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Správa o činnosti Spolo čnosti gen. M. R. Štefánika za rok 2015, 
predkladaná Valnému zhromaždeniu Spolo čnosti zadržiavanému 

dňa 10. marca 2016 
 
Slávne zhromaždenie, 
od nášho ostatného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 19. marca 2015 

uplynul rok. 
Na programe podľa tradície zaznela prednáška. Predniesol ju mladý slovenský 

historik  Mgr. Jozef Špilka. Bola venovaná komunistickému politikovi päťdesiatych ro-
kov  udolfovi Strechajovi.  

Správu o činnosti za rok 2014, schválenú výborom,  predniesol predseda Spo-
ločnosti M. R. Štefánika Dr. Vojtech Čelko, správu o hospodárení za rok 2014 Ing. 
Bohdan Kraus, člen výboru Spoločnosti M.R. Štefánika. Správu revíznej komisie Dr. 
Josefa Vaněka v zastúpení administrátorka výboru Mgr. Zuzana Bukovská a návrh 
plánu činnosti na rok 2015 JUDr. Ján Krajč, podpredseda Spoločnosti M. R. Štefáni-
ka. 

Prvý program, ktorý sme zorganizovali v spolupráci so seminárom českých de-
jín na FFUK, bol venovaný filmu Lyrik o historikovi Jánovi Mlynárikovi. 

Programy počas sledovaného obdobia sa konali podľa plánu programu, ktorý 
bol prijatý na výročnom zhromaždení 19. marca 2015. 

4. mája 2015 sa konalo tradičné pietne zhromaždenie k 95. výročiu tragickej 
smrti MRŠ pred Štefánikovou sochou na Petříne, ktoré pripravili Český svaz bojovní-
ků za svobodu, veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Armáda Českej republiky, Čes-
koslovenská obec legionárov a spolupodieľala sa aj Spoločnosť M. R. Štefánika. Na 
tomto akte prehovoril za Spoločnosť MRŠ jej predseda.. 

K výročiu ukončenia druhej svetovej vojny premietli v Slovenskom dome na So-
ukenickej ulici televízny film režiséra Petra Kerekeša Trixi o odbojovej pracovníčke 
Beatrix Pospíšilovej - Čelkovej. Programu, ktorý moderoval riaditeľ Slovenského do-
mu Vlado Skalský, sa zúčastnili aj dvaja synovia protagonistky filmu Alexander Martin 
a Vojtech Ćelkoví. 

4. júna usporiadala slovenská Spoločnosť M.R. Štefánika pod názvom Muž 
Slnka  konferenciu v Piešťanoch, ktorej sa za nás zúčastnil Ing. Bohdan Kraus.    

8. júna v priestoroch Slovenského domu bolo uvedenie knihy Zďaleka a zblízka  
predsedu Spoločnosti MRŠ. Úvodné slovo mal historik Miroslav Michela, v kultúrnom 
programe zaspieval Peter Poldauf, patrónkou knihy bola operná speváčka Magdalé-
na Hajóssyová, moderoval ho Vlado Skalský a slávnostný prípitok predniesol veľvys-
lanec Slovenskej republiky v Prahe, Peter Weiss. Program bol navštívený väčšinou 
členov našej spoločnosti a prišli i ďalší hostia.  

V piatok 10. júla sa zúčastnil predseda Spoločnosti MRŠ na spomienkovom 
stretnutí k 75. výročiu Bitky o Britániu, ktorú v priestoroch ministerstva národnej ob-
rany ČR v Prahe, Na Valech, organizovala naša partnerská organizácia Českoslo-
venská obec legionárska. 

V nedeľu 21. júla v predvečer 135. rokov od narodenia M.R. Štefánika položili  
členovia výboru kvetiny pred Štefánikovu sochu. Na spomienkovom stretnutí preho-
voril predseda Spoločnosti M R Štefánika.     

V piatok 25 júla sa zástupcovia Spoločnosti zúčastnili na Olšanských cintorí-
noch v Prahe pietneho aktu pri príležitosti 222. výročia  narodenia Jána Kollára, ktorý 
organizovala Kollárova spoločnosť. 

27.augusta v priestoroch generálneho štábu na Valech sa niektorí členovia 
Spoločnosti MRŠ zúčastnili osláv 71. výročia. Slovenského národného povstania. 



 2 

V sobotu 12. septembra sa konal V. snem našej partnerskej organizácie Masa-
rykovho demokratického hnutia, ktorého sa zúčastnili Zuzana Bukovská a Vojtech 
Čelko, ktorému bola udelená Čestná medaila Masarykovho demokratického hnutia 
za spoluprácu. Vo svojom ďakovnom prívete povedal, že preberá túto medailu ako 
ocenenie pre celú Spoločnosť M. R. Štefánika, pretože  polupráca je založená na 
oboch organizáciách, nielen predsedu. 

V piatok 25. septembra v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov, Slo-
venským domom sme pripravili uvedenie knihy rozhovorov Rudolfa Dobiáša 
a Antona Baláža Vyniesť na svetlo dňa príbehy tmavej noci. Program odmoderoval 
Vojtech Čelko  

V pondelok 19.októbra sme prezentovali knihu slovenského historika Tomáša 
Černáka: Mladé roky Gustáva Husáka, ktoré vydalo vydavateľstvo PT Marenčin. 
Dobre navštívený program za účasti slovenského veľvyslanca v Prahe, Petra Weis-
sa, vydavateľa Alberta Marenčina a autora, odmoderoval predseda Spoločnosti M.R. 
Štefánika. 

28. októbra v Deň vzniku samostatného Československa sa tradične schádzajú 
členovia Spoločnosti pred Štefánikovou sochou na pražskom Petříne, aby si pamiat-
ku jedného zo zakladateľov ČSR, uctili položením kvetov Ani tento rok nebol výnim-
kou. Prítomných privítal predseda Spoločnosti. Hlavný prejav predniesol veľvyslanec 
Slovenskej republiky v Prahe Peter Weiss. Stretnutie bolo veľmi dobre navštívené, 
lebo sa ho zúčastnili nielen návštevníci Petřína, ale aj výpravy, ktoré navštívili Štefá-
nikovu hvezdáreň.  

Na XXV. snemovaní Spoločnosti M. R. Štefánika, 14  novembra  v Piešťanoch   
sa zúčastnil člen výboru Ing. Bohdan Kraus. V rámci vystúpenia hostí prehovoril 
o našej práci. 

Štefánikova spoločnosť bola už po ôsmy krát v novodobej histórii zastúpená aj 
na spomienkovej bohoslužbe k 97. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny Dni vete-
ránov, ktorá sa konala v predvečer ukončenia Veľkej vojny 11.11. 1918 v  pondelok  
10. novembra 2015 v Chráme sv. Mikuláša na Staroměstskom náměstí v Prahe 
a organizovala ju Československá cirkev husitská a Armáda Českej republiky. 
V rámci spomienkových pozdravov popri ministerke pre miestny rozvoj ČR Karle 
Šlechtovej, ministrovi kultúry Danielovi Hermanovi prehovoril aj predseda Spoločnosti 
M.R. Štefánika V. Čelko. Pobožnosť celebroval patriarcha Cirkve československej 
husitskej Tomáš Butta a pražský biskup David Tonzar. Prítomný bol aj slovenský 
veľvyslanec v Prahe Peter Weiss. 

Prijatie nového občianskeho zákonníka si vynútilo nové znenie stanov spoloč-
nosti, ktoré ho schválilo 10. decembra na mimoriadnej schôdzi Spoločnosti. To bolo 
jej hlavným bodom programu. Nové stanovy odôvodnil náš člen Miroslav Surmánek. 
Po obsiahlej diskusii bolo jednohlasne prijaté nové znenie stanov. Spoločnosť M.R. 
Štefánika má teraz za svojim menom skratku z.s. - zapísaný spolok. Vo februári sme 
iniciovali zápis týchto zmien do registru Spolkov vedeného Mestským súdom 
v Prahe.  

Vzhľadom na aktuálnu situáciu usporiadali sme spoločne s inými slovenskými 
spolkami prednášku prof. Jana Rychlíka Príčiny veľkých  imigračných pohybov.  

25. januára 2016 pri príležitosti 164. výročia úmrtia Jána Kollára sa konalo 
spomienkové stretnutie pri Kollárovom hrobe na Olšanskom cintoríne. Toto stretnutie 
spoluorganizovala aj naša spoločnosť. O Jánovi Kollárovi prehovoril aj predseda 
Spoločnosti M.R. Štefánika.  

4. februára v deň nedožitých 90. narodenín Ing. Jozefa Havaša nášho čestného 
predsedu, sme usporiadali spomienkové stretnutie k ucteniu jeho pamiatky. Stretnu-
tia sa zúčastnilo asi tridsať ľudí, ktorí hovorili o rôznych stretnutia s ním. 
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Revíziou členskej základne k dnešnému dátumu sme zistili, že naša spoločnosť 
má 41. členov. Za poslednú dobu k nám vstúpilo niekoľko mladších členov. Budeme 
sa snažiť zapojiť ich do našej činnosti a tiež, aby sme aj reagovali na požiadavky 
mladej generácie aj v  spoločnosti v rámci našich možností. 

Výbor pracoval v zložení, ako bol zvolený na volebnom zhromaždení v roku 
2012. 

Významné sú pre nás dnešné voľby výboru, ktorými zase na najbližších pár ro-
kov vytvoríme nový výbor. 

Ešte k práci výboru. Stretávali sa ad hoc a dohovárali sa e -mailovou formou, 
alebo telefonicky. Schvaľovali per rolam. Dovoľte, aby som poďakoval členom výboru 
za obetavú spoluprácu. Moja srdečná vďaka patrí administrátorke výboru a správkyni 
webových stránok Zuzane Bukovskej, ktoré vedie od roku 2010. Zároveň ďakujem za 
jej príspevky v médiách a zabezpečenie webovej stránky našej spoločnosti. Stali sa 
pre nás našim zrkadlom pre informácie nielen členskej základne, ale najmä verejnos-
ti. Z členskej základne nám významne pomohla pani Janka Haluková, ktorej tiež  pat-
rí naša vďaka. 

Vzhľadom na prijatie nových stanov musíme dnes vykonať aj voľby nového vý-
boru. Tento krát nebude už kandidovať člen výboru JUDr. Josef  Vaněk, ktorý ale pri-
sľúbil, že nám v našich aktivitách bude naďalej nápomocný. Chcel by som mu na 
tomto mieste poďakovať za jeho dlhoročnú prácu nášho revízora a vysloviť vieru, že 
jeho zdravotný stav sa zlepší a budeme sa naďalej s ním stretávať. 

Pokračuje dobrá spolupráca s ďalšími slovenskými spolkami v Prahe. Najmä so 
Slovensko–českým klubom, Obcou Slovákov v Českej republike, Kollárovou spoloč-
nosťou, Historickou skupinou účastníkov SNP, Slovenským inštitútom, Slovenským 
zborom ECAV a Masarykovým demokratickým hnutím. Chcel by som poďakovať ve-
deniu Slovenského domu, 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 získavať kon-
takty na slovenských vysokoškolákov študujúcich v Prahe, aby v prípade záujmu na-
vštevovali 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. 

Na záver môjho vystúpenia mi dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za Vašu 
podporu a priazeň Štefánikovej spoločnosti. Zároveň mi dovoľte, aby som  nám všet-
kým 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 zaujali a v mene výboru Spoloč-
nosti M. R. Štefánika všetkým vám sľubujem, že sa pokúsime pripraviť rovnako kva-
litný program aj v budúcom spolkovom roku.  Budem rád, keď sa na mňa, alebo kto-
réhokoľvek 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 čin-
nosti. 

Verím, že ešte v diskusii, alebo v neformálnej časti nášho dnešného stretnutia 
sa k tomu vrátime. 
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Ďakujem vám za pozornosť. 
 
  
Internetová adresa Spoločnosti: http://mrstefanik.cz/ 
 
e-mailové spojenie: mrstefanik@centrum.cz 
 


