
Konferencia Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? 
27. a 28. novembra 2015 v Mlynkoch 

 
 Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporiada v dňoch 27. a 28. novembra 2015 

v doškoľovacom stredisku BV v Mlynkoch (Pilisszentkereszt - Pomázska ulica č. 6) 
konferenciu pod názvom Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?, 

na ktorú aj touto cestou srdečne pozýva všetkých záujemcov. 
 

Konferencia ZSM už tradične je venovaná slovenskej kultúre a slovenskému jazyku v Maďarsku 
očami vedúcich predstaviteľov slovenskej národnosti, ako aj ďalším aktuálnym otázkam našej 

samosprávnej a občianskej sféry. Cieľom dvojdňového podujatia je zhodnotenie súčasnosti 
a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku, spoločné hľadanie odpovedí 

na najpálčivejšie otázky súčasnosti a budúcnosti Slovákov v Maďarsku.  
 Program 

 
27. novembra 2015 (piatok)  

13.00-14.50 Príchod a ubytovanie sa účastníkov konferencie 
 15.00  Hymna ZSM: „Daj Boh šťastia tejto zemi“ 

Otvorenie konferencie - úvodné slová: 
predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková 

     Pilíšske ľudové piesne v podaní miestneho pávieho krúžku 
a gitarového kvarteta Harmónia zo Santova s Alexandrom Kormošom 

 Moderátor: konateľ verejnoprospešnej spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl 
 15.30  Rastislav Káčer 

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku 
„Európska únia a vytvorenie jednotných národnostno-politických noriem 
- Starostlivosť Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí“ 

 15.50  JUDr. Ján Varšo, CSc. 
predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
„Mladé generácie Slovákov v Maďarsku a perspektívy ich slovenskosti 
- východiská, výzvy, možnosti a nástroje“ 

 16.10  Mária Jakabová-Šingeľová 
bývalá podpredsedníčka Národného zhromaždenia, 
generálna tajomníčka DZSM a predsedníčka ZSM 

  „Návrat do budúcnosti“ 
 16.30  Diskusia 
 17.00  Prestávka 
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 17.15  Alžbeta Hollerová Račková 
  predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 
  „Jeden rok po voľbách CSSM“ 
 17.30  Eva Simon 
  šéfredaktorka týždenníka Foaia românească 

Fakty a nádeje zo života rumunskej komunity v Maďarsku 
 17.45  Mária Homišinová 

vedecká pracovníčka Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach 
  „Používanie jazyka slovenského v slovenských národnostných samosprávach“ 
 18.00  Diskusia 
 19.00  Večera 
 19.45  „Všetkým ľudom dobrej vôle“ 

- profesori humoru: Mária Kropáčová (Kmotrička) a Juraj Matiaš (Kmotor) 
 

28. novembra 2015 (sobota) 
 
08.00  Raňajky 
 Moderátorka: profesorka Univerzity ELTE Anna Divičanová 
 8.45  Alexander Kormoš 

pedagóg, básnik, prekladateľ a publicista 
„Premeškaná reforma národnostného školstva“ 

 9.00  Alžbeta Hollerová Račková 
  predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 
  „Naša vízia o budúcnosti slovenského národnostného školstva“ 
 9.20  Dr. István Lukács 

profesor Univerzity ELTE, vedúci Katedry slovanskej filológie 
„Úloha Katedry slovanskej filológie Univerzity ELTE 
v národnostnom vzdelávaní“ 

 9.45  Marta Papučková Glücková 
riaditeľka základnej školy v Mlynkoch, 
členka Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM 

  „Niekoľko myšlienok o slovenských národnostných školách“ 
 9.55  PhDr. Katarína Király 

etnografka, riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku 
  „Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku 

- budúcnosť tradičných slovenských komunít“ 
 10..10   Diskusia 
 11.00  Záver konferencie 
 11.30  Obed 
 13.00  Odcestovanie účastníkov konferencie 
 ________________________________________________________________________ 
 Kontakt: Ruženka Egyedová Baráneková ● e.b.ruzsenka@gmal.com ● +36 30 9287599 
 Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 


