VYHLÁSENIE K SLOVÁKOM DOMA A V ZAHRANIČÍ
Účastníkov prezentácie DEŇ
ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV 2017 – Ako
ďalej Slováci v zahraničí ?, na pôde
Národnej rady SR

Slovensko a Slovenská republika vždy považovali
a považujú Slovákov v zahraničí za integrálnu národnú
súčasť, ich život a dejiny za súčasť slovenských národných dejín
a ich kultúru za súčasť národného kultúrneho dedičstva.
(Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava 6.júla 1999)

V predvečer pamätného dňa Slovenskej republiky Dňa zahraničných Slovákov sa stretli Slováci
zo Slovenska i zahraničia, aby prerokovali otázky súvisiace so stavom realizácie Pamätníka
slovenského vysťahovalectva – pamätníka migrácie, ktorí prijali nasledujúce závery
a odporúčania:
A. Očakávame a odporúčame Národnej rade Slovenskej republiky, aby v zmysle článku 7a
Ústavy Slovenskej republiky a Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky
k zahraničným Slovákov z roku 1999, uplatňovala s plnou vážnosťou svoju pôsobnosť pri
presadzovaní realizácie Pamätníka slovenského vysťahovalectva – pamätníka migrácie
v Bratislave vrátane kontroly vlády Slovenskej republiky pri plnení si svojich úloh v tejto
otázke.
B. Očakávame a odporúčame vláde Slovenskej republiky, aby v spolupráci Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva kultúry
SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR, sa vecne
naplnili a zavŕšili uznesenia vlády Slovenskej republiky č.625 ku Koncepcii štátnej politiky
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 a č.571 ku Koncepcii štátnej
politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov
2016 – 2020, v oblastiach týkajúcich sa pamätníka slovenského vysťahovalectva,
televízneho vysielania Slovenskej televízie pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zriadenia
expozície dejín vysťahovalectva a života Slovákov žijúcich v zahraničí.
C. Očakávame vecné naplnenie záverov a odporúčaní stálych konferencií k otázkam vzťahov
a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Slovákmi v zahraničí z rokov 2002, 2003,
2006,2016 vo veci vybudovania múzea zahraničných Slovákov a pamätníka slovenského
vysťahovalectva.

Na Bratislavskom hrade, dňa 4. júla 2017

