
28.október. Deň ako každý iný, a predsa v niečom odlišný. Kým u nás je to bežný pondelok, v susedných 

Čechách je tento deň štátnym sviatkom.  

Aj my, Slováci, si však tento deň uctievame ako pamätný. Pýtate sa, prečo? Hoci mnohým z Vás tento dátum nič 

nehovorí, práve dnes, pred 95. rokmi, vznikla prvá Česko-slovenská republika. Po viac ako tisíc rokoch sme sa 

konečne oslobodili spod nadvlády viacerých národov, najmä však Maďarov a naši predkovia utvorili štát, po 

ktorom všetci v krajine toľko túžili. Spojili sme sa s tými, ktorí nám boli najbližší, a to nielen po jazykovej 

stránke.  

Slováci mohli konečne rozprávať po slovensky, stretávať sa, voľne a slobodne sa pohybovať, ale aj vyjadrovať 

svoje hlasy vo voľbách. 

Zaslúžili sa o to hlavne predstavitelia národného odboja, ktorý bol rozložený vo viacerých mestách Slovenska, 

ale aj v zahraničí. V Turčianskom sv. Martine pôsobilo vedenie Slovenskej národnej strany na čele s Matúšom 

Dulom. V Ružomberku pôsobil Andrej Hlinka a zanietený Vavro Šrobár, v Bratislave Emanuel Lehocký, 

v Budapešti Emil Stodola a Ferdiš Juriga, vo Viedni Milan Hodža, vo Francúzsku Milan Rastislav Štefánik. Hoci 

je pre Vás väčšina mien neznáma, práve vďaka nim dnes nehovoríme po maďarsky a môžeme sa slobodne 

rozhodovať, ale najmä stretávať, s kým chceme. Títo, pre náš národ veľmi významní muži, napriek neprajnosti 

osudu a mnohým prekážkam, keď viacerí z nich skončili vo väzení pre svoje národné cítenie, tajne organizovali 

stretnutia, na ktorých sa dohodli na vytvorení Slovenskej národnej rady, ktorá mala byť základom pre vznik 

samostatného štátu. 24.mája 1918 sa rozhodlo, že sa definitívne rozídeme s Uhorskom a vytvoríme spoločný štát 

s Čechmi. Táto dohoda bola vytvorená práve v Martine. Postupne svoje plány začali hlásiť verejnosti. Maďarská 

vláda, hoci pochopila, kam tým smerujú, stretnutia povolila, pretože pochopila, že prehrala nielen vojnu, ale aj 

svoje mocenské postavenie v Európe. 30. októbra 1918 sa na námestí v Turčianskom svätom Martine konalo 

verejné zhromaždenie, na ktorom sa predstavila Slovenská národná rada a vyhlásila Deklaráciu slovenského 

národa, známu tiež ak Martinskú deklaráciu. Zhromaždenie sa konalo pred budovou Tatra banky, čo je dnes 

budova uprostred námestia v Martine, kde sídli Slovenská sporiteľňa. Dodnes sú na nej pamätné tabule. 

V deklarácii sa Slováci prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi. To však nevedeli, že v Prahe už dva dni predtým 

predstavitelia spoločného česko-slovenského záujmu vyhlásili vznik Česko-slovenskej republiky. Prvým 

prezidentom štátu bol Tomáš Garrygue Masaryk. Skutočný dátum vzniku nášho prvého spoločného štátu 

s Čechmi je teda 28.október 1918. Pár dní po tomto dátume sa skončila prvá svetová vojna, Rakúsko-Uhorsko sa 

definitívne rozpadlo a nás čakali spoločné roky s Čechmi. Tie trvali až do roku 1938, kedy bolo Česko-

Slovensko násilne rozdelené a pre obe sa začalo nové obdobie, plné strachu a obáv z druhej svetovej vojny. Po 

nej sme však znovu tvorili jeden štát. 

Dnes si teda pripomíname významný Deň vzniku prvej Česko-Slovenskej republiky. 

Na záver ešte pripomeniem, že zajtra čaká Slovákov ďalší pamätný deň. Slávi sa totiž narodenie nášho 

významného dejateľa a kodifikátora spisovnej slovenčiny, Ľudovíta Štúra.     

 Ďakujem za pozornosť. 


