvá 
od júla do konca septembra.

„Spot bude odvysielaný viac ako 300-krát počas prestížnych športových podujatí,“ 
priblížil hovorca SACR Martin Šebesta. Slovensko sa v ňom predstaví ako atraktívna 
celoročná dovolenková destinácia.

Kampaň sa objaví napríklad počas cyklistických pretekov Tour de France, etapových 
pretekov Okolo Poľska, cez Majstrovstvá Európy v atletike a v plávaní, v priebehu auto-
mobilových súťaží či majstrovstiev sveta v šerme.

„Umiestnenie v športových prenosoch sme vyberali tak, aby sme oslovili čo najširšie 
športové publikum. Spotom chceme inšpirovať divákov z celého sveta, aby navštívili 
Slovensko,“ doplnila generálna riaditeľka SACR Marta Kučerová. Televízia Eurosport 
vysiela v 54 krajinách sveta a podľa aktuálnych výsledkov ju v 131 miliónoch domácností 
denne sleduje 15 miliónov divákov.

TASR

Talentovaní absolventi slovenských a zahraničných univerzít si na dva roky vyskúšajú 
prácu učiteľov v základných školách najmä na východnom Slovensku v lokalitách s vyso-
kou mierou nezamestnanosti, kriminality a sociálneho vylúčenia. Ide o mladých ľudí, ktorí 
sa zapojili do programu Teach for Slovakia. Slovensko je prvou krajinou V4, ktorá získala 
licenciu na realizáciu programu Teach for All, úspešne fungujúceho vo viac ako 30 štátoch 
sveta. Účastníkov pilotného slovenského ročníka prijal  v piatok 18. júla  prezident SR 
Andrej Kiska, ktorý nad ním prevzal záštitu.

Z 220 prihlásených záujemcov vybrali organizátori prísnym sitom 15 najtalentovanejších 
absolventov slovenských a zahraničných vysokých škôl rôznych odborov. „Hlavnou mi- 
siou programu je pritiahnuť mimoriadne schopných mladých ľudí do školstva. Aj keď 
sa v živote plánovali venovať niečomu inému, aby sa aspoň na nejaký čas ponorili do 
škôl a venovali svoj veľký talent deťom. Zároveň možno jedného dňa budú môcť vďaka 
tomu, čo zažili na školách, školstvu pomôcť aj na systematickej úrovni z pozícií v biz-
nise, médiách či politike, keď budú mať moc o veciach rozhodovať,“ vysvetlil zakladateľ 
a riaditeľ programu Teach for Slovakia Stanislav Boledovič.

Mladých učiteľov bude „koučovať“ medzinárodný šesťčlenný tím skúsených mentorov, 
ktorého súčasťou sú dvaja Slováci, Američanka, Angličanka, Talianka a Ind. Všetci majú 
skúsenosti s programom Teach for All v rôznych štátoch sveta. Pôvodom Slovenka Anna 
Maarová, absolventka Kings College a Oxfordu, pôsobila v triedach v najchudobnejších 
častiach Londýna, Kolumbie a Nepálu, kde pomáhala meniť osudy detí. Neskôr si 
vyskúšala prácu mentorky v programoch Teach First a Teach for Thailand. V slovenskom 
programe bude šéfkou školiaceho tímu. „Páči sa mi vízia, že všetci žiaci raz získajú vyni-
kajúce vzdelanie. Oceňujem tiež samotný prístup, že sa snažíme dostať do tohto vzdelá-
vacieho procesu lídrov, pretože to považujem za najväčší problém, s ktorým sa musíme 
popasovať,“ uviedla Maarová.

Cieľom organizátorov je pomôcť približne 10.000 deťom v horizonte piatich rokov 
a zároveň pritiahnuť do školstva 1000 mladých ľudí, ktorí dokážu vytvoriť významný tlak 
na jeho zlepšenie vo výhľade 10 až 20 rokov z rôznych pozícií v biznise, školstve a poli-
tike. „Program sa na celom svete realizuje ako občianska iniciatíva najmä vďaka príspe-
vkom individuálnych darcov, úspešných manažérov či podnikateľov, ktorí chcú prispieť 
na prospešnú vec. Veríme, že si získa aj srdcia ľudí na Slovensku, že vďaka ich podpore 
budeme môcť v ďalšom roku zapojiť do programu dvakrát až trikrát toľko účastníkov a ich 
počet bude postupne narastať,“ uzavrel Boledovič.

TASR

Absolventi vysokých škôl budú  
učiť na východnom Slovensku

Na UK sa učilo slovenčinu  
83 cudzincov 

Bratislava - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave  24. júla  ukončila v poradí 
24. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry pre krajanov a cudzincov. 
Vzdelávací program, ktorý organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania (CĎV) UK, bol 
zameraný na výučbu základov a zdokonalenie sa v slovenskom jazyku. Program pre-
biehal počas troch týždňov od 7. do 25. júla v Študijnom a kongresovom stredisku 
Modra – Harmónia.

Ako  informovala Andrea Földváryová z UK, slovenčinu sa tento rok u nás učilo 83 
cudzincov z rôznych krajín sveta - Srbska, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, Ruska, ale 
i z Číny, Filipín, Francúzska, Kanady, Talianska či USA. Okrem intenzívnej jazykovej 
výučby sa študenti zúčastnili aj na besedách a diskusiách s osobnosťami kultúrno-
spoločenského diania, ako spisovateľom Michalom Hvoreckým, jazykovedkyňou 
Sibylou Mislovičovou či divadelnou kritičkou Júliou Beňovou. Absolvovali rôzne 
poznávacie exkurzie do Bratislavy, Modry, na hrad Červený Kameň, ako aj trojdňovú 
exkurziu po Slovensku, počas ktorej navštívili Oravu, Nízke Tatry, Bojnický zámok 
a mnoho iných zaujímavých miest. „Sme veľmi radi, že aj tento rok sme v meste Modra 
uskutočnili ďalší úspešný ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry, ktorý 
obohatil našich mladých študentov,“ uviedla riaditeľka CĎV UK Janka Chládecká.

Slávnostné ukončenie letnej školy sa uskutočnilo za prítomnosti rektora UK Karo-
la Mičietu, prorektora UK Jána Pekára, generálneho riaditeľa sekcie medzinárodnej 
spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania ministerstva školstva 
Vladimíra Beloviča. Ďalej predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora 
Furdíka, Kataríny Čamborovej z Odboru vládnych štipendií, akademických mobilít 
a krajanov a poslankyne NR SR Oľgy Nachtmannovej.

TASR

Orava
Región obklopujú horské masívy: Slovenské Besky-

dy, Malá Fatra, Chočské vrchy a Západné Tatry. Pre 
svoje prírodné krásy patrí medzi najnavštevovanejšie 
regióny Slovenska.

Jej centrom je Dolný Kubín pri rieke Orave, jednej 
z najkrajších slovenských riek, v Oravskej vrchovine. 
V meste sa narodil Janko Matuška, autor našej štátnej 
hymny Nad Tatrou sa blýska.       

Tu odpočíva svoj večný sen aj najväčší slovenský 
básnik Pavol Országh Hviezdoslav. Jeho rodný dom 
vo Vyšnom Kubíne, ktorý zhorel v r. 1916, pripomína 
už len kamenná mohyla a na námestí stojí jeho socha. 
Pietne múzeum o jeho živote sa nachádza v knižnici 
Vavrinca Čaploviča, mestského  archivára a oravského 
mecéna, ktorý daroval mestu svoju 55.000  zväzkovú 
knižnicu.

Lákadlom turistov pri návšteve Oravy je jeden z 
najpozoruhodnejších hradov na Slovensku, Oravský 
zámok, ktorý sa týči na strmom brale  pri rieke Orave 
s 88 miestnosťami a studňou hlbokou 91 m. Ďalším 
nie menej zaujímavým lákadlom je aj obec Klin, kde 
sa týči na kopci Grapa v nadmorskej výške 686 m nad 
morom najvyššia socha Krista (kópia brazílskej so-
chy) na Slovensku, ktorú zhotovil miestny rezbár Peter 
Ganobjak.

Pozoruhodná je aj obec Bobrov, na kalvárii ktorej sa 
nachádza až 14 kaplniek, krížov a Božích múk, čo cha-
rakterizuje vysoký stupeň religiozity  v tomto regióne.. 

 Milovníci vodných športov si  prídu na svoje na 
Oravskej prie hrade, najväčšom umelom jazere v  
strednej Európe (36 km 2), ktorá vznikla na sútoku 
Bielej a Čiernej Oravy, pričom bolo zatopených sedem 
niekdajších obcí.

V neďalekej Trstenej sa narodil známy národovec, 
Štefan Furdek, rímskokatolícky kňaz,  a kultúrny pra-
covník medzi Slovákmi v USA, zakladateľ Prvej Ka-
tolíckej Slovenskej Jednoty. Po ňom sú pomenované  
ulica v Bra tíslave –Petržalke, Žiline, Martine.... Po-
zoruhodný je tu tiež kostol Sv. Martina zo 14. storočia.

V regióne sa nachádza viac kopaničiarskych obcí, 
z ktorých muži (drotári, sklári, podomoví obchodníci) 
od chádzali za prácou do sveta (Dolná zem, Ukrajina, 
Rusko...) Takými sú: Oščadnica,  Raková, Svrčinovec, 
Turzovka, Makov...

 Obyvateľov tohto re giónu susediaceho s Poľskom 
nazývajú pre ich typické goralské nárečie a kroj goral-
mi, pretože sa svojimi zvykmi,  spôsobom života a kro-
jom ničím nelíšia od goralov na poľskej strane. Dokon-
ca aj poľskú pieseň Goraľu, czi či ne žaľ...  považujú aj 
za svoju. Typickou goralskou obcou v Oravskej kotline 
s drevenicami a zaujímavým krojom je Suchá Hora na 
slovensko-poľskej hranici.

Región sa objavuje aj v názve niektorých obcí, napr.: 
Oravská Jasenica, 

Oravská Polhora, Oravské Veselé, Oravský Biely 
Potok, Oravská Lesná, Oravský Podzámok...

O regióne sa zachovali  aj  ľudové piesne. Jednou 
z nich je napr.:

Od Oravy dážď ide,
 už môj milý nepríde,

prišiel by on, jaj,  Bože,
pre zlé cesty nemôže... 

Jozef  Štelmák Sliač, Slovakia

Putovanie po regiónoch Slovenska
 (Pokračovanie)

Socha Krista v Kline.

Oravský zámok.

Kostol Sv.  Martina v Trstenej.

Rodný dom Štefana Furdeka.

Goralskí muzikanti.
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Slovenskú delegáciu na úvodnej oficiálnej časti zasa-
dnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v sep-
tembri povedie prezident Andrej Kiska. Jeho zástupcami 
budú minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a 
stály predstaviteľ SR pri OSN v New Yorku František 
Ružička. Vyplýva to z materiálu, ktorý do pripomien-
kového konania predložil rezort diplomacie.

Na úvodnej časti by mali byť prítomní najvyšší štátni 
predstavitelia všetkých 193 členských štátov OSN.

Zasadnutie začne 16. septembra, jeho hlavná časť 
sa bude konať od 23. septembra do konca roka. Hlav-
nou témou bude rozvojová agenda po roku 2015. Do 
predbežného programu je zaradených 170 bodov, ktoré 
pokrývajú celé spektrum globálnych otázok týkajúcich 
sa zachovávania medzinárodného mieru a bezpečnosti, 
dodržiavania ľudských práv, sociálno-ekonomických 
a environmentálnych otázok a posilnenia organizácie.

„Všeobecná rozprava na úvod valného zhromaždenia (24. septembra až 3. októbra) 
predstavuje jedinečnú príležitosť pre najvyšších ústavných činiteľov všetkých krajín sveta 
osobne sa stretnúť, prerokovať aktuálne medzinárodné problémy a prezentovať politické 
vízie ďalšieho smerovania medzinárodného spoločenstva s centrálnou úlohou OSN,“ 
konštatuje rezort diplomacie.

Zároveň pôjde o dobrú príležitosť na pokračovanie intenzívnej kampane na získanie 
podpory členských krajín pre slovenskú kandidatúru do Rady OSN pre ľudské práva na 
funkčné obdobie 2018 až 2020. Voľby vo Valnom zhromaždení OSN budú roku 2017.

TASR

Prezident SR Andrej Kiska

Prezident povedie slovenskú delegáciu 
na Valnom zhromaždení OSN

Slovenské plážové 
volejbalistky Natália 
Dubovcová a Dominika 
Nestarcová sa vrátili 
z Grand Slam v amer-
ickom Long Beach plné 
pozitívnych emócií. 
Aj napriek nabitému 
programu a únave 
nechýbal na ich tvárach 
úsmev, pričom dôvodov 
mali hneď niekoľko. 
Spoza “veľkej mláky” si 
priniesli ďalší bronz, čím 
vyrovnali svoj najlepší 
výsledok v sezóne 
(predtým získali bronz v 
Stavangeri). Je to nielen 
ich kariérne maximum, 
ale aj najlepší výsledok 
v histórii slovenského 
plážového volejbalu. 
Navyše v rebríčku Sve-
tovej série FIVB klopú 
na dvere prvej desiatky. 
Úspech slovenskej dvo-
jice sa premietol aj do 
rebríčka Svetovej série 
FIVB v beachvolejbale. 
Dubovcová a Nestarcová 
získali nielen 40-tisíc 
dolárov na prémiách, ale 
do rebríčka si pripísali 
640 bodov, vďaka čomu 
poskočili na 11. miesto.

Slovenské plážové volejbalistky 
v Kalifornii získali bronz

FOTO TASR - Martin Baumann
Na snímke slovenské reprezentantky v plážovom volejbale 
Dominika Nestarcová (vľavo) a Natália Dubovcová 
(vpravo) s bronzovými medailami, ktoré získali 27. júla 
2014 na Grand Slam v americkom Long Beach,  Kalifornia  
počas tlačovej konferencie 29. júla 2014 v Bratislave. 
Dominika Nestarcova and Natalia Dubovcova won bronze 
medals at the volleyball Grand Slam held in Long Beach, 
California on July 27, 2014.

Výstava Pavla  
Olšavského v New Yorku 

  
 V New Yorku sa 24. júla 2014 uskutočnila vernisáž výstavy diel mladého slo- 

venského umelca žijúceho v USA Pavla Olšavského III „Hľadajúce duše“. Výstava 
bola organizovaná krajanskou organizáciou Slovensko-americké kultúrne stredis-
ko (SACC) v spolupráci s generálnym konzulátom SR v New Yorku v priestoroch 
Bohemian Benevolent Literary Association. Generálna konzulka Jana Trnovcová 
a Sabina Sabadoš zo SACC svojimi príhovormi otvorili výstavu. Vernisáž, ako aj  
osobná prítomnosť umelca, ktorý priblížil inšpiráciu a podstatu tohto cyklu, zaujala 
početné publikum. Vhodným spestrením bolo vystúpenie slovenského klaviristu Petra 
Fančoviča.

MZV SR

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a Nadácia Národného pamätníka sloven-
ského vysťahovalectva (NPSV) prezentovali 3. júla 2014 v budove Národnej rady Sloven-
skej republiky štúdiu Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Nad podujatím, predmetom 
ktorého bolo uvedenie štúdie budúceho pamätníka, prevzali záštitu podpredsedníčky NR 
SR Jana Laššáková a Erika Jurinová. Okrem nich boli kľúčovými osobnosťami prezentácie 
Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej a Štefan Šlachta 
zo Spolku architektov Slovenska, bývalý hlavný architekt Hlavného mesta SR Bratislavy.

Organizátori označili prezentáciu za prvý významný krok k architektonickej a  
umeleckej realizácii pamätníka venovaného obyvateľom Slovenska, ktorí v predchádzajúcich 
storočiach masovo odchádzali do rozličných častí sveta a mnohí z nich si tam našli trvalý 
domov. Nadväzujú tak na domácich a krajanských aktivistov, ktorí v júli 2000 položili 
základný kameň pamätníka v petržalskom Parku Janka Kráľa. Na umiestnenie budúceho 
pamätníka a informačno-prezentačného objektu navrhujú priestor na ľavom brehu Dunaja 
v susedstve Filozofickej fakulty UK a Starého mosta.  Claude Baláž ako prvý správca 
Nadácie NPSV uviedol, že jej zakladatelia (nadácia vznikla vlani), hľadajú partnerov, ktorí 
sú stotožnení s potrebou vybudovať pamätník v hlavnom meste Slovenskej republiky. 
Medzi prvými sa popri ÚSŽZ prihlásili Matica slovenská a Spolok architektov Slovenska. 
Podobne ako v minulosti, aj teraz záujem prejavil a aktívnu pomoc prisľúbil Bratislavský 
samosprávny kraj.

„Je to nepomenovaný a zdevastovaný priestor využívaný ako parkovisko, kde by 
mohlo vzniknúť nové námestie s architektonickým monumentom, múzejným objektom 
pre výstavné a informačné účely a oddychovou časťou. K tomuto priestoru sme sa dos-
tali po mnohých rokovaniach s architektmi a rôznymi komisiami mesta,“ povedal Claude 
Baláž, predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných 
Slovákov. Toto občianske združenie spolu s Migráciou sk a Maticou slovenskou založilo 
spomínanú nadáciu. Tá svoj projekt predloží bratislavskému mestskému zastupiteľstvu na 
schválenie jeho výstavby v spomínanom priestore. V prípade schválenia bude do konca 
roka 2014 vyhlásená medzinárodná súťaž na architektonicko-výtvarné riešenie pamätníka 
vysťahovalectva.

Snahy o jeho vybudovanie sú dlhodobé. Prvým konkrétnym krokom bolo v petržalskom 
Sade Janka Kráľa osadenie jeho základného kameňa, a to 4.5-tonového kusa červeného 
mramoru z Tardošu, ktorý darovali Slováci z Maďarska. Od 5. júla 2000 sa pri ňom 
každoročne stretávajú Slováci roztrúsení po celom svete. Tam bol prvotný zámer 
vybudovať aj pamätník. Po rôznych rokovaniach bola navrhnutá druhá strana Dunaja a zo 
širšieho priestoru sa vyčlenil spomínaný - pri Starom moste.

„Už v roku 2008 Vláda SR prijala uznesenie, ktoré zaväzovalo do roku 2010 vybudovať 
tento pamätník a súčasne pripraviť aj stálu expozíciu o slovenskom vysťahovalectve. Žiaľ, 
toto sa nenaplnilo, ako tu povedala počas prezentácie štúdie podpredsedníčka Národnej 
rady SR Jana Laššáková - predovšetkým z tých dôvodov, že nastala ekonomická kríza a 
nebolo dosť finančných prostriedkov,“ konštatoval Claude Baláž.

Podľa neho asi 20 krajín má múzeá a pamätníky vysťahovalectva. Niektorými z nich sa 
inšpirovali. „Ak sa podarí plánované zámery realizovať, mohla by v hlavnom meste vyrásť 
nová dominanta s pekným novým námestím pri rekonštruovanom Starom moste,“ dodal 
Claude Baláž.

ÚSŽZ

Pamätník slovenského 
vysťahovalectva v Bratislave 


