
Vážení páni ministri (Gajdoš Plavčan), 

Vážení páni poslanci, Vážené dámy a páni,  Drahí priatelia, 

Je pre mňa veľkou cťou, že dnes spolu s vami môžeme osláviť pamiatku generála 

Štefánika. Pretože ak hovoríme o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, hovoríme zároveň aj 

o osude  a  duchu slovenského národa, ktoré sa odrážajú v jeho osobnosti. 

Prezident Francúzskej republiky, pri jednej zo svojich návštev vašej vlasti, zdôraznil 

ako veľmi generál Štefánik zosobňuje tiež priateľstvo medzi Francúzskom a Slovenskom. 

"Slovenský hrdina a francúzsky občan," napísal v jednom venovaní, aby poukázal na úzky 

vzťah, ktorý Štefánik pomohol budovať medzi oboma našimi krajinami. Naše vzťahy sú 

dedičstvom našich spoločných dejín, ktoré upevňujeme aj vďaka generálovi Štefánikovi.  

A dnes sa táto blízkosť oboch národov stala realitou. Bezpochyby, nikdy predtým si oba 

naše národy neboli také blízke, ako keď sú dnes súčasťou spoločného politického, 

hospodárskeho a monetárneho priestoru,  Európskej únie a keď spolu budujeme náš 

spoločný osud. 

V tejto slávnostnej chvíli, okrem skvelých vzťahov medzi našimi krajinami, osobnosť 

generála Štefánika nám tiež pripomína, ako je dôležité, aby sa všetci zomkli okolo našich 

spoločných hodnôt, ktoré sú založené na demokracii, právnom štáte a ľudských právach. 

Stefánik bol osvietenec, venoval sa vede, kultúre, miloval slobodu a demokraciu. Jeho 

postava nám pripomína, že síce treba odvahu na vojnu, ale ešte viac  na budovanie mieru. 

Pripomína nám, že to čo odlišuje veľkých mužov s veľkým M, štátnikov, a Stefánik medzi 

nich patrí, je ich schopnosť prekonávať spory i hádky a schopnosť zjednocovať , zmierovať 

a nie stavať človeka proti človeku. Tento odkaz nás ctí aj zaväzuje. S generálom Stefánikom 

vieme, že sloboda nie je nikdy definitívne získaná, ale musí sa neprestajne braniť proti 

nacionalistom a populistom za každú cenu. 

To je ten všeobecne platný odkaz  gen. Štefánika, o ktorom hovoril francúzsky maršal 

Ferdinand Foch na jeho pohrebe, a síce, že gen. Stefánik "si zasluhuje uznanie celého 

ľudstva." A je len na nás, aby sme sa nespreneverili týmto základným humanistickým 

hodnotám. Je to naša spoločná zodpovednosť voči  budúcim generáciám. 

Ďakujem vám za pozornosť. 


