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MEDZINÁRODNÉ FÓRÁ–CENA SV. VOJTECHA– SEMINÁRNE TÝŽDNE

TLAČOVÝ OZNAM
A POZVANIE NATLAČOVÚ KONFERENCIU

Aktuálne informácie o odovzdávaní Medzinárodnej ceny sv. Vojtecha
13. júna 2009 v Prahe

V Krefelde –08. 06. 2009 –V sobotu 13. júna 2009 bude Dr. Árpádovi Gönczovi, dlhoročnému 
prezidentovi Maďarskej republiky, odovzdaná Medzinárodná cena sv. Vojtecha za mier, slobodu a
spoluprácu v Európe. Cenu v súlade so stanovami nadácie odovzdá prezident Českej republikyProf.
Dr. Václav Klausv Rudolfovej galérii Pražského hradu.

Pozývateľom je predstavenstvo nadácie spolu sčlenmi českejsekcie jej Výboru pre Medzinárodnú
cenu, ktorými sú kardinál Miloslav Vlk (predseda), knieža Karel Schwarzenberg aveľvyslanec Dr.
Rudolf Jindrák. V zastúpení laureáta prevezme cenu sv. Vojtecha jeho dcéra, bývalá ministerka
zahraničných vecí Maďarskej republiky Dr. Kinga Gönczová. Slávnostné odovzdávanie sa začne o14.
hod.

Oslavnú reč na želanie laureáta prednesie Dr. František Mikloško, prvý slobodne zvolený predseda
Slovenskej národnej rady.

Medzinárodný výbor ceny sv. Vojtecha udelil cenu sv. Vojtecha za rok 2009 pánovi Dr. Árpádovi
Gönczoviza jeho výnimočné politické pôsobenie pre Európu.

Po odovzdaní ceny bude kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, spoločne sarcibiskupom
Henrykom Muszyńskim, arcibiskupom z Gniezna, o 17. hod. v pražskom Chráme Sv. Víta
celebrovať slávnostnú pontifikálnu omšu.

Deň predtým usporiada Adalbert-Stiftung spoločne s Univerzitou Karlovou v Prahe a Nadáciou 
Konrada Adenauera (KAS) na počesť nositeľa ceny od11.30 hod. medzinárodné kolokvium na pôde
Univerzity Karlovej v Prahe. Pod vedením bývalej predsedníčkynemeckého Bundestagu Prof. Dr.
Dr. h.c. mult. Rity Süssmuthovej sa bude diskutovať na tému „Spoločenské zmeny v krajinách sv. 
Vojtecha po pokojných revolúciách –spoločné prvky a rozdiely“. Účastníkmi budú JUDr. Ján
Čarnogurský, bývalý predseda vlády Slovenskej republiky, Dr. phil. Jürgen Dieringer z Andrássyho
univerzity v Budapešti, Adam Krzemiński, novinár z Varšavy, PhDr. Miroslav Kunštátz Univerzity
Karlovej v Prahe, Dr. sc. pol. Kai-Olaf Lang z Nadácie pre vedu a politiku v Berlíne a dcéra laureáta
Dr. Kinga Gönczová, bývalá ministerka zahraničných vecí Maďarskej republiky zBudapešti.
Kolokvium sa koná pod záštitou bývalého ministra zahraničných vecí ČeskejrepublikykniežaťaKarla
Schwarzenberga a rektora Univerzity Karlovej v Prahe Prof. RNDr. Václava Hampla.

Na účasť na tlačovej konferencii o12.45 hod. a na následnom slávnostnom odovzdávaní ceny o 14.
hod. v Rudolfovej galérií Pražského hradu je potrebná akreditácia. Akreditovať sa možno 
prostredníctvom tlačového pracoviska nadácie Adalbert-Stiftung. Prosíme Vás, aby ste sa
s uvedeným kontaktným pracoviskom spojili najneskôr do stredy 11. júna 2009.

Tlačové oznamy vďalších jazykoch a všetky potrebné informácie o nadácii a jej aktivitáchnájdete na
internetovej stránke www.adalbert-stiftung.de.
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