
 Vážení prítomní! 
 
 
   Dovoľte mi pozdraviť Vás v mene Spoločnosti Milana Rastislava  Štefánika a vyjadriť Vám 

svoj obdiv a uznanie za zorganizovanie Dní Štefánika v Lučenci. 

Dnes sa tu stretávame na podujatí, ktoré nám pripomína veľkú osobnosť našich dejín. Čo 

z generála Dr. Milana Rastislava Štefánika urobilo takúto osobnosť? Výchova a vzdelanie. 

Výchova prísneho otca a láskavej matky, výchova cieľavedomých učiteľov, vzdelávanie 

s vynikajúcimi výsledkami na všetkých stupňoch škôl. 

Často pozeráme na neho s akýmsi odstupom ako na mýtického hrdinu, vzdialeného 

súčasnému životu. Štefánik nebol žiadny Rambo, ani Superman a sotva by ho dnešné média 

zaradili medzi celebrity. Postavou nízky, drobný, s tvárou poznačenou od kiahní, často trpiaci 

bolesťami žalúdka... Vyrastal v mnohočlennej rodine evanjelického farára v chudobnej 

dedinke Košariská, biedu trpel aj na štúdiách, na zdraví mu nepridali ani časté cesty po svete 

a vojnové roky. Mal však veľké sny. Chcel sa dívať na hviezdy, cestovať, lietať a vybojovať 

slobodu pre svoj malý utláčaný národ, kdesi v srdci Európy, o ktorom takmer nikto vo svete 

nechyroval. 

   Generál Graziani o ňom povedal, že bol milý ako dieťa a odvážny ako lev. To mu otváralo 

dvere nielen do parížskych salónov, ale aj do palácov vtedajších mocných. Bol nesmierne 

komunikatívny, zapálený pre vec svojho národa, mal charizmu, na ktorú spomínali jeho 

rovesníci. Iste nebol dokonalý, ale vzdelanosť, oduševnenosť za práva nášho národa, 

schopnosť vyjadriť svoj postoj v pravej chvíli na správnom mieste, ho predurčili na jeho 

dejinnú úlohu. Bol štátnik, akého sme odvtedy nemali. 

    Poznáme veľa škôl, ktoré nesú meno generála Milana Rastislava Štefánika. Vaša patrí 

medzi najväčšie a najkrajšie. Jej bránami prešlo a prechádza tisíce žiakov z Lučenca a okolia. 

Vedenie školy aj vyučujúci vedia, že priblížiť sa Štefánikovým ideálom nie je ľahké. Znamená 

to deti nielen vzdelávať, ale i vychovávať. Buďme hrdí na to, že vďaka Vám i deti, i mladí 

ľudia vedia, kto bol generál Milan Rastislav Štefánik, čo pre nás urobil a čo obetoval. Teší nás, 

že naši mladí ľudia nielen spomínajú, ale vlastným životom robia česť jeho pamiatke. 

Prajeme Vám naďalej veľa úspešných žiakov. 
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