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Správa o činnosti Spoločnosti gen. M. R. Štefánika za rok 2018, 
predkladaná Valnému zhromaždeniu Spoločnosti zadržiavanému 

dňa 27.marca   2019 
 
Slávne zhromaždenie, 
od nášho ostatného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 21. februára  2018 

uplynul rok. 
 Na programe podľa tradície zaznela prednáška. Tento krát ju predniesol  český 

historik   najstaršej generácie  doc. Dr. Jan Galandauer a bola venovaná  M.R. Šte-
fánikovi a jeho úlohe v légiách.   

 Správu o činnosti za rok 2018, schválenú výborom  predniesol predseda  Spo-
ločnosti M.R. Štefánika Dr. Vojtech Čelko,  správu o hospodárení za rok 2018 Ing. 
Bohdan Kraus, člen výboru Spoločnosti M.R. Štefánika. Správnu revíznej komisie   
Mgr. Miroslav Surmánek a návrh plánu činnosti na rok 2019 JUDr. Ján Krajč, pod-
predseda Spoločnosti M.R. Štefánika. 

 Programy počas sledovaného obdobia sa konali podľa plánu programu, ktorý 
bol prijatý na výročnom zhromaždení 21. februára 2018. 

K dvadsiatemu výročiu úmrtia nášho  priateľa a priaznivca  slovenského sklada-
teľa Dušana Pálku položili členovia výboru na jeho hrob na Olšanských cintorínoch 
kvetiny. 

Dňa 11. apríla sa stretli členovia Spoločnosti pri Štefánikovej soche so sloven-
ským premiérom Petrom Pellegrinim pri jeho prvej návšteve Prahy a spoločne položili 
kvetiny k Štefánikovej soche, čím uctili  storočnicu výročia založenia  Českosloven-
ska jeho spoluzakladateľovi. Prítomní boli  podpredseda vlády a minister financií  Ka-
žimír, štátny tajomník Ivan Korček, česká veľvyslankyňa Lívia Klausová 
a veľvyslanec Peter Weiss a ďalší. Po spoločnom fotografovaní pri Štefánikovej so-
che bola krátka beseda so slovenskými politikmi a členmi Spoločnosti.    

4. mája 2018 sa konalo tradičné pietne zhromaždenie k 99. výročiu tragickej 
smrti MRŠ pred Štefánikovou sochou na Petříne, ktoré pripravili Československá 
obec legionárska,  Český  svaz bojovníků za svobodu, veľvyslanectvo Slovenskej re-
publiky, Armáda Českej republiky, Obec legionárov a spolupodieľala sa aj Spoloč-
nosť M. R. Štefánika. Na tomto akte prehovoril za Spoločnosť MRŠ jej predseda. 

21. mája si členovia výboru Spoločnosti  MRŠ –  Zuzka Bukovská, Janka Halu-
ková  a Vojtech Čelko  pripomenuli  90. výročie úmrtia  spisovateľa, dramatika 
a lekára Martina Kukučína kyticou kvetov k pamätnej doske na dome, kde žil počas 
svojich pražských štúdií. 

 25. mája pri Noci kostolov prehovoril podpredseda Spoločnosti  Ján Krajč 
v evanjelickom kostole  sv. Michala, ktorý je sídlom slovenskej evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania v Prahe, svoje študentské roky a históriu inštalovania sochy 
M.R.Štefánika na Petříne. 

8. a 9. júna sprevádzala skupinu 26. žien zo stredoslovenskej obce Kokava nad 
Rimavicou,  Prahou, členka našej spoločnosti Janka Haluková. Okrem iného v rámci 
svojho pražského programu  si uctili aj pamiatku MRŠ položením kvetín pri jeho so-
che na Petříne.    

V sobotu 30. júna  sa naša členka Janka Haluková zúčastnila Národnej púti do 
francúzskeho mestečka Darney, kde sa pred  sto rokmi konala prísaha našich legio-
nárskych jednotiek. Pri nej prevzal Edvard Beneš od francúzskeho prezidenta Poin-
caré pamätnú zástavu  a spoločne s ďalšími účastníkmi. Tento akt sa stal symbolic-
kým vyjadrením uznania práva Čechov a Slovákov na nezávislý štát. Slávnosti 
v Darney sa zúčastnili premiéri  obidvoch republík ČR a SR a francúzska  ministerka 
obrany. 
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 V sobotu 21.júla v deň 138. rokov od narodenia M.R. Štefánika  položili členo-
via výboru kvetiny pred Štefánikovu sochu. Na spomienkovom stretnutí prehovoril 
predseda Spoločnosti M R Štefánika.   

 24. augusta  sa predseda Spoločnosti zúčastnil na ministerstve obrany spo-
mienkového stretnutia k 74 výročiu Slovenského národného povstania. 

21. septembra v zastúpení Spoločnosti  Jana Haluková a Bohdan Kraus položili 
pri pietnom akte na Olšanskom cintoríne  v Prahe kvetiny   pri príležitosti 100. výročia 
bojov pri Dos Alto. 

 V dňoch 28-30. septembra bola organizovaná dlho pripravovaná a zamýšľaná 
exkurzia po Stopách TGM a MRŠ v Podjavorinskom kraji, ktorú pripravila ECAV 
v Prahe. Pri príležitosti exkurzie sa predstavitelia Spoločnosti stretli s partnermi Slo-
venskej Spoločnosti MRŠ Mgr. Máriou Gallovoui a podpredsedom Spoločnosti Ing. 
Jánom Tatarom. Pri stretnutí sa vzájomne informovali o niektorých akciách a zároveń  
sa dohovorili na ďalšej spolupráci v roku 2019. 

5. októbra sa v zastúpení našej Spoločnosti zúčastnili na stretnutí k 73. výročiu 
Duklianskej operácie, bojov pri Dunkerque a 74. výročí bojov na Strednom východe  
na Ministerstve národnej obrany  členka výboru  Mgr. Zuzka Bukovská, Janka Halu-
ková a Vojtech Čelko .  

16. októbra v Slovenskom  inštitúte v Prahe sa konalo uvedenie výstavy 
M.R.Štefánik, ktorú pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave  
v spolupráci s nami. Súčasťou zahájenia výstavy bola prezentácia životopisnej knihy 
o M.R. Štefánikovi,  „Splnený sen“ autora PhDr. Ferdinanda Vrábela, ktorú modero-
val  Vojtech Čelko 

8.októbra sa konal  v Brožíkovej sieni Staromestskej radnice spomienkový ve-
čer k udalostiam bitky o Britániu za II. svetovej vojny, ktorý organizoval Český svaz 
bojovníku za svobodu. Zúčastnili sa ho  Janka Haluková a Vojtech Čelko  

Dňa 28. októbra v deň 100. výročia  vzniku samostatného Československa  sa 
tradične schádzajú členovia Spoločnosti  pred jeho sochou na pražskom Petříne, aby 
si pamiatku jedného zo zakladateľov  ČSR, uctili položením kvetov Ani tento rok ne-
bol výnimkou. Privítali sme pritom  predsedov vlády Českej republiky  Andreja Babiša 
a predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. Okrem nich boli prítomní  
predseda Národnej rady Slovenskej republiky  Andrej  Danko a predseda posla-
neckej snemovne Parlamentu ČR Radek  Vondráček. Po položení kvetov a krátkom 
rozhovore stretnutie ako je našou tradíciou skončilo spoločnou fotografiou pred so-
chou. 

 3. novembra sa   predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko zúčastnil  na Minis-
terstve národnej obrany spomienkového stretnutia k 74. výročiu bojov o Kyjev 
a pravobrežnú Ukrajinu, ktoré organizovala Československá obec legionárska.  

9. novembra sa za našu Spoločnosť zúčastnila XI. jubilejného ročníku súťaže 
žiakov a študentov  základných a stredných škôl v Českej republike: “Tomáš Garri-
gue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost, ktorý organizuje 
nám spriatelené Masarykovo demokratické hnutie, členka výboru, Mgr. Zuzana Bu-
kovská s Vojtech Čelko. 

Štefánikova spoločnosť bola už po  jedenásty krát  v novodobej histórii zastú-
pená aj na spomienkovej bohoslužbe k 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny, 
„Dni veteránov“ ktorá sa konala  v predvečer ukončenia prvej svetovej  vojny 11.11. 
1918  v sobotu  10. novembra 2017 v Chráme sv. Mikuláša na Staroměstskom ná-
městí v Prahe a organizovala ju Československá cirkev husitská a Armáda Českej 
republiky a naša spoločnosť. V rámci spomienkových pozdravov popri ministrovi 
vnútra, podpredsedovi vlády Janovi Hamáčkovi, .plukovníkovi  Eduardovi  Stehlíkovi. 
hlavnom vojenskom kaplánovi Armády Českej republiky plk. Jaroslavovi Kníchalovi, 
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veľvyslancovi  Slovenskej republiky v Prahe, Petrovi Weissovi, na záver prehovoril    
predseda Spoločnosti M.R. Štefánika, V. Čelko.  Pobožnosť celebrovali patriarcha  
Cirkvi československej husitskej  Tomáš Butta a pražský biskup David Tonzar.  Ká-
zeň predniesol   královehradecký biskup   Petr Pechanec 

 
17. novembra sa v Piešťanoch konala  28. výročná schôdza Spoločnosti M.R. 

Štefánika, ktorej sa zúčastnil aj Vojtech Čelko. Vo svojom pozdravnom prívete sa 
zmienil o niektorých aspektoch našej činnosti, ponúkol možnosť sprievodu pri náv-
števe niektorého z Klubov MRŠ v Prahe pri Štefánikovej soche a nadviazal ďalšie 
kontakty.  

 6. decembra sme  uvádzali spoločne so Slovenským domom knihu historikov 
Tomáša Černáka a Marka Syrného spojenej s autogramiádou  o Gustávovi Husákovi 
Vrcholy a pády 1945-1951. V zaplnenej  Štefánikovej sále Slovenského domu sa 
k uvedenej knihe vyslovili  historici Jan Rychlík, Vilém Prečan a slovenský veľvysla-
nec  Peter Weiss,  pri moderovaní  Vladimíra Skalského. 

 14.decembra sme sa zúčastnili programu Slovenského domu a Klubu nezávis-
lých spisovateľov Bratislava pri uvedení knihy Daniely Inštitorisovej M.R. Štefánik 
v slovenskej a českej dramatickej tvorbe.  

 Dňa 18. januára 2018, v predvečer tragického výročia  sa konala vo vojenskom 
kostole Armády Českej republiky zádušná omša za štyridsať dva slovenských voja-
kov, dôstojníkov a pracovníkov ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorí pri ná-
vrate  z misie KFOR v roku 2006 pri obci Hejce tragicky zahynuli. Omšu celebroval  
hlavný kaplán Armády Českej republiky  plukovník Jaroslav Kníchal. Záštitu nad piet-
nym aktom prevzal slovenský veľvyslanec v Prahe, Peter Weiss, ktorý pri tej príleži-
tosti prehovoril. Prítomní boli  slovenský vojenský pridelenec  plk. Štefan Kovács. Zá-
dušná omša sa konala v spolupráci slovenských spolkov z podnetu Spoločnosti  M.R. 
Štefánika.    

.  
24. januára 2019 pri príležitosti 167. výročia úmrtia Jána Kollára sa konalo  za 

účasti veľvyslanca  Petra Weissa a  konzulky slovenského veľvyslanectva v Prahe  
Zuzany Warderovej, biskupa  evanjelickej c.a.v. slovenskej cirkvi  Mariána Čopa 
spomienkové stretnutie pri Kollárovom hrobe na Olšanskom cintoríne. Toto stretnutie 
spoluorganizovala aj naša spoločnosť. O Jánovi Kollárovi prehovoril  predseda Spo-
ločnosti M.R. Štefánika.  Pri tejto príležitosti položením kvetov sme si uctili pamiatku 
nášho dlhoročného člena a funkcionára Ing. Vojtecha Vecána a tiež spomenuli našu 
členku  pani Blaženku Urbanovú. 

 V piatok 15. februára sme v Slovenskom dome spoločne s ďalšími slovenskými 
spolkami sa podieľali na organizovaní  spomienkovej oslavy 50. výročia založenia 
novodobých slovenských aktivít v Prahe. Našim členom   Janke Halukovej, dr. Jánovi 
Krajčovi a dr. Vojtechovi Čelkovi bola udelená medaila Predsedu Matice slovenskej 
za  udržiavanie národného povedomia v slovenskom zahraničí. 

 V pondelok 4. marca sa predseda Spoločnosti MRŠ zúčastnil stretnutia pri prí-
ležitosti 169.výročia narodenia T.G. Masaryka v poslaneckej snemovni. 

V piatok 8.marca sa členka Spoločnosti Janka Haluková zúčastnila Slávnostné-
ho zhromaždenia  na ministerstve obrany Na Valech k 74. výročiu bitky pri Jasle 
a 76. výročiu bitky pri Sokolove.  

 V piatok 15. marca sa člen výboru Ing. Bohdan Kraus zúčastnil pietneho aktu 
pri príležitosti 80. výročia okupácie našej vlasti nacistickým Nemeckom, ktorý sa ko-
nal pri soche T.G. Masaryka na Hradčanskom námestí v Prahe.   
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Revíziou členskej základne k dnešnému dátumu sme zistili, že naša spoločnosť 
má 42. členov   Výbor pracoval v zložení, ako bol zvolený na volebnom zhromaždení 
v roku 2015. 

 Ešte k práci výboru. Stretávali sa ad hoc, väčšinou pri akciách a dohovárali sa 
e -mailovou formou, alebo telefonicky. Schvaľovali per rolam. Dovoľte, aby som po-
ďakoval členom výboru za obetavú spoluprácu.  Moja srdečná vďaka patrí  adminis-
trátorke  výboru a správkyni webových stránok Zuzane Bukovskej, ktoré vedie od ro-
ku 2010. Zároveň za jej príspevky v médiách a zabezpečenie webovej stránky našej 
spoločnosti. Stali sa pre nás našim zrkadlom pre informácie nielen členskej základne, 
ale najmä verejnosti. Chcel by som poďakovať podpredsedovi našej Spoločnosti Dr.  
Jánovi Krajčovi, za všetku pomoc, ktorú mi prejavil počas prípravy a realizovania 
programov. Taktiež členovi výboru Bohdanovi Krausovi, ktorý precízne vedie naše 
financie a pomáha aj pri organizovaní akcií v Slovenskom dome. Z členov som po-
vďačný aj pani Janke Halukovej za významnú pomoc a podporu.  Patrí im  naša vďa-
ka. Ďakujem za prácu nášmu členovi dr. Dušanovi Klačkovi, ktorý  nebude do nového 
výboru kandidovaný a na jeho miesto navrhujeme pani Jiřinu Kasáčkovú, ktorá  bude 
zastupovať aj českú zložku v našej spoločnosti a tiež mimo pražských členov, lebo je 
z Mělníka. Tiež sa tam zaslúžila o pripravované odhalenie pamätnej tabule k stému 
výročiu tragickej smrti M.R. Štefánika. 

 
 Členovia spoločnosti a výboru sa v priebehu roku 2018 zúčastnili bohatého 

spolkového života a zároveň reprezentovali našu spoločnosť na rôznych fórach. Aby 
ste boli informovaní aj o iných programoch, tak Vám mailom zasielame pozvánky. 
Pokračuje dobrá spolupráca s ďalšími slovenskými spolkami v Prahe. Najmä so Slo-
vensko–českým klubom, Obcou Slovákov v Českej republike, Kollárovou spoločnos-
ťou, Historickou skupinou účastníkov SNP, Slovenským inštitútom, Slovenským zbo-
rom ECAV,  Masarykovým demokratickým hnutím, Masarykovou společností, Detva-
nom, Společnosti bratří Čapku a Kruhom priateľov českej kultúry v Bratislave.,  Chcel 
by som poďakovať vedeniu Slovenského domu, ktorý sa stal našim sídlom a kam 
sme presunuli väčšinu našich aktivít. 

 
Ani v uplynulom roku sme nerobili veľké akcie, na ktoré by sme žiadali grantové 

príspevky. Všetko sme robili z vlastných zdrojov, alebo v spolupráci s inými sloven-
skými spolkami najmä Slovensko-českým klubom, Obcou Slovákov v Českej republi-
ke a Kollárovou spoločnosťou. Pri stave našej členskej základne a jej vysokom veko-
vom priemere sa pri väčších akciách pripájame k iným organizáciám, alebo občian-
skym združeniam. Ide aj o to, aby sme netrieštili sily.  Našou stálou úlohou by malo 
byť získavanie  nových vhodných  členov pre našu spoločnosť. Taktiež  sme nadvia-
zali kontakty na slovenských vysokoškolákov študujúcich v Prahe, aby v prípade zá-
ujmu navštevovali naše programy. 

Prostriedky, ktoré získavame od našich členov stačia. Niektorí naši členovia sú 
aj našimi mecénmi, za čo im ďakujeme. Ale pri významnejších a finančne náročnej-
ších akciách, na ktoré si pozveme napríklad prednášajúceho zo Slovenska, zorgani-
zujeme seminár alebo súťaž pre mládež, musíme hľadať sponzorov. 

Každý člen môže zvážiť svoje možnosti , ako ďalej finančne prispievať k ďal-
šiemu rozvoju činnosti spoločnosti i vyššou čiastkou. 

 Na záver môjho vystúpenia mi dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za Vašu 
podporu a priazeň Štefánikovej spoločnosti.  Myslite prosím na Štefánikovu spoloč-
nosť a oceníme akúkoľvek pomoc  s našimi spolkovými aktivitami. Vedľa stále nevy-
hnutných  a potrebných financií vás žiadame, aby ste sa porozhliadli vo svojom okolí 
o záujemcov, ktorí by v roku storočnice tragického úmrtia spoluzakladateľa  Česko-
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slovenskej republiky, Milana Rastislava Štefánika, chceli vstúpiť k nám. Zároveň mi 
dovoľte, aby som  nám všetkým zaželal, aby šírka nášho spolkového života zostala 
aj do budúcnosti zachovaná aspoň v rozsahu, ktorý  bol v tejto správe prezentovaný. 
Dúfam, že akcie, ktoré sme pre Vás v uplynulom spolkovom roku pripravili Vás zauja-
li a v mene výboru Spoločnosti M.R. Štefánika  vám  všetkým sľubujem, že sa pokú-
sime pripraviť rovnako kvalitný program aj v budúcom spolkovom roku.  Budem rád, 
keď sa na mňa, alebo ktoréhokoľvek z členov výboru obrátite s námetom nielen ako 
ďalej zlepšiť činnosť našej Spoločnosti, ale tiež veľmi privítame, keď sa zapojíte čo 
najviac do realizácie jej činnosti. 

Verím, že ešte v diskusii, alebo v neformálnej časti nášho dnešného stretnutia 
sa k tomu vrátime. 

Ďakujem vám za pozornosť. 
 
  
Internetová adresa Spoločnosti: http://mrstefanik.cz/ 
 
e-mailové spojenie: mrstefanik@centrum.cz 
 

http://mrstefanik.cz/
mailto:mrstefanik@centrum.cz

