
„ Vážený pán predseda NR, 

Vážený pán premiér,  

Vážený pán minister, 

Vážení poslanci,  

Vážení primátori,  

Kolegovia diplomatického zboru,  

Drahí priatelia, 

 

Zišli sme sa tu, aby sme si pripomenuli osobnosť generála Štefánika, 

ktorý je pozitívnym hrdinom a  symbolom svojho národa. Jeho mimoriadne 

bohatý život, príkladný, ale i tragický, odráža v sebe ducha i osud národa. Ba 

osoba generála Štefánika stelesňuje aj nádej a budúcnosť viacerých národov: 

slovenského, českého, ale aj francúzskeho. 

 

Generál Štefánik, ako symbol mravnosti, nás nabáda byť tiež 

mravným,  vyznávať podstatné hodnoty, čo je mimoriadne dôležité v európskom 

kontexte tohto roku 2018: mám na mysli hlavne hodnoty ako sloboda, 

demokracia, odstránenie sporov, ale aj potrebu zavrhnutia prehnaného 

nacionalizmu, ktorý vždy vedie k vojne.  

 

Generál Štefánik bol stelesnením týchto hodnôt, a pritom bránil 

moderné a legitímne ašpirácie národa voči spiatočníckym nacionalistickým 

prúdom, ktoré zákonite vedú len k agresii a konfrontácii. V tomto duchu sa nesie 

tohtoročná storočnica osláv založenia Československého štátu. Francúzsko sa do 

nich aktívne zapája prostredníctvom organizovania rôznych podujatí, výstav 

a sympózií v úzkej spolupráci so Slovenskou a, samozrejme, aj Českou 

republikou. Francúzsko poskytlo originály dôležitých historických dokumentov 

na výstavu k Storočnici založenia Československa, slávnostne otvorenej 26. 



apríla na Bratislavskom hrade. Ďalej spomeniem, že Francúzsko usporiadalo aj 

výstavu o česko-slovenských légiách alebo zorganizovalo súťaž pre slovenské 

a francúzske školy na tému „Pamäť 1. Sv. vojny a prínos generála Štefánika“. 

   

Sté výročie Veľkej vojny z roku 1914-1918 a spomienky na vojny, 

ktoré úplne zničili náš kontinent, nás nútia, aby sme v sebe našli silu prekonávať 

rozdiely a spájali sa ešte viac. Musíme pestovať demokratickú ostražitosť na 

jednej strane a pritom zostať verní duchu slobody. Musíme pracovať na 

spoločných fundamentálnych hodnotách, ktoré zdieľame a ktoré sú najlepším 

odkazom tragickej histórie nášho kontinentu. 

    

Generál Štefánik, ako symbol, nám pripomína, že síce treba mať 

odvahu na vojnu, ale ešte väčšiu odvahu na udržanie mieru. Štefánik nám 

pripomína, že tým, čím sa vyznačujú Muži s veľkým M, "Štátnici", je ich 

schopnosť spájať a zjednocovať ľudí, uzmierovať ich, a nie stavať proti sebe. 

 

                          Napokon, s generálom Štefánikom si uvedomujeme, že sloboda nie je 

nikdy definitívne daná, ale že ju treba neustále a za každú cenu brániť. Štefánik bol 

osvietený človek, ktorý miloval vedu, kultúru, slobodu a demokraciu.  

 

   V tohto roku Storočnice si spolu so slovenským národom pripomíname 

tohto hrdinu, zdôraznením našich spoločných hodnôt, ktoré by sme mali naďalej 

pestovať, a tak čeliť populizmu vždy, keď sa pokúsi spochybniť vieru Európanov vo 

svoje liberálne a demokratické dedičstvo, skrátka spochybniť napĺňanie nášho 

spoločného osudu. 

 

    Ďakujem Vám za pozornosť.“ 

 

 
 


