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Slovenská premiérka Iveta Radičová
sa stretla s prezidentom Obamom

Predsedníčka vlády SR Iveta Rdičová sa v priestoroch New York Public Library stretla s prezidentským párom
USA. Na snímke sú (zľava): splnomocnený veľvyslanec, stály predstaviteľ SR pri OSN v New Yorku Miloš
Koterec, Michelle Obama, Iveta Radičová a prezident Barack Obama. - Foto: Reuters

Slovenská premiérka Iveta
Radičová sa 21. septembra v
New Yorku stretla s prezidentom
USA Barackom Obamom, ktorý
vysoko ocenil kroky slovenskej
vlády v oblasti zvyšovania transparentnosti. “Sme na vás hrdí,”
uviedol Obama počas krátkeho
rozhovoru.
Stretnutie sa konalo pred
fórom o otvorenom vládnutí Open Government Partnership,
na ktoré americký prezident Ivetu Radičovú pozval.
Predsedníčka vlády SR počas
rozhovoru povedala, že výzvou
pre obe krajiny nie je len neustále zvyšovať transparentnosť
vládnutia, ale aj boj proti vysokej
miere nezamestnanosti a nevyhnutnosť prijímať razantné
opatrenia ako v USA, tak aj v
eurozóne, v súvislosti s rizikom
návratu globálnej hospodárskej
krízy.
“Dôkazom toho, že pre Baracka Obamu je téma transparent-

nosti vládnutia kľúčovou prioritou, je aj jeho podrobný prehľad
o opatreniach, ktoré v tejto súvislosti realizujú zúčastnené krajiny,
vrátane Slovenska,” povedala po
stretnutí Radičová.
Cieľom iniciatívy Open Government Parthership je medzinárodná spolupráca v otázkach
transparentnosti, zodpovednosti, občianskej angažovanosti a
boja proti korupcii. Prezident
Obama bol hostiteľom prvého
fóra zúčastnených krajín na
najvyššej úrovni. Spolu so Spojenými štátmi a Brazíliou sú zakladajúcimi krajinami iniciatívy
Indonézia, Mexiko, Nórsko, Filipíny, Južná Afrika a Veľká Británia, a viaceré významné mimovládne organizácie.
Na stretnutí v New Yorku sa
formálne k fóru pridalo ďalších
38 krajín vrátane Slovenska.
Každá z týchto krajín preukázala
odhodlanie k významným reformám podporujúcim otvorené

vládnutie v oblasti transparentnosti v nakladaní s verejnými
zdrojmi, slobodného prístupu
k informáciám, či občianskej
angažovanosti.
Do marca 2012 vláda SR vypracuje akčný plán, ktorým sa
zaviaže urobiť ďalšie reformy v
oblasti transparentnosti verejnej
správy, boja proti korupcii a klientelizmu, a rozširovania možností verejnej kontroly. Tento
plán potom Slovensko formálne
predstaví na druhom stretnutí
na najvyššej úrovni v Brazílii.
“Open Government Partnership je pre mňa absolútne
prirodzená a vítaná iniciatíva
plne v súlade s programovým
vyhlásením vlády a doterajšími
krokmi, ktoré sme v tejto oblasti
urobili. Napríklad zriadenie centrálneho registra zmlúv. Iniciatíva nám umožní porovnávať sa s
ostatnými a čo je ešte dôležitejšie,
môžeme sa všetci navzájom
(Pokračovanie na str. 19)
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Na 34. Festivale slovenského dedičstva
sa zúčastnilo vyše 7 000 návštevníkov
V nedeľu 25. septembra sa
v PNC Arts Center v Holmdel, New Jersey konal 34. Festival slovenského dedičstva.
Pekné počasie prilákalo vyše
7000 návštevníkov z viacerých
okolitých a vzdialenejších štátov.
Festival začal o 10.00 hodine
ráno. Futbalový turnaj, ktorý
trval celý deň, sa začal už o 9. 00
hodine.
Záujem návštevníkov upútalo 45 predajných a výstavných
stánkov, v ktorých bola bohatá
ponuka tradičných slovenských
špecialít zo slovenskej kuchyne,
slovenské pamiatkové predmety,
keramika, výšivky, kroje, knihy
a mnoho d’alších produktov dovezených zo Slovenska.
Gréckokatolícke bohoslužby
celebroval biskup Bratislavskej eparchie Peter Rusnák,
ktorého sprevádzali dvaja kňazi
a spevácky zbor seminaristov
z Prešova. Koncelebrantom
bohoslužby bol gréckokatolícky
biskup William Skurla z Passaicu,
NJ a ďalší gréckokatolícki i rímskokatolícki kňazi.
Kultúrny program začal o
2.00 hodine. Otvorili ho krátkymi prívetmi spolupredsedovia
festivalu Ján Duch a Nina Holá.
Účastníkom sa prihovoril krátkym prívetom biskup Peter Rusnák.

Nasledovala prehliadka krojov.
Tento program uvádzala Renáta
Jurášiová. Po ukončení prehliady
krojov nasledovali vystúpenia
detských súborov Domovinka z
Cliftonu, NJ pod vedením Martiny Szotákovej a Slávky Gondovej,
Limboráčik z New Yorku, ktorý
pokračuje v tradícii známeho
folklórneho súboru Limbora pod
vedením Dany Martiny Finka.
Na záver sa predstavil detský
súbor Mini Pajtáši - detská hudobná skupina, ktorá divákov pobavila bohatým výberom slovenskej ľudovej i populárnej hudby.
Nasledovalo vytúpenie speváckeho zboru gréckokatolíckych seminaristov z Prešova.
V ďalšom programe sa predstavil obecenstvu folklórny súbor
PAS z Pittsburghu, PA.
Kultúrny program moderovala Jane Konzelmann, ktorá na
záver pod’akovala účinkujúcim a
obecenstvu, ktoré ich odmeňovalo vďačným potleskom.
Na záver kultúrneho programu spolupredsedníčka festivalu Nina Holá poďakovala
účinkujúcim a hlavne hosťom zo
Slovenska.
Kultúrny program ukončili
prítomní spevom hymnických
piesní God Bless America a Hej
Slováci pod vedením Renáty
Jurášiovej.

Na prehliadke krojov, ktorá je každý rok súčasťou kultúrneho programu na Festivale slovenského dedičstva v Holmdel, New Jersey, sa
zúčastnili deti i dospelí oblečení v krásnych a pestrofarebných krojoch zo všetkých kútov Slovenska. Účastníkov prehliadky predstavila Renáta Jurášiová (na snímke vľavo), ktorá obecenstvu stručne
opísala z ktorých krajov Slovenska kroje pochádzajú.

