
	  	  

 
	  	  

 
 

VOJTCHOVA NADACE	  
  

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ 
 

 
Aktuální informace k udělení mezinárodní Vojtěchovy ceny 

13. června 2015 v Bratislavě 
 
Krefeld – 01.06.2015 – 13. června 2015 převezme profesorka Hanna Suchocka, bývalá 
předsedkyně vlády, ministryně spravedlnosti, generální prokurátorka a velvyslankyně Polska u 
Svatého stolce, Mezinárodní Vojtěchovu cenu z rukou slovenského prezidenta, Andreje Kisky, 
na bratislavském hradě.  

Laudatio pronese Karel kníže Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničních věcí České 
republiky. 
 
Mezinárodní výbor Vojtěchovy ceny rozhodl o udělení Vojtěchovy cenu 2015 paní profesorce 
Hanně Suchocké na základě jejího politického a diplomatického působení pro Evropu. 
 
V návaznosti na předání Vojtěchovy ceny v Bratislavě odslouží Msgr. František Rábek a 
profesor Henryk Muszyński, emeritní arcibiskup z Hnězdna, slavnostní pontifikální mši v 
Trinitářském kostelu v Bratislavě.  
 
K poctě nositelky Vojtěchovy ceny uspořádá Vojtěchova nadace společně s nadací Konrada 
Adenauera a Univerzitou Komenského v Bratislavě den před předáním ceny mezinárodní 
kolokvium v Moyzesově síni Univerzity Komenského v Bratislavě. Pod vedením redaktora Josefa 
Kirchengasta z vídeňského „Der Standard“ bude dominikánským páterem, teologem a 
publicistou Tomaszem Dostatnim, profesorem Dr. Balázsem Schandou, Katolická univerzita 
Petra Pázmánye, Fakulta právních a státních věd, Budapešť, profesorem Dr. Markem Šmídem, 
rektorem Trnavské univerzity a Dr. Pavlem Vošalikem, bývalým náměstkem ministra 
zahraničních věcí a velvyslancem České republiky u Svatého stolce nastoleno a v podiové 
diskuzi prodebatováno téma „Svoboda vyznání v dnešní Evropě“. Kolokvium proběhne pod 
záštitou slovenského prezidenta. 
 
Tiskové prohlášení v dalších jazycích a informace o nadaci a jejích aktivitách naleznete na 
stránkách www.adalbert-stiftung.de. 
 
 

 
 
 
	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

Kontakt (Nadace): 
Christine Röhr 
– Jednatelka – 

 
christine.roehr@adalbert-stiftung.de 

Tel.: + 49 (0) 21 51/15 93 11 
Fax: + 49 (0) 21 51/15 93 12 

Mobil +49-160-5347758 

	  
	  
	  

Kontakt (Kancelář prezidenta): 
Elena Bianchi 

 –  Tiskové oddělení  –  
 

elena.bianchi@prezident.gov.sk 
media@prezident.gov.sk 
Tel: + 421 2  / 59 333 382 
Mobil  +421 / 905 598 070 

 

	  
	  
	  


