Prejav veľvyslanca na recepcii ZÚ Praha k štátnemu sviatku
(6. september 2017)
Vážený pán predseda vlády, milý Slávek, vážený pán prezident Klaus, vážení kolegovia
veľvyslanci a členovia diplomatického zboru, vážení členovia parlamentu a vlády, milí
krajania, drahí českí priatelia,
dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie privítal pri príležitosti štátneho sviatku Slovenskej
republiky – Dňa ústavy. Ďakujem Vám všetkým, že ste prijali naše pozvanie.
Vážení priatelia, je to už 25 rokovo, čo Slovenská národná rada prijala – s 24 ročným
meškaním, keďže ústavný zákon o čs. federácii predpokladal prijatie republikových ústav prvú demokratickú ústavu Slovenskej republiky. Spomienka na tento deň má pre mňa vždy aj
osobnú príchuť, keďže som mal tú česť podieľať sa na politickej príprave tohto dokumentu
a hlasovať zaň ako poslanec vtedajšieho slovenského parlamentu. Táto ústava rešpektujúca
štandardy rady Európy a poskytujúca všetkým občanom Slovenskej republiky rovnakú ochranu
ich práv, bola dôležitým faktorom skutočnosti, že nový suverénny štát – Slovenská republika –
ukázal skeptickej Európe počas uplynulých rokov úspešný príbeh napriek počiatočným
ťažkostiam pri transformácii a budovaní nezávislej štátnosti. Rovnako dôležité je, že úspešný
príbeh ukázala aj samostatná Česká republika ako druhý nástupnícky štát po ČSFR. Nepotvrdili
sa katastrofické scenáre, ktoré sprevádzali diskusie o delení spoločného štátu v oboch
republikách bývalej federácie. Ešte dôležitejšie však je, že naše česko-slovenské a slovenskočeské vzťahy, vzťahy medzi našimi štátmi a národmi, vzťahy medzi našimi občanmi, sú
vynikajúce. Stále sme si navzájom najbližšími, najpozitívnejšie vnímanými národmi. A to je
obrovská hodnota. Preto nepokladám za správne, keď sa pri diskusiách o tom, čo sa udialo pred
25 rokmi, používa kategória viny.
Pred dvomi dňami sa uskutočnilo na zámku v Ledniciach už piate spoločné zasadnutie vlád ČR
a SR, čo je dôležitým potvrdením nadštandardných vzťahov medzi našimi republikami. Vlády
prijali rozhodnutie vyhlásiť rok 2018, v ktorom si budeme pripomínať významné výročia našej
spoločnej histórie, osobitne sté výročie vzniku Československej republiky, za rok česko–
slovenskej a slovensko-českej vzájomnosti. Bude to rok viacerých spoločných spomienkových
podujatí doma i v zahraničí.
Aj preto mi dovoľte, aby som dnešné pripomenutie si 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej
republiky pojal ako overtúru k tomuto roku vzájomnosti, ako stretnutie dobrých priateľov.
Medzi vami je veľa ľudí, s ktorými ma spája aj silné osobné puto vďaka tomu, čo sme spolu
prežili v jednotlivých úsekoch tohto 25-ročného obdobia. Som šťastný, že Vás tu spolu
s manželkou a mojimi kolegami z úradu môžem privítať a tešiť sa z nášho priateľstva a z toho,
že
naše
vzťahy
majú
pred
sebou
sľubnú
perspektívu.
Keďže končí štvorročný politický cyklus a mandát súčasnej vlády, dovoľte mi, vzácni priatelia,
aby som sa poďakoval za predsedovi českej vlády a celej vláde za to, čo urobili v uplynulých
štyroch rokov pre rozvoj a posilňovanie vzťahov s mojou vlasťou. Veľmi si vážime najmä naše
spojenectvo a spoluprácu v EÚ a vo Vyšehradskej štvorke v tomto turbulentnom období. To
isté poďakovanie patrí aj ďalším ústavným činiteľom českej republiky.

Vážený pán predseda vlády, dovoľ mi, aby som ešte raz vyjadril radosť nad tým, že si poctil
svojou osobnou prítomnosťou oslavu nášho štátneho sviatku. Nech sa páči, máš slovo.
Otváracie vystúpenie na recepcii ku Dňu ústavy 6. septembra 2017

