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Aktuálne informácie o odovzdaní Medzinárodnej Ceny Sv. Vojtecha  

dňa 13. júna 2015 v Bratislave 
 
Krefeld - 01.06.2015. Dňa 13. júna 2015 prevezme profesorka Hanna Suchocka, bývalá poľská 
premiérka, ministerka spravodlivosti, generálna prokurátorka a veľvyslankyňa Poľska pri Svätej 
stolici, z rúk prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku na Bratislavskom hrade 
Medzinárodnú cenu Sv. Vojtecha.  
 
Laudátorom bude knieža Karl von Schwarzenberg, bývalý minister zahraničných vecí Českej 
republiky. 
 
Medzinárodný výbor Ceny Sv. Vojtecha udelil túto cenu za rok 2015 pani profesorke Suchockej 
za jej politické a diplomatické pôsobenie a angažovanosť v Európe.  
 
Po odovzdaní budú ordinár Msgr. František Rábek a prof. Henryk Muszyński, emeritný 
arcibiskup a metropolita gnieznenský, celebrovať v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave 
slávnostnú pontifikálnu omšu.  
 
Deň predtým (12. júna 2015) organizuje Nadácia svätého Vojtecha spoločne s Nadáciou Konrada 
Adenauera (KAS) a  Univerzitou Komenského v Bratislave na počesť laureátky Medzinárodné 
kolokvium v Moyzesovej sále Univerzity Komenského. Pod vedením žurnalistu Josefa 
Kirchengasta z Viedne budú na tému „Náboženská sloboda dnes v Európe“ debatovať 
dominikánsky kňaz, teológ a publicista Tomasz Dostatni, profesor Balázs Schanda 
z Katolíckej Univerzity Pétra Pázmányho v Budapešti, profesor Marek Šmid, rektor univerzity 
v Trnave a Dr. Pavel Vošalik, bývalý viceminister zahraničných vecí a veľvyslanec Českej 
republiky pri Svätej stolici. Nasledovať bude pódiová diskusia. Záštitu nad podujatím prevzal 
prezident Slovenskej republiky. 
 
Tlačové správy v ďalších jazykoch a informácie o nadácii a jej aktivitách nájdete na stránke 
www.adalbert-stiftung.de. 
 
 

 
 
 
	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

Kontakt (nadácia): 
Christine Röhr 

- riaditeľstvo - 
 

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 (prezidentská kancelária): 
Elena Bianchi 

  - tlačové oddelenie -   
 

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

 

	  
	  
	  


