
Prejav  

k ucteniu si pamiatky Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika, 
prednesený  

Prezidentkou Transnacionálneho Inštitútu Štefánika,  

Pani Zuzanou SKALICKOU,  
na Spomienkovej slávnosti pri príležitosti 95. výročia úmrtia 

 Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika  

dňa 4. Mája 2014 v Bratislave 

 

Vážení prítomní, 
 

na úvod prednesiem časť prejavu Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika: 
 

„Nesmieme  zmalomyseľnieť a príliš sa rozčuľovať  nad malými  alebo 

veľkými súčasnými  neúspechmi, ak dostaneme o niečo výhodnejšie alebo 

nevýhodnejšie hranice, ak nepochodí dobre celé Slovanstvo, ak vznikne mnoho 

zárodkov nových sporov, ak skončí mier horšie, ako sme si predstavovali : To je 

všetko iba prechodné.  
 

To sú všetko iba mnohé kľukaté a spletité cesty a cestičky, po ktorých sa 

ľudstvo uberá vpred...  
 

Nesmieme  byť  sklamaní,  nesmieme  zúfať, ak  sme  tento  cieľ  už  teraz 

nedosiahli. Snáď  ľudstvo ako v známej slovenskej rozprávke našlo ešte len kľúč  

k prvej izbe. Snáď sa terajšie pokolenie ďalej ani nedostane ako do druhej – avšak 

raz sa ľudstvo predsa len dostane do poslednej, dvanástej izby, v ktorej je 

zamknutá hľadaná princezná: Pravda.  
 

Snáď sa mnohým z nás teraz zdajú márne všetky obete, ktoré ľudstvo vo 

vojne prinieslo, snáď sa mnohým zdá všetko stratené – ale to je omyl spôsobený 

tým, že terajšie neúspechy zastierajú pohľad do budúcnosti. Nie je jednoducho 

možné, aby všetko vynaložené úsilie, všetko prežité utrpenie bolo márne, aby mal 

byť koniec všetkým nádejam vo víťazstvo ideálov.  
 

Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich milovať, napriek všetkým ich 

chybám, je potrebné učiť ich milovať, ale je nevyhnutné tiež pracovať a učiť iných 

pracovať!“  

( výrok M. R. Štefánika )  

 

           Citovala som časť prejavu Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika, preto, 

aby sme si uvedomili, že jeho odkaz je pre nás všetkých i dnes v deň jeho 95. 

výročia smrti stále aktuálny. 
 

Čím je pre nás súčasníkov  Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik? 



Je jednoznačne najvýznačnejšou osobou našich novodobých dejín. Je náš 

Vzor!  
 

Muž, vzdelaný, odvážny, hrdý, noblesný, odhodlaný, a cieľavedomý! Muž, 

ktorý „niekam patril“! Muž, ktorý vedel rozhodnúť, aj tam, kde iní váhali! Ukázal 

nám, čo je Poriadok, Disciplína a Zodpovednosť!; čo je Vojenská česť a taktika! 

Ukázal nám, akí máme byť, ukázal Cestu! Vpred, Vždy a Všade a vo Všetkom! 

 

TRANSNACIONÁLNY  INŠTITÚT  ŠTEFÁNIKA a Klub Generála 

Milana Rastislava Štefánika  rozširuje a aplikuje v praktickom živote jeho zásady. 

Rovnako ako on, študujeme otázky filozofické, spoločenské, kultúrne a 

podporujeme všestranný rozvoj priateľských vzťahov a kontaktov 

TRANSNACIONÁLNEHO  INŠTITÚTU  ŠTEFÁNIKA a Klubu Generála 

Milana Rastislava Štefánika, s ohľadom na potreby celej našej spoločnosti. 
 

Máme pred sebou úlohu dôležitú a vznešenú, kráčajúc v stopách a 

nasledujúc zásady Generála Milana Rastislava Štefánika, prispievať a napomáhať 

rastu nielen súčasnej spoločnosti, ale najmä  budúcich generácií, ktorí budú 

schopní slúžiť Slovensku a svetu. 
 

Latinský citát múdrosti znie: „ DO, UT DES“ – Dávam, aby si dal! Nič nie 

je zadarmo! Úžitok našej práce pripadne spoločnosti. Je  teda aj v záujme 

TRANSNACIONÁLNEHO  INŠTITÚTU  ŠTEFÁNIKA a Klubu Generála 

Milana Rastislava Štefánika, pretože kto chce byť toho účastný je povinný 

napĺňať status a ideu odovzdanú nám všetkým Generálom Dr. Milanom 

Rastislavom Štefánikom a plniť povinnosti s tým spojené. 

 

Buďme hrdý na Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika, ktorý vzišiel 

z nášho národa a ku ktorého politickému, diplomatickému a vedeckému odkazu 

sa hlási nielen Slovensko, Európa ale i celý svet. 
 

Buďme hrdí na dedičstvo, ktoré nám, napriek jeho krátkemu životu, po sebe 

Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik zanechal a nezabúdajme, že bez jeho ideí, 

a obete by  žiadna 1. československá republika nikdy nevznikla, rovnako ako by 

sa malý Slovenský národ v strede Európy nikdy nebol dostal do povedomia sveta. 
 

Poučme sa z jeho odkazu a buďme rovnako ako on: odvážni, hrdí, a 

húževnatí, učme sa s noblesou a cieľavedomosťou, rovnako ako on, hľadať 

a nachádzať pravdu slúžiacu na prospech všetkých nás. 

 

Nech jeho pamiatka i naďalej žije v srdciach našej a i budúcich generácií.     


