
Vážení páni ministri / štátni tajomníci, Vážené pani poslankyne a páni poslanci, drahí 
kolegovia, krajania, drahí slovenskí priatelia, 

 
  Je pre mňa nesmiernym potešením, že Vás môžem privítať tu, na tomto prekrásnom 
nádvorí Primaciálneho paláca. 14. júl na Slovensku, čiže "francúzsky deň", je príležitosťou 
usporiadať recepciu v mene francúzsko-slovenského priateľstva a tiež ľudovú veselicu na 
Hlavnom námestí, na ktorú vás všetkých po recepcii srdečne pozývam. 

 

Sviatok 14. júla je aj príležitosťou osláviť vzájomnú  hlbokú  politickú dôveru, 
ekonomickú silu a kultúrne bohatstvo vzťahov medzi Francúzskom a Slovenskom. 
 

Výnimočnosť našich vzťahov spočíva predovšetkým na presvedčení, ktoré 
zdieľajú obe naše krajiny a ktoré silne podčiarkol aj náš prezident republiky, a to, že máme 
spoločný európsky osud založený na projekte mieru, slobody, pokroku. 

 
  Francúzsko a Slovensko majú rovnaké ambície : a síce dať nový impulz Európskej 
únii s cieľom dokázať, že vie dať konkrétne odpovede na očakávania svojich občanov. 
Slovenské predsedníctvo EÚ nádherne ukázalo,  čím všetkým vaša krajina môže prispieť k  
výstavbe Európy : kompetentnosťou, pragmatizmom, optimizmom. Všetci ocenili 
pozoruhodné výsledky predsedníctva, ako usporiadanie samitu v Bratislave  alebo 
ratifikáciu dohody o klíme v Paríži, tak zásadnú pre budúcnosť planéty. 

 
  Treba ísť ešte ďalej, s Európou, ktorá lepšie ochráni svojich občanov, ktorá 
prichádza s kvalitnejším a rastovým modelom hospodárskeho a sociálneho zbližovania, 
založenom na inováciách a znalostiach. Eurozóna musí byť motorom transformácie tohto 
modelu. Európa potrebuje vytvoriť skutočnú spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku za 
účelom lepšieho udržania mieru. Európa musí byť účinnejšia a solidárnejšia aj vzhľadom 
na migračné výzvy.  

 

  Dnes, Slovensko, ako skutočná európska syntéza v srdci nášho kontinentu, má 
historickú príležitosť dať rozhodujúci impulz k oživeniu Európy. 

 

Silná Európa, to je Európa, ktorá môže hrdo a jasne niesť naše spoločné hodnoty, 
tie hodnoty, za ktoré už bojovali revolucionári 14. júla 1789! - to znamená : za slobodu 
jednotlivca, demokraciu, sociálnu spravodlivosť a právny štát vo svete poznačenom  
vzostupom autoritárskych režimov alebo extrémizmu. 

 

  Obe naše krajiny čoskoro oslávia, v roku 2018 a 2019, tieto spoločné hodnoty, pri 
príležitosti stého výročia vzniku Československa a úmrtia generála Štefánika. Slovenský 
hrdina francúzskej armády, veľký architekt vzniku Československa, M.R. Štefánik je 
stelesnením našich spoločných hodnôt, ukovaných v pohnutých dejinách našich 
európskych národov. 

 
To je zmyslom francúzsko-slovenského partnerstva, ktoré si je bližšie, ako 

kedykoľvek predtým. 


