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Milan Rúfus

Spomienka na rok 1971 (Archív ZSv!)

Tich! zázrak materstva
Ni" nové niet v Bo#ej dielni:
láskou je "lovek zranite$n!.
No z du%e spraví tak! sviatok,
#e tá rana stála za to.
Láska – to nie je die&a chvíle.
Láska je dlhá, #ivot krátky.
Nerozumie% tej skrytej sile?
P!taj sa na 'u svojej matky.
Matka je stud'a, ty si okov.
Je stud'a plná #ivej vody.
(o by si "erpal tisíc rokov,
nevy"erpá% ju.
Nu# k$akni.
A# potom vsta' a odí).

( Ako stopy v snehu, 2008)

1971 – 2011
Národná mariánska pú! Slovákov
do Einsiedeln-u oslavuje

v nede$u, 4.

40. v"ro#ie

septembra 2011 v bazilike Einsiedeln
slávnostnou svätou om%ou o 12.15 hod.

Pre#o sme pred 40 rokmi prv" krát putovali do Einsiedelnu sa do#ítate na str. 6.
Prosíme krajanov, aby svojimi krásnymi $udov"mi krojmi obohatili sprievod
v jubilejnom roku národnej púte na po#es! Sedembolestnej Patrónky Slovenska.

V sobotu 25. júna 2011 sa koná pú" krajanov do Reichenau.
Svätá om#a za$ína o 17.00 hod. v «Klosterkirche» v ReichenauMittelzell, malebnom meste$ku pri Bodamskom jazere.

Svätoplukove prúty a Slováci vo &vaj#iarsku

42. Generálne zhroma'denie

'
Za pribli'ne tri %tvrte roka vo &vaj#iarsku som zaznamenal pomerne
#ulú #innos! slovensk"ch krajansk"ch organizácií, ale aj nieko$k"ch
jednotlivcov. To$ko, #o sa tu vo &vaj#iarsku v krajansk"ch aktivitách
udialo za pár mesiacov môjho pobytu, sa neudialo v Nemecku, v mieste
môjho predchádzajúceho pôsobenia za celú jeho dobu, t.j. za viac ako 6
rokov. Vo &vaj#iarsku máme ve$a vzdelan"ch krajanov – lekárov,
právnikov, vysoko%kolsk"ch profesorov, vedcov, spisovate$ov, ktorí sa
dokázali v tejto krajine presadi!. Mnohí pravda kon#ia svoju aktívnu
kariéru, lebo vä#%inou patria do generácie, ktorá pri%la do &vaj#iarska
v rokoch 1968/69, ale takíto vzdelaní $udia sa objavujú aj v mladej
generácii.

konané d(a 12. marca 2011 v Zürichu
rozhodlo, 'e vedenia ZSv& sa ujíma

Po mojej osobnej ú#asti na marcovom Valnom zhroma'dení Zdru'enia
Slovákov vo &vaj#iarsku som v%ak musel kon%tatova! ve$k" kontrast
medzi t"mto pomerne pozitívnym obrazom zvonku a vnútornou
organizáciou krajanského 'ivota.'''''
'
'''Pokra$ovanie na str. 2
'

Bohumil &!astn", Ing.
Peter Bielik, Dr. med.

Prechodná správa (PS)
v tomto zlo'ení:

Monika &vajlenová, Ing.
Renátka Muchová
Andrej Macejko

Revízori PS:

Zápisnica zo 42. GZ bude uverejnená
v budúcom "ísle

I!
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Ur#ité napätia som registroval u' skôr, prekvapila ma v%ak intenzita sporov, ktor"m, pochopite$ne, nie celkom dobre
rozumiem, ale myslím si, 'e majú pôvod v odli%n"ch poh$adoch na históriu Slovenska. Zdá sa mi v%ak, 'e v t"chto
sporoch je na ne%!astie i ve$mi ve$a osobného. Padá i na krajanské hnutie Slovákov vo &vaj#iarsku povestná historická
kliatba Svätoplukov"ch prútov? Spomenul som si, ako mi tú charakteristickú nesvornos! Slovákov vykreslil pri mojej
prvej ceste do USA v lete 1990 jeden z na%ich krajanov: „Ak si v Amerike otvorí kr#mu Ír, v%etci Íri chodia k nemu. Ak
si otvorí pizzeriu Talian, jeho krajania i s rodinami chodia k nemu. Ak si Slovák otvorí povedzme mäsiarstvo, nikto
z krajanov k nemu nechodí nakupova!, aby tento mäsiar sná) nezbohatol.“
Odlo'me pover#ivos!, ur#ite to nie je kliatba, ale asi nie#o zostalo v slovenskej mentalite z dlh"ch období poroby ná%ho
národa. V"sledkom je, 'e sa doká'eme podeli! o posledné s chudákom ako sme my. Ale nemáme radi, ak niekto z nás
vy#nieva. Musíme si zvyka!, 'e sme suverénny a slobodn" národ a 'e i z nás mô'e by! niekto úspe%n" (nemyslím
prirodzene na úspech dosiahnut" podvodmi, tunelovaním a podobn"mi pochybn"mi cestami, ktoré charakterizovali
!a'ké prechodné obdobie). Musíme sa nau#i! t"chto úspe%n"ch príslu%níkov ná%ho národa podpori!, aby potiahli
dopredu aj nás ostatn"ch a nie im podrá'a! nohy, ako sa to e%te #asto dnes deje.
Ako iste viete, v"sledkom spomínaného Valného zhroma'denia bola zmena stanov a zvolenie Prechodnej správy, preto'e
sa nepodarilo zvoli! nové vedenie ZSv&. Jej úlohou má by! spravovanie organizácie do zvolenia nového vedenia, resp. jej
likvidácia. Osobne si ve$mi 'elám a apelujem na toto do#asné vedenie, aby si zvolili druhú cestu, t.j. pokú%ali sa pohnú!
organizáciu z teraj%ej patovej situácie a pripravili pôdu pre nové vedenie. Bola by obrovská %koda zahodi! desa!ro#ia
dlhú tradíciu ZSv&. Do Prechodnej správy sa dostali noví mladí $udia, ktorí pod$a môjho názoru majú potenciál na
prekonanie sú#asn"ch sporov a na%tartovanie )al%ej úspe%nej etapy krajanského 'ivota. Nechcem novému vedeniu radi!,
nemám na to mandát, ani dostato#né znalosti, #i skúsenosti. Chcem len vyslovi! názor, 'e ZSv& sa musí zmeni!, musí by!
iné, musí reagova! na prevratné zmeny ktoré sa udiali na Slovensku, ale i v%eobecne v Európe a vo svete. Opakujem,
nechcem Vám radi! aké má by!. To je v"sostne Va%a zále'itos!. Bude v%ak iné z nasledovn"ch dôvodov:
1.

Netreba bojova! za vznik Slovenska – Slovensko je tu. Je tu u' 18 rokov. Verím, 'e za dva roky trochu
slávnostnej%ie ako ka'd" be'n" rok oslávime 20 rokov existencie ná%ho %tátu. To nie je tak málo.

2.

Ani netreba bojova! za jeho poves!, #o bolo dôle'ité v za#iatkoch, ke) sa imid' Slovenska nevytváral
z informácií poskytovan"ch z Bratislavy, ale z Prahy, Budape%ti #i z Viedne. Slovensko je dnes medzinárodne
etablované. Dnes u' vyslovené nepravdy a polopravdy, ktoré sa vtedy %írili, podstatne neovplyvnia svetovú
verejnú mienku. Máme u' dostato#ne silnú diplomaciu a doká'eme proti tomu bojova!. Slovensko sa relatívne
dobre dr'í i ekonomicky. Samozrejme budovanie imid'u krajiny je nikdy nekon#iaci proces (ko$ko rokov to
trvalo &vaj#iarsku). I vy denne vytvárate imid' Slovenska, ak si Va%i %vaj#iarski priatelia a známi #i kolegovia
v práci Slovensko stoto'(ujú s Vami.

3.

Napokon si myslím, 'e dnes u' netreba ani úzkostlivo rozli%ova!, kto je ak" Slovák. Viem, 'e v krajanskom
hnutí boli a #iasto#ne aj pretrvávajú rôzne prúdy, ktoré vychádzajú z na%ej komplikovanej histórie. To je u'
v%etko za nami. Je tu samostatné, hrdé a úspe%né Slovensko a ka'd", kto chce, sa má kam zaradi! a mô'e sa
hrdo k Slovensku hlási!. Preto budúcnos! má Va%a organizácia, ktorá je jednozna#ne spojená so Slovenskou
republikou a #i sa to niekomu pá#i, alebo nie, nemajú budúcnos! spolky a organizácie, ktoré vychádzajú, resp.
stavajú na dnes u' neexistujúcom *eskoslovensku. Práve preto Vám ale odporú#am, nebu)te malicherní,
nebu)te úzkoprsí, akceptujte i t"chto $udí, ktorí z rôznych dôvodov zotrvávajú v t"chto organizáciách, naopak,
aktívne ich oslovujte a sna'te sa ich získa! pre prácu v Zdru'ení.

4.

Napokon si myslím (trochu egoisticky), 'e ZSv& by sa malo posunú! do niektor"ch nov"ch oblastí, napr.:
• Podpora bilaterálnych ekonomick"ch vz!ahov, aby ste pomohli svojimi nápadmi, radami, kontaktmi alebo
aby ste sa prípadne sami pustili do podnikate$sk"ch aktivít a vyu'ili va%u jedine#nú komparatívnu v"hodu,
'e sa vyznáte tu i doma a ovládate jazyky. V tomto úsilí nájdete plnú podporu ve$vyslanectva.
• Vytváranie a posil(ovanie slovenskej lobby – t.j. vyh$adávanie a získavanie pre spoluprácu na%ich $udí,
ktorí mo'no boli doposia$ tak zaneprázdnení svojou profesionálnou kariérou, 'e nemali #as venova! sa
krajanskému hnutiu. Títo by mohli pomôc! Slovensku, ale i Vá%mu zdru'eniu.

Na Valnom zhroma'dení, ale u' i predt"m vo viacer"ch rozhovoroch, pri viacer"ch príle'itostiach som zaznamenal ve$a
pesimizmu vo vz!ahu k budúcnosti Vá%ho Zdru'enia, #i v%eobecne k budúcnosti krajanského hnutia. Chcel by som
novému vedeniu, ale i v%etk"m #lenom ZSv& pripomenú!, #o Slovensko pre'ilo vo svojej pomerne nedávnej histórii.
V porovnaní s t"m sú dne%né !a'kosti skoro zanedbate$né. Ve) e%te pred 150 rokmi ve%ali a strie$ali t"ch, ktorí chceli
by! Slovákmi, e%te pred 100 rokmi bili v %kole deti, ak pou'ili slovenské slovo, alebo aby som nechodil tak )aleko, e%te
pred 25 rokmi ste mnohí z Vás boli pokladaní za nepriate$ov Vá%ho %tátu a Vá% domovsk" %tát, namiesto aby Vám
pomáhal, tak Vám posielal &TB-ákov, aby Vám %kodili. S dne%n"m potenciálom Slovákov a Slovenska musíte tie teraj%ie
!a'kosti hravo prekona!. Tak'e odho)te pesimizmus (ten ste u' asi nabrali tu v bohatom &vaj#iarsku) a 'elám novému
vedeniu optimizmus, vynachádzavos!, #inorodos! a vitalitu, t.j. vlastnosti, ktoré na rozdiel od spomínanej nesvornosti
v'dy zdobili slovensk" národ.
Ján Foltín
Ve$vyslanec SR vo &vaj#iarsku
'

V)a#n" Pánovi za dar povolania, príjme don *tefan Haulík

v sobotu, 18. júna 2011 o 9.30 hod. v Bazilike Bo'ského Srdca v Lugane (TI) K'azské svätenie
vkladaním rúk J.E. Mons. Pier Giacomo Grampa,
diecézneho biskupa v Lugane.
Primi#nú Sv. Om%u bude don &tefan celebrova! vo farskom kostole Panny Márie Nanebovzatej
v Sorengu, v nede$u, 19. júna 2011 o 10.15 hod.
Blaho'eláme ná%mu #lenovi a vzácnemu priate$ovi &tefanovi k milosti, ktorá sa mu dostala.
Otec &tefan, pros za na%e spolo#enstvo a cel" národ vo svojich modlitbách!

„Neumriem,
ale budem #i&
a ohlasova&
dielo Pánovo.“
(+almy 118,17)

)!
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Fa%iangová recepcia v Berne
Ve$vyslanec Slovenskej republiky v Berne, pán Ján Foltín,
pozval na 11. februára 2011 do Bernu krajanov a krajanky
na fa%iangové stretnutie, ktoré sa uskuto#nilo v priestoroch
rezidencie.
Pre hostí bolo pripravené sviato#né posedenie, pri ktorom
nech"bali popri in"ch lahôdkách tradi#né, vo(ajúce fánky,
klobáska, kapustnica a v"borné sladkosti.
Krátkym príhovorom pán ve$vyslanec privítal prítomn"ch
a po'iadal pána Alexandra +emlu o prezentáciu fa%iangov"ch zvyklostí na Slovensku. O'ivenie spomienok veselosti,
%antenia a zabíja#iek, ako aj vystúpenie slovenského FS
Kole#ko spestrili slávnostn" ve#er.
Pán Sol#ány, radca Ve$vyslanectva SR, oboznámil
a pripomenul 'ivotné osudy
dvoch krajanov, ktorí boli pri
recepcii ocenení Zlatou plaketou Ministerstva zahrani#n"ch vecí SR.
V roku 1968 emigroval do
&vaj#iarska pán Aristid Zelenay
s rodinou. O rok nato poci!oval
potrebu zalo'enia samostatného slovenského spolku vo
&vaj#iarsku, vyslovil sa za jeho
vznik, stal sa #lenom prípravného v"boru pre jeho
zalo'enie. Pre nás v%etk"ch vo &vaj#iarsku neúnavne
pracoval, nevzdal sa, ke) cítil únavu. Vymenova! aktivity,
úsilia, práce, námahy po#as dlh"ch rokov, nato by bolo
treba ve$a papiera.
Pán Du%an Parajka emigroval do &vaj#iarska taktie' v roku 1968. Tu zalo'il s viacer"mi nad%encami tane#nú skupinu „Kole#ko“, ktorá sa orientovala v"lu#ne na slovensk"
folklór. *lenom súboru sa mohol sta! ka'd", kto mal záujem a predpoklady. V sú#asnosti sú jeho #lenmi nielen na%i
krajania, ale aj príslu%níci in"ch národností so záujmom o
Slovensko, o jeho dejiny, kultúru, folklór a prírodné krásy.

Pán Du%an Parajka bol dlhoro#n"m #lenom v"boru Zdru'enia Slovákov vo &vaj#iarsku. Pre na%u organizáciu vykonal ve$mi ve$a, pomáhal, organizoval, tvoril. Vystúpenie
folklórneho súboru Kole#ko nás v'dy pote%ilo a prekvapilo
kvalitou prezentovaného slovenského $udového umenia.
Za %írenie dobrého mena Slovenska vo &vaj#iarsku, organizovanie krajanského spolkového 'ivota a úsilie o udr'anie
národného povedomia Slovákov 'ijúcich vo &vaj#iarsku sa
b"val" minister zahrani#n"ch vecí SR Milan Laj#ák a
teraj%í minister zahrani#n"ch vecí SR Mikulá% Dzurinda
rozhodli udeli! obom menovan"m vysoké %tátne ocenenie.

Ocenení páni A. Zelenay a D. Parajka s pánom ve$vyslancom

Ako je !a'ké ohodnoti! umelecké dielo, tak je !a'ké dostato#ne oceni! mraven#iu prácu oboch laureátov. Za mnohé
hodiny neúnavného formovania ná%ho krajanského spolku
Zdru'enia Slovákov vo &vaj#iarsku a tane#nej skupiny
„Kole#ko“ Vám úprimne )akujeme a k vyznamenaniu
gratulujeme.
Marta van Ooijen – !uvadová

Príhovor pani predsední#ky Dr. Alojzie Meier-Peschakovej na 42. GZ
a správa o #innosti ZSv& za 42. obdobie
Dnes na 42. Generálnom zhroma'dení ZSv& mám tú #es! Vás v%etk"ch srde#ne privíta!.
Len ve$mi krátko spomeniem január 2009, kedy som bola p. Ing. Zelenayom, lic. jur. Ku#erom a Ing. &!astn"m vyzvaná
prevzia! kandidatúru predsední#ky ZSv& pre vo$bu na GZ v marci 2009. Prijala som vo$bu s p"chou, 'e budem vies!
Zdru'enie, u ktorého zrodenia som bola prítomná a v 40. roku jeho existencie mám tú mo'nos! prebra! funkciu predsední#ky.
Bohu'ia$, bez tajomníka, s problémami, ke)'e nikto túto funkciu nechcel prebra!. Nu' spolu s man'elom Pierrom sme sa
anga'ovali ako sa dalo. On mi pomáhal robi! tajomníka, fotografa, %oféra, staral sa o pohostenie pri v"borovkách, digitalizoval
do archívu, sprevádzal ma na cestách na Slovensko a dokumentoval, #o bolo dôle'ité a historické.
Ke) pozerám tie fotky, #o sme v%etko urobili pre na%u domovinu, pre Slovensko, pre Slovákov tu i doma! *lovek ne#akal ani
v)aku, #lovek to robil s láskou.
Len smutné je, 'e mnohí h$adajú kritiku, miesto podania pomocnej ruky a vlastného anga'ovania sa.
Dovolím si Vám oficálne ohlási! moju demisiu z funkcie predsední#ky ZSv&. Vedenie by malo omládnu!! Máme medzi nami
ve$mi anga'ované, mladé osobnosti, ktoré sú zárukou existencie ZSv& v zodpovedn"ch rukách.
*innos! ZSv& v 41. období
Celkove sme mali od 41. GZ, 20. Marca 2010 %es! v"borov"ch schôdzí, na ktor"ch boli diskutované a pripravované podujatia.
Ich organizácia, publikácia a samotná realizácia bola mo'ná len v)aka anga'ovanosti #lenov v"boru, dobrovo$n"ch #lenov
Zdru'enia i ne#lenov, kde som motivovaná uvies! niektoré mená: p. Ing. M. &vajlenovú, sl. Renátku Muchovú, p. Dr. P. Bielika,
p. A. Macejka, p. lic. jur. &. Ku#eru, p. M. Christen a p. Z. Bodoríkovú.
Srde#ná v)aka za v%etko!!!
29. máj 2010 – divadelné predstavenia pre deti a dospel!ch v spolo"enskom centre Buchegg, Zürich
Po mojom úraze som sa podujatia #ia$ nemohla zú"astni%, man#el i&iel na motorke do Zürichu, aby pozdravil "lenov divadla a odovzdal im
&peciálnu f$a&u &vaj"iarskeho vína.
5. jún 2010 – stretnutie krajanov na chate pri Lausanne, hl. organizátor podujatia p. Ing. B. '%astn!
Vyhlásenie zbierky na pomoc pri povod(ov"ch %kodách na Slovensku – ZSv' prispelo sumou Sfr. 300.- , sumou Sfr. 665.- prispeli
krajania. V!%a#ok zbierky bol poukázan! na konto obce Sulin v okrese Stará (ubov)a.
7. - 12. júl 2010 – náv%teva ÚS+Z i Spolku Slovákov v Po$sku
13. júl 2010 – stretnutie s J.E. p. Arreggerom a s p. Prof. Alnerom kvôli knihe „Slovenské deti vo *vaj"iarsku“, na vydanie ktorej ZSv&
prispelo sumou Eur 300.- ( Sfr. 415.-)
29. august 2010 – oslava 80-tky p. Ing. Zelenaya a 55-%ky dôstojného pátra F. Poláka organizovaná v spolupráci so SKM v ZH
2. september 2010 – pozvanie Ve$vyslanectva SR, Hotel Sternen v Muri BE
Pokra$ovanie na str. 4

*!
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10. september 2010 – Klá%tor Muri AG, stretnutie s Bundesprezidentkou p. Doris Leuthardovou
19. september 2010 – zasadnutie Miestnej skupiny Zürich, vo$by
4. október 2010 – ú#as! na V"stave slovensk"ch maliarov v +eneve, stretnutie s p. Ve$vyslanectvom a predsedom NR SR p. R. Sulíkom
22. október 2010 – Bratislava, zasadnutie Kultúrnej komisie SZSZ
27. október 2010 – Zasadnutie s p. J.E. Arreggerom a Prof. Alnerom
17. november 2010 – stretnutie so %tábom STV Ko%ice v Aarau a v Dintikone
27. november 2010 – Slovensk" de( vo &vaj#iarsku, +eneva, s ve$k"m úspechom organizované pánom Ing. B. &!astn"m
29. nov. – 1. dec. 2010 – Stála konferencia SR a S+vZ pod zá%titou Predsední#ky vlády SR p. I. Radi#ovej
7. december 2010 – prezentácia knihy Prof. A. Krá$a Zápas o Slovensko vo vydavate$stve Quo Vadis v Bratislave, náv%teva
Panslovanskej Únie, za ú#asti Prof. Alnera a ministerky spravodlivosti SR p. L. +it(anskej
8. december 2010 – Filozofická fakulta J. A. Komenského – Konferencia – akad. maliar Hor(á#ek
9. december 2010 – náv%teva u nového %vaj#iarskeho ve$vyslanca na Slovensku, J.E. p. Ch. Fotscha
12. december 2010 – Viano#né pozdravy a príprava osláv D(a %tátnosti a akadémie Zlatého pera 2011
15. január 2011 – Zürich, akadémia ku D(u slov. %tátnosti s udelením ZP‘11
11. február 2011 – Fa%iangové posedenie u pána ve$vyslanca v Muri BE
4. – 6. Marec 2011 – MS Zürich - ve$mi úspe%né vystúpenia FS Gymnik z Bratislavy, v)aka organizátorom!
Pri t"chto aktivitách sme spolu s man'elom precestovali 8430 km. Kto ma pozná, vie, 'e pri pozvaniach som nikdy nepri%la
s prázdnymi rukami, hoci ZSv& nemá na tieto prezentácie finan#né prostriedky. Bol to teda turizmus?
PhDr. Alojzia Meier-Peschakova, PhD.

PRE(O A S AK,M ÚMYSLOM
Od uverejnenia #lánku „Pre#o?“ v SZ #. 2-3/2010
neuplynul ani cel" rok. Anal"za stavu v spolku bola
hlavnou úlohou pracovnej skupiny a v"sledkom jej práce
bol návrh zmien v stanovách ZSv&, aby „Zdru'enie 'ilo
a prosperovalo e%te )al%ie roky“. Navrhované zmeny
stanov boli na 42. GZ schválené a dovolím si napísa!, 'ia$
hne) aj uplatnené.
Po 40. rokoch #innosti spolku sa oz"vali aj hlasy, ktoré
'iadali ukon#i! jeho existenciu. Pod$a nich u' spolok nemal
zmysel. Mo'no nie práve v takej podobe #i s rovnak"mi
cie$mi ako pred 30-40 rokmi, ale v inej má existencia
Zdru'enia v"znam. Pre#o? Preto'e aj dnes prichádzajúci
krajania opustili svoju domovinu (dôvody k tomu nech u'
sú akéhoko$vek pôvodu). Aj oni sa musia za#leni! do
novej, cudzej spolo#nosti, musia vedie! preda! svoje

Z prvej tla#ovej konferencie nového predsedu
Úradu pre Slovákov 'ijúcich v zahrani#í
pána JUDr. Milana Vetráka PhD.
D(a 17. februára 2011 sa v priestoroch Úradu vlády SR
uskuto#nila tla#ová konferencia Úradu pre Slovákov
'ijúcich v zahrani#í.
Témou tla#ovej konferencie bola &tátna politika
starostlivosti o Slovákov 'ijúcich v zahrani#í na najbli'%ie
obdobie z poh$adu JUDr. Milana Vetráka, PhD., nového
predsedu Úradu pre Slovákov 'ijúcich v zahrani#í.
M. Vetrák predstavil svoje priority v piatich oblastiach
pôsobnosti ÚS+Z. Po#as funk#ného obdobia chce:
- stanovi! strategické a konkrétne ciele %tátnej politiky a
spôsoby ich dosahovania v domácom a medzinárodnom
kontexte,
- prepracova! koncepciu starostlivosti Slovenskej
republiky o Slovákov 'ijúcich v zahrani#í s maximálnym
dôrazom na odbornos! a záujmy Slovenskej republiky,
- zv"%i! efektivitu starostlivosti o Slovákov 'ijúcich v
zahrani#í,
- vypracova! a prija! novelu zákona o Slovákoch 'ijúcich
v zahrani#í a )al%ích právnych predpisov t"kajúcich sa
danej problematiky (vrátane %tatútu úradu),
- prija! %tandardné pravidlá o dotáciách v pôsobnosti
úradu.
Predseda ÚS+Z zdôraznil, 'e sa bude usilova!
presadzova! %tátnu politiku starostlivosti o Slovákov
'ijúcich v zahrani#í na princípoch kon%truktívnej a
korektnej spolupráce, permanentného dialógu a otvorenej
komunikácie, integrácie a nezasahovania do suverénnych
zále'itostí
slovenského
zahrani#ia,
re%pektovania
teritoriálnych záujmov krajansk"ch komunít a
uplat(ovania záujmov Slovenskej republiky.

schopnosti a uplatni! sa, #i pomáha! svojim )e!om
zvládnu! viacjazy#né prostredie. Presne tak, ako mnohí
pred nimi.
Áno, doba sa zmenila. Moderné komunika#né prostriedky
síce prekonávajú v%etky vzdialenosti v zlomku sekúnd, ale
to neznamená, 'e by novodobí emigranti nepostrádali
svojich príbuzn"ch, priate$ov #i $úbozvu#nú sloven#inu
(alebo náre#ie) v „priamom prenose“.
A práve v tak"chto chví$ach vedú kroky krajanov na
podujatia organizované Slovenskou katolíckou misiou
alebo Zdru'ením Slovákov vo &vaj#iarsku. A aj keby sa
k tomu kroku odhodlal #lovek len jeden jedin" krát, má
existencia Zdru'enia zmysel.
Pokra$ovanie na str. 5

Oznam Ve$vyslanectva SR v Berne:

Národn" %tipendijn" program –
v"zva na predkladanie 'iadostí na
akademick" rok 2011/12
D(a 9. februára 2011 schválilo Ministerstvo %kolstva,
vedy, v"skumu a %portu SR nové podmienky pre poskytovanie finan#nej podpory v rámci Národného %tipendijného programu na podporu mobilít %tudentov, doktorandov, vysoko%kols"ch u#ite$ov a v"skumn"ch pracovníkov, schváleného vládou SR v roku 2005, #ím bolo umo'nené pokra#ovanie v"berov na %tudijné, resp. V"skumné
mobility. Národn" %tipendijn" program je financovan"
Ministerstvom %kolstva, vedy, v"skumu a %portu SR.
Národn" %tipendijn" program SR je ur#en" aj na
podporu mobilít zahrani#n"ch %tudentov, doktorandov,
vysoko%kolsk"ch u#ite$ov a v"skumn"ch pracovníkov na
pobyty na slovensk"ch vysok"ch %kolách a v"skumn"ch
pracoviskách. Konkrétne sú %tipendiá ur#ené pre
%tudentov a doktorandov slovensk"ch vysok"ch %kôl na
pokrytie 'ivotn"ch nákladov na %tudijn" pobyt po#as 2.
Stup(a
vysoko%kolského
vzdelávania
formou
magisterského, in'inierskeho alebo doktorandského
%túdia, resp. %tudijn" alebo v"skumn" pobyt po#as
doktorandského %túdia na vybranej zahrani#nej vysokej
%kole, #i v"skumnom pracovisku.
+iadosti o %tipendiá mo'no aktuálne predklada! online na www.stipendia.sk , resp. www.scholarships.sk.
,al%ia uzávierka bude d(a 31. októbra 2011 a bude
zameraná na pobyty po#as letného semestra 2011/2012.
Na uveden"ch stránkach si uchádza#i mô'u zárove(
nájs! podrobné informácie o podmienkach programu na
tento rok v slovenskom, anglickom, ruskom,
francúzskom a %panielskom jazyku.

J!
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Situácia v spolku za posledné roky bola niektor"m z Vás
známa, in"m u' menej. Genera#n" problém neu%etril ani
Zdru'enie Slovákov vo &vaj#iarsku. Nadi%iel #as vyjadri!
predchádzajúcej generácii uznanie, úctu a po)akovanie za
dlhoro#nú úspe%nú #innos! a pokúsi! sa na (u nadviaza!.
+e to mlad%ia generácia nemô'e a nebude robi! rovnako, je
len logické. Ve) predsa: aj ke) dvaja robia to isté, nikdy to
nie je to isté...
Preto vzájomné chápanie a podpora, pomoc a snaha o zachovanie spolkového 'ivota, a t"m aj o %írenie pozitívneho
mena Slovenska, nech bude t"m bodom, ktor" nás bude
navzájom spája! tu vo &vaj#iarsku, i s na%ou domovinou.
Kandidatúru do Prechodnej správy (PS) som prijala, ako
i jej )al%í #lenovia, preto'e nám budúcnos! spolkovej #innosti nie je $ahostajná.
Hlavnou úlohou PS je pracova! na zachovaní majetku
ZSv&, v prvom rade umiestni! písomnosti zachytávajúce
40-ro#nú #innos! ZSv& v in%titúciách tu vo &vaj#iarsku
alebo na Slovensku, ktoré o ne prejavia záujem
a zabezpe#ia ich profesionálne uchovávanie. S t"m súvisí aj

pres!ahovanie kníh a archívnych materiálov do nov"ch
priestorov, nako$ko nám boli tie doteraj%ie vypovedané.
V )al%ej #innnosti by sme chceli nadviaza! na vydávanie
Slovensk"ch zvestí a informova! aj prostredníctvom internetovej stránky, #i u'
o pripravovan"ch alebo
uskuto#nen"ch podujatiach. Pri ich organizovaní sme a budeme
odkázaní na ochotn"ch
dobrovo$n"ch pomocníkov.
Prechodná správa je prechodné rie%enie vedenia ZSv&.
,akujeme v%etk"m, ktorí nám prejavili dôveru. Vlo'íme
v%etky svoje schopnosti a mo'nosti do tejto práce, aby sme
%tafetu vy%e 40-ro#nej #innosti ZSv& mohli so c!ou #o
najskôr preda! budúcemu novozvolenému predsedovi
ZSv& a jeho v"boru.
Za Prechodnú správu
Monika &vajlenová

!

"#!$%&'()!*+!,*-./(-01)2!
Na pozvanie Miestnej skupiny Zürich Zdru'enia Slovákov vo
&vaj#iarsku k nám zavítal v d(och 4.- 6. marca 2011 FS Gymnik z
Bratislavy. Dvoma vystúpeniami v Zürichu a jedn"m vo Frauenfelde
nadchol FS Gymnik nielen tu 'ijúcich Slovákov, ale aj ve$a &vaj#iarov,
ktorí podujatia v oblasti slovenského $udového umenia, zvlá%!
tane#ného, nikdy nevynechajú.
Program FS Gymnik, #i u' to boli tance, muzika a spev z Myjavy,
Kysúc, Hornej Nitry #i V"chodného Slovenska vytvoril ve#ery plné
radosti, nad%enia a emocií. Ve) akoby aj nie! Tance, spracované
choreograficky a figurálne v zachovní #istoty tej oblasti, ku ktorej
naozaj patria, ich prevedenie v podaní %ikovn"ch tane#níc a tane#níkov
s v"razom radosti z tanca, cimbalová muzika, ktorá e%te stále príjemne
doznieva v na%ich u%iach, a v neposlednom rade spev pekn"ch diev#at
s hlasmi ako organ, preniesli nás v tom okamihu do rodnej vlasti. Nebolo
preto divu, 'e v%etko, #o nám FS Gymnik predviedol, bolo divákmi
odmenené dlhotrvajúcim potleskom.
,akujeme FS Gymnik a te%íme sa na )al%ie stretnutie #i u' doma na Slovensku, alebo „doma“ vo &vaj#iarsku.
A kto túto v%etku krásu nevidel, mô'e $utova!!
-dp- / Foto: JB&RM
Pár záberov z jednotliv!ch
vystúpení

!
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Patrí v%etk"m, ktorí v úspech tohoto podujatia od za#iatku verili, vyjadrili a poskytli mu podporu #i finan#nú, #i morálnu, #i nezi%tne
dali vlastné fyzické sily dlho pred i po#as troch krásnych, ale aj náro#n"ch dní, a v neposlednom rade v%etk"m náv%tevníkom
podujatia, ktorí prijali pozvanie a pri%li na niektoré z vystúpení FS Gymnik.
S v)akou
Marta van Ooijen-&uvadová
Monika &vajlenová
Du%an Parajka
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Vo$n" pohyb osôb
vo &vaj#iarsku po skon#ení
tzv. prechodného obdobia
od 1. mája 2011
D(a 1. mája 2011 uplynulo
prechodné obdobie pre ob#anov
tzv. nov"ch #lensk"ch krajín
Európskej únie (EÚ), po#as
ktorého uplat(ovalo &vaj#iarsko
národné obmedzenia v otázke
prístupu na pracovn" trh pre
nesamostatne zárobkovo #inné
osoby (kontingenty, kontrola mzdy
a pracovn"ch podmienok), ako aj
pre cezhrani#né poskytovanie
slu'ieb v %pecifick"ch odvetviach.
Od 1. mája 2011 sú teda ob#ania
nov"ch #lensk"ch krajín EÚ
posudzovaní rovnako ako ob#ania
pôvodn"ch #lensk"ch krajín EÚ
(EÚ-15 + Cyprus a Malta), t.j.
podliehajú online ohlasovacej
povinnosti (v prípade práce do 90
dní v roku a poskytovania cezhrani#n"ch slu'ieb) alebo
povo$ovacej povinnosti (v prípade
práce viac ako 90 dní v roku).
Pokia$ zárobkovo #inné osoby
splnia podmienky pre udelenie
pobytového povolenia, t.j. majú
pracovnú zmluvu vo &vaj#iarsku
alebo vykonávajú samostatnú
zárobkovú #innos!, udelia im
príslu%né
kantonálne
úrady
príslu%né pracovné povolenie.
V prípade, ak má 'iadate$ trval"
pobyt
v %tátoch
EÚ
alebo
Európskeho zdru'enia vo$ného
obchodu (EFTA), mô'e sa od 1.
mája 2011 venova! zárobkovej
#innosti
na
celom
území
&vaj#iarska. Poskytovatelia slu'ieb
mô'u
po
absolvovaní
prihlasovacieho procesu pôsobi!
vo v%etk"ch oblastiach.
Podrobné informácie t"kajúce sa
pobytu
alebo
práce
vo
&vaj#iarsku,
resp.
priame
kontakty na kantonálne migra#né
a pracovné úrady sú uverejnené
na webovej stránke Spolkového
migra#ného
úradu
www.bfm.admin.ch a sú dostupné
v rôznych jazykov"ch mutáciách.

Marta van Ooijen – 'uvadová

Spomienky
na Generálne zhroma'denie
Nepatrila som medzi prvé "lenky Zdru#enia Slovákov vo 'vaj"iarsku, ktoré
pred"asne pod tlakom bolesti opustili zasadaciu miestnos% Sportanlage im Birch v
Zürichu. Nedovolím si posudzova% priebeh najvy&&ieho orgánu ná&ho spolku,
Generálneho zhroma#denia. Ak ma predsa len nie"o tla"ilo, kritizovala som priamo
pred prítomn!mi a spolu so mnou i iní zú"astnení. Pred odchodom zo zasadania
zaviazala som sa sama pred sebou, pred "lenmi, #e nebudem viacej pracova%, písa%,
pomáha%, organizova%, pri&iel "as re&pektova% ciele nového v!boru.
Podobne, ako vla)aj&ieho roka, ke* som sa vracala z verejného koncertu
Musikkolegium Winterthur, tak i teraz sa mi naskytla príle#itos% na prem!&$anie o
aktuálnej situácii Zdru#enia.
Stretnutie generácií na najvy&&ej úrovni znel podtitulok v koncertnom programe:
Sir Neville Marriner stretáva Tea Gheorghia. Milióny koncertn!ch posluchá"ov malo
príle#itos% po"u% hudbu za dirigovania svetového a &pi"kového dirigenta. Ako
zakladate$ Komorného orchestra Akademy of St. Martin in the Fields nahral viacero
gramofónov!ch nahrávok, ktoré boli vysoko ocenené – Grammy 1977, 1981, 1984 a v
roku 2002 za zvukov! záznam filmu Amadeus re#iséra Milo&a Formana.
Ako 14 ro"n!, hral Teo Gheorghiu vo filme Vitus titulnú filmovú rolu, v ktorom
Bruno Ganz, ve$k! &vaj"iarsky herec, stvár)oval starého otca. Nielen ako vynikajúci
filmov! umelec si získal sympatie publika, ale i ako klavirista s mimoriadn!m
hudobn!m talentom. Teo Gheorghiu dostal u# viacero vyznamenaní za vynikajúcu
interpretáciu hudby.
V koncertnej sále Stadthaus Winterthur dirigoval 85 ro"n! Sir Neville Marriner
Musikkollegium Winterthur spolu s 19 ro"n!m sólistom Teom Gheorgiu „Koncert pre
klavír a orchester od Edvarda Griega“. Nádhern! zá#itok z hudby, ve$ká hodnota
umenia bola odmenená dlhotrvajúcim potleskom. Na umeleckom pódiu prebehlo
skuto"ne stretnutie generácií - +ivé stretnutie generácií. Obojstranná úprimná
gratulácia umelcov dojala v&etk!ch náv&tevníkov koncertu. Prejav tolerancie, úcty
majstrov umenia zostane dlho #ivou spomienkou.
Cestou domov vo vlaku ma ve$mi trápila skuto"nos%, #e ani po viac ako 40 rokoch
trvania spolku sme sa nenau"ili spolo"ensk!m pravidlám zdvorilého správania sa.
Chaotické diskutovanie, nepripravenos%, hrubé odpovede boli dôsledkom neúspe&ného
priebehu celého Generálneho zhroma#denia. Rozi&li sme sa bez úsmevu, bez podania
rúk, bez nádeje, bez po*akovania a viacerí bez chuti pokra"ova%. V Slovensk!ch
zvestiach sa viacej neobjaví podtitulok: Stretnutie generácií. My star&í sme
12.03.2011 sklamaní opustili Generálne zhroma#denie Slovákov vo 'vaj"iarsku a
banovali za premrhan!m "asom. Pocit z nepochopenia priebehu zhroma#denia bol
du&evnou zá%a#ou a tento stav trval nieko$ko dní, ba t!#d)ov.
Nestrácame v&ak nádej, #e novozvolen! v!bor nezostane pridlho ne"inne stá% na
troskách spolku. Je mo#né, #e bez nás pokro"il!ch sa mu bude lep&ie dari%. Opísan!
koncert vo Winterthure ma v&ak viacej nadchol, poskytol mi nezabudnute$n! zá#itok:
stretnutie generácií na najvy&&ej úrovni. 'koda, #e umelecké dielo nebolo predvedené
pre v&etk!ch "lenov a v!bor Zdru#enia Slovákov vo
'vaj"iarsku
krátko
pred
42.
Generálnym
zhroma#dením, boli by sme sa sná* vyhli niektor!m
sólov!m partiám.
Odstupujúcemu v"boru, jeho predsední#ke pani
PhDr. A. Meier a jej man'elovi )akujem v mene
v%etk"ch #lenov ZSv& a #itate$ov Slovensk"ch
zvestí za ich anga'ovanos!, za obetavú prácu, za
realizáciu rôznych podujatí, za mnohonásobnú
reprezentáciu. Va%e cenné skúsenosti sú
bezpochyby i v budúcnosti vítané.
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B. !"astn% &akuje pani Dr. A. Meier-Peschakovej

Na príchod emigra#nej vlny roku 1968 a nasledujúcich reagovali tunaj%ie cirkevné in%titúcie iba postupne. Prvé
slu'by emigrantom poskytovali vo Suisse Romande salezián O. Martin Mazák, pôsobiaci v saleziánskom u#ili%ti Le
Longerai v Morges, v nemecky hovoriacej #asti reho$ník O. Berná#ek z Bazilejsko-solothurnského biskupstva, ktor"
nav%tevoval miesta s vä#%ím sústredením emigrantov a slú'il im sväté om%e.
V roku 1969 bola v Churskom biskupstve zriadená katolícka misia pre ute#encov z *eskoslovenska a za duchovného bol menovan" O. Vrá'el, ktor" v%ak zakrátko opustil duchovnú slu'bu. U' v polovici roku bol duchovn"m tejto
misie O. Josef Jiran, ktorého povolali nar"chlo z Nemecka. Bol to stato#n" a horliv" k(az, ktor" bol pred emigráciou duchovn"m v #eskom pohrani#í. Cenil si Slovákov, lebo tvorili polovicu jeho aktívnych farníkov, hoci z celkového po#tu
emigrantov tvorili iba %tvrtinu.
Pokra$ovanie na str. 7
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Pokra$ovanie zo str. 6

V Pastora#nej rade, ktorú ustanovil, bola polovica slovensk"ch
a polovica #esk"ch #lenov a mala dvoch spolupredsedov. Ke) #esk"
spolupredseda navrhol, aby Pastora#ná rada po'iadala churského
biskupa odvola! O. Jirana, Slováci sa ho zastali.
Viacerí Slováci sa usilovali dosiahnu!, aby bola vo &vaj#iarsku
ustanovená Slovenská katolícka misia s tromi misionármi, no aj
príslu%né cirkevné úrady pova'ovali *eskoslovensko za etnicky
a jazykovo jednotné. Preto na%e sna'enia o samostatnú misiu
nenachádzali z po#iatku podporovate$ov.
Nemali sme ani dos! k(azov, ktorí by stáli k dispozícii pre tieto
slu'by. Tí k(azi, ktorí u' pred rokom 1968 boli v zahrani#í boli #inní
bu) v pastorácii alebo v rozli#n"ch in%titúciách.
Podarilo sa nám dosiahnu!, aby do &vaj#iarska prijali slovenského
k(aza, dominikána O. Piusa Jána Krivého, ktor" dovtedy pôsobil na
univerzite v kanadskom Montreali, a to do Bazilejsko-solothurnského
biskupstva.
Tohto pozval O. Jiran slú'i! sväté om%e pre Slovákov v Zürichu.
Pova'ovali sme to za ocenenie ná%ho postoja v otázke jeho odvolania. O.
Kriv" napomáhal na%im snahám o ustanovenie Slovenskej katolíckej
misie a pomáhal nám pri styku s najrozli#nej%ími úradmi a in%titúciami.
Raz, ke) sme spolu hovorili o v"h$adoch dosiahnu! na%u misiu,
dospeli sme k uzáveru, 'e potrebujeme nejakú vplyvnú osobu, ktorá by
sa za nás prihovárala.
Zistili sme, 'e takúto v
okruhu na%ich známych nemáme. Tak
sme
sa
rozhodli
obráti! sa o pomoc na
na%u Sedembolestnú
Patrónku. O. Kriv"
vybavil
potrebné
formality na mariánskom pútnickom mieste Einsiedeln, do #asopisu Zdru'enia sme
napísali v"zvu krajanom, aby pri%li na%e prosby o misiu podpori!.
Nieko$ko dní pred pú!ou sme dostali oznámenie, 'e bola zriadená
v churskom biskupstve Slovenská katolícka misia...
Foto: Archív

V nede$u, 15. mája 2011 pozdravili

krajania z Zürichu a okolia na#e mamky,
mami$ky, staré mamy a babi$ky krátkym
kultúrnym programom a kvietkom.

V )aka Vám, mami"ky!
Program pripravili:
Tonko Hrnek - klavír
Ri#ko Kralovi$ - husle
Zlatka Bodoríková - báse'
Sandra a Marta Christen - spev
spevácky zbor - piese'

V%etk!m ú"inkujúcim srde"ne )akujeme!

-AZE-

Obrazy Ivety Lederer v Thurgau
Islikon, malá dedinka s v"znamn"m
miestom v priemyselnej histórii &vaj#iarska, le'iaca ne)aleko Frauenfeldu,
sa 2. apríla 2011 zapísala do dlhého
zoznamu miest sveta, kde slovenská
akad. maliarka pani Iveta Lederer
vystavovala svoje obrazy.
S ve$kou zanietenos!ou sa do organizácie tejto v"stavy pustili man'elia
Marta a Paul van Ooijen. Ve$a
náro#n"ch schodíkov museli zdola!,
k"m, aj ke) s jemn"mi vráskami
únavy v tvári, ale %!astní a spokojní,
zvládli posledn"ch sedem schodov do
v"stavnej siene a vítali v%etk"ch, ktorí
pozvanie na slávnostnú vernisá' prijali.
Svojou prítomnos!ou a svojím príhovorom prejavil pán ve$vyslanec Ján
Foltín uznanie pani Ivete Lederer, za
jej tvorbu a reprezentáciu Slovenska,
ako i man'elom Marte a Paulovi van
Ooijen za ich neutíchajúce nad%enie
pre slovenskú kultúru a jej prezentovanie vo &vaj#iarsku. Úprimné
po)akovanie za záujem o umenie zo
Slovenska patrilo pánovi Müllerovi,
starostovi obce Islikon.

Historická
budova
múzea
Greuterhof so v%etk"mi svojimi
zvlá%tnos!ami a priestormi, ktoré e%te
aj dnes d"chajú rytmom minulosti,
nechala v plnej intenzite vyznie! farebnos! obrazov pani Ivety Lederer,
ich jemnos! a silu zárove(.
Slávnostn"
hudobn"
program
v podaní tria pána Paula van Ooijen
odniesol prítomn"ch )aleko od ru%ného 'ivota do sveta farieb, hudby
a rozjímania. Zah$adenie sa do
ka'dého diela dalo náv%tevníkom
príle'itos! vidie! v (om vlastné
obrazy,
pomenova!
'abstraktné'
konkrétnym menom, lebo dokázalo
vyvola! na povrch tie najskrytej%ie
pocity a predstavy #loveka.
Ve$korysé gesto prítomn"ch zástupcov Nadácie Greuterhof, hlavného
sponzora v"stavy – krátka prehliadka
budovy múzea z 18. storo#ia so
sprievodnym komentárom – doplnila
zaujímav" program a pod#iarkla príjemnú atmosféru, ktorá na vernisá'i
v"stavy obrazov pani Ivety Lederer
v ten slne#n" sobotn" podve#er vládla.

Z úprimného srdca )akujeme za
pozvanie, za mo'nos! osobne stretnú!
pani Ivetu Lederer a spozna! nov"ch
krajanov.
V)aka Vám, Marti a Paul!
-m%-

L!
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Nové priestory pre kni'nicu a archív ZSv&

Inzercia

V%etk"m #lenom ZSv& i milovníkom kníh oznamujeme, 'e od 1.
júla 2011 mô'eme za#a! s!ahova! knihy a archív ZSv&
z doteraj%ích priestorov v Oberengstringene do Zürichu, na
Wasserschöpfi 7.
Miestnos! sa nachádza v novostavbe, ne)aleko letného kúpaliska
Heuried a nemocnice Triemli, v tichej obytnej %tvrti. T"m sa nám
podarilo vyrie%i! vzniknutú situáciu, ke) sme dostali v"pove)
doteraj%ích prenajat"ch priestorov z dôvodu zmeny majite$a
nehnute$nosti.
O tom, 'e je s t"m spojená #asovo i fyzicky náro#ná práca vieme
v%etci. Ve) kto z nás sa e%te nes!ahoval?
Preto uvítame dobrovo$níkov, ktorí by boli ochotní nám pomôc!.
,akujeme. PS

! Pán Du&an Zadro& z Jel&avy, predseda MO MS v Jel&ave, by si
rád dopisoval so Slovákmi #ijúcimi v zahrani"í. Je amatérom
v oblasti bádania a venuje sa aj písaniu poézie. Kto by mal
záujem, adresu na pána Du&ana radi poskytneme.
! Dostali sme ponuku zo Slovenska: pán farár Vladimír
Palkovi#, z Michala nad +itavou, u' vy%e desa! rokov
sprevádza pútnikov do sv. zeme – Izraela. V prípade záujmu
krajanov 'ijúcich vo &vaj#iarsku je ochotn" pripravi! pre
nás tak"to zájazd, na jese( 2011 – október-november, alebo
na jar budúceho roka 2012. Porozm"%$ajte, kto by mal
záujem podniknú! takúto pú! do sv. zeme , nech sa prihlási
na mailovej adrese: redakcia@slovenskezvesti.ch

Impressum:
!Slowakische Nachrichten

Informationsbulletin der Vereinigung der
Slowaken in der Schweiz.
Erscheint mind. 4x im Jahr.
Verleger: Vorstand der Vereinigung
Druck: Druckzentrum AG, 8143
Stallikon, Auflage: 1100 Exemplare
Die in dieser Zeitschrift hervorgebrachten
Meinungen verpflichten nur ihre Autoren.
Sie widerspiegeln nicht zwangsweise die
Meinung des Verlegers.

Slovenské zvesti

Tla#ov" orgán Zdru'enia Slovákov vo
&vaj#iarsku. Vychádza min. 4x za rok.
Vydavate$: Prechodná správa ZSv&
*lánky podpísané menom alebo zna#kou autora
nemusia bezpodmiene#ne vyjadrova! mienku
vydavate$a.
Verlags-/Redaktionsadresse:
Adresa vydavate$a a redakcie:

Adressberichtigung
Melden

'
'
'
'''''''
'
'

!

''
'

AZB
8021 Zürich

Vereinigung der Slowaken in der
Schweiz, „Slovenské Zvesti“,
Postfach 1271, 8021 Zürich
E-mail: prechodnasprava@zdruzenie.ch
redakcia@slovenskezvesti.ch
Postcheck: 80-22363-1 Zürich

Aurel Stodola – odkaz pre budúce generácie

Centrum vedecko-technick!ch informácií SR v Bratislave Vás
srde"ne poz!va na do budovy Centra vedecko-technick!ch
informácií na Lama"skej ceste 8/A v Bratislave na v!stavu, ktorá je venovaná slovenskému vedcovi svetového v!znamu
Aurelovi Stodolovi, zakladate$ovi teórie parn!ch a plynov!ch
turbín. V!stavu pod názvom Aurel Stodola – odkaz pre budúce
generácie pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a
techniky v spolo"nosti.
Cie$om v!stavy je priblí#i% #ivot a prácu Aurela Stodolu, rodáka z Liptovského Mikulá&a,
fyzika, kon&truktéra a vynálezcu, ktor! svojím vedeck!m bádaním v!razne ovplyvnil v!voj v oblasti prírodn!ch a technick!ch vied a polo#il základy strojárstva a energetiky.
Na slávnostné otvorenie v!stavy prijal pozvanie aj ná& krajan pán Miroslav 'uvada zo
'vaj"iarska , kde Aurel Stodola pôsobil vä"&inu svojho #ivota a# do svojej smrti a polo#il tu základy technickej revolúcie. P. Miroslav 'uvada ako jeho ve$k! obdivovate$
sa v Zürichu u# dlhé roky intenzívne venuje zachovaniu pamiatky tohto ve$kého Slováka. Pri tejto príle#itosti bude ma% predná&ku o jeho osobnostnom, vedeckom a morálnom odkaze pre budúce generácie, o jeho pôsobení vo 'vaj"iarsku ako aj o v!zname jeho diela pre oblas% energetiky.
Predná&ka Miroslava 'uvadu sa uskuto"nila pred slávnostn"m otvorením
v"stavy d(a 23. mája 2011.'
V"stava bude otvorená od 24. mája do 31. augusta 2011.
Pondelok – piatok: 9.00 – 16.00 hod.
&tvrtok:
9.00 – 19.00 hod. (platí do 30. 6. 2011)
Sobota:
9.00 – 15.00 hod. (platí do 30. 6. 2011)
(Zdroj-CVTI)
'

Uzávierka budúceho #ísla bude 31. augusta 2011.
Radi uverejníme Va%e príspevky, ak ich za%lete na na%u E-mailovú
adresu redakcia@slovenskezvesti.ch. ,akujeme.
'''
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Slovenská katolícka misia vo &vaj#iarsku
Bohoslu'obn" poriadok

Misionár:
O. Franti%ek Polák SDB, Brauerstr. 99, 8004 Zürich
Tel./Fax: 044 241 50 22, franti%ek@hispeed.ch
Sväté om%e:

Bazilej: o 18.00 hod. v kostole Allerheiligen na Neubadstr. 95, ka'dú druhú
a %tvrtú nede$u v mesiaci
Mo'nos! pristúpi! k sviatosti zmierenia u' od 17. hod.
Bern: o 17.30 hod. v krypte farského kostola Dreifaltigkeitskirche,
Taubenstr. 12, ka'dú druhú a %tvrtú sobotu v mesiaci
Lausanne: o 16.00 hod. v Chapelle der Servan, 12 rue Eugène-Grasset,
ka'dú tretiu sobotu v mesiaci
V'dy po sv. om%i posedenie pri káve v ne)alekej re%taurácii.
V%etci sú srde#ne vítaní.
Zürich: o 9.30 hod. v krypte kostola Liebfrauen, Weinbergstr. 34, ka'dú
nede$u. Vchod pod ve'ou.
Po sv. om%i posedenie pri káve vo farskom dome. V%etci sú vítaní.
Slovenská sv. om%a ka'dú stredu o 20.00 hod. na talianskej misii v Zürichu,
Feldstr. 109, okrem letn"ch prázdnin.
Slovenská sv. om%a ka'd" prv" piatok v mesiaci o 20.00 hod. v krypte kostola
Liebfrauen.
+eneva: o 16.30 hod. ka'dú prvú a tretiu nede$u v mesiaci v kostolíku
St. Julien, 3, Rue Virginio Malnati, 1217 Meyrin 2
len

Dôle'ité upozornenie: po#as letn"ch prázdnin sú pravidelné nede$né om%e
len v Zürichu, v ostatn"ch mestách platí prázdninov" re'im.

