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Štatút: Občianske združenie – samostatný 
právny subjekt, registrovaný na Ministerstve 
vnútra ČR podľa zákona č.83/1990 Sb.o zdru-
žovaní občanov dňa 29.10.1992.
Výbor: Ing. Eva Kostrišáková (predsedníčka), 
PhDr. Juraj Rácz (podpredseda, šéfredaktor), 
Ing. Viera Čápová (hospodárka), členovia: Pe-
ter Ambro, Ján Hutník, náhr. Magda Kubíčková.
Počet členov: 276

PREDSEDOVIA SPOMÍNAJÚ 
Ing. JAROSLAV ŠKORÍK
zakladateľ Obce Slovákov v ČR, teraz majiteľ 
Koliby Javorník v Prahe 6 – Řepy: 

„Zakladanie Obcí Slovákov v  Českej re-
publike začalo v Prahe v časoch, keď som vy-
konával funkciu predsedu OS celorepublikové-
ho charakteru. Stalo sa tak na prelome rokov 
1992-1993 a hlavným dôvodom vzniku tohto 
občianskeho združenia bolo udržanie kontak-
tov s Maticou Slovenskou, čo priamo súviselo 
so zachovaním stykov so Slovenskou repub-
likou. Popri tom bolo naším cieľom napomá-
hať Slovákom žijúcim v  Čechách orientovať 
sa v legislatíve po rozdelení republiky. Pomá-
halo pri tom zakladanie jednotlivých regionál-
nych združení a vznikajúca komunikácia me-
dzi nimi, k  čomu prispelo aj založenie časo-
pisu občianskych združení v ČR. K tomu všet-
kému bola okrem mnohých legislatívnych, ad-
ministratívnych, ako aj organizačných záleži-
tostí potrebná aj kolegialita a slušnosť najmä 
vo vtedajšom vedení OS. Pretože sa tak ne-
stalo, po krátkom pôsobení som radšej ukon-
čil svoju aktívnu činnosť a dal sa na samostat-
né podnikanie.“

MARTA PASSIANOVÁ
(2005-2007), ekonómka, teraz cestovateľka

Vyštudovala Vysokú školu pedagogickú 
v Nitre. K jej záujmom patrí čítanie cestopisov 
a  sledovanie historických, kultúrnych a  príro-
dopisných zaujímavostí. Ako sama hovorí, rada 
poznáva život ľudí v  ich prirodzenom prostre-
dí a od mestského ruchu si najlepšie odpoči-
nie v lese alebo len tak pri práci na záhradke.

„Funkciu predsedničky som preberala po 
M. Beňovi (1998 – 2005), ktorý mal za sebou 
už dve volebné obdobia a vzdal sa svojej funk-
cie z pracovných dôvodov. Vo výbore, v ktorom 
som predtým pracovala, sme mali veľmi dob-
rý kolektív, ktorý pokračoval v práci v podstate 

v nezmenenom zložení. K osvedčeným akciám 
sme začali postupne realizovať aj nové nápady, 
aby sme naše aktivity rozšírili ešte viac. Patrila 
k nim napríklad spolupráca s ďalšími OS v ČR, 
najviac s Kladnom, ktoré je najbližšie, ale radi 
sme chodili aj do vzdialenejších Karlových Va-
rov na Slovenskú veselicu, kde sme sa stretá-
vali aj s členmi OS zo Sokolova. Ako predse-
dovia sme zároveň veľmi dobre spolupracova-
li a rozšírili kontakty prakticky so všetkými Ob-
cami Slovákov.

Samozrejme, že nie všetko sa podarilo 
z našich predstáv uskutočniť. Usilovala som sa 

najmä o rozšírenie spoločných akcií pre našich 
členov, ktorí putovali s  nami na osvedčených 
a obľúbených výletoch do Šárky alebo Prokop-
ského údolia. Ďalšiemu spestreniu činností za-
meraných najmä na fyzické aktivity zabránil 
menší záujem členov, možno aj preto, že pri-
pravované pochody sa im zdali príliš náročné.“

Ing. EVA KOSTRIŠÁKOVÁ
personalistka a tiež cestovateľka.
Prevzala vedenie OS v júli 2007 a vo februári 
2008 bola zvolená za predsedníčku

Pochádza zo Starej Ľubovne a vyštudova-
la Vysokú školu strojnícku a  textilnú v  Liber-
ci. Neskôr si rozšírila vzdelanie na PF - UK štú-
diom personálného managementu a pracovné-
ho práva. V Čechách žije od roku 1985 a pra-
cuje ako personalista v zahraničnej telekomu-
nikačnej spoločnosti. Po časovo náročnej prá-
ci si zájde aspoň dva razy v týždni buď na jogu, 
pilates alebo tai-chi. Dovolenku využíva na ces-
tovanie, a  to aj do takých vzdialených končín 
akými sú napr. USA , Kanada, Nový Zéland ale-
bo Malajzia, o ktorej sme publikovali aj v časo-
pise Korene. 

 „Pri tom všetkom sa venujem práci v ob-
čianskom združení Obec Slovákov v Prahe, kde 
som členkou výboru nepretržite od roku 1998. 
Organizujeme pravidelné akcie pre Slovákov 
i priaznivcov napr. spoločensko-kultúrne večery 
spojené s folklórom a tancom ako sú fašiangy, 
majáles alebo kapustnica. Ďalej športové akcie 
a besedy s významnými osobnosťami na prak-
tické témy napríklad o vysťahovalectve Slovákov, 
či o práci slovenského konzulárneho oddelenia 
V Prahe. Tri roky som žila v zahraničí (Nemecko 
a Veľká Británia) a viem, aké je to žiť a pracovať 
v cudzej zemi. Krajania často pomôžu radami pri 
adaptácii sa v novom prostredí a vytvárajú si na-
vzájom určité zázemie. Organizovanie akcií v ob-
čianskom združení je tímová práca členov výbo-
ru. Pozitívny ohlas na naše akcie a účasť nám 
dodáva optimizmus do ďalšej práce.“ 

V NAJSTARŠEJ OBCI SLOVÁKOV
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