
Vážený pán štátny tajomník Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky, 

vážený pán náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky, 

vážený pán generálmajor Ondřej Novosad,  

vážení páni generáli, 

vážení hostia, dámy a páni, 

 

dovoľte mi, aby som Vás privítala v Prezidentskom paláci. 

Stalo sa milou tradíciou, že sa na jeho pôde stretávam 

s generálmi, ktorí odchádzajú do výslužby, pretože si 

nepochybne zaslúžia aj takýto prejav uznania. 

Takisto aj naše dnešné rozlúčkové stretnutie, pán 

generálmajor, je dobrou príležitosťou poďakovať sa Vám 

za celoživotnú prácu a za oddanú 42-ročnú službu vlasti. 

Počas tohto obdobia ste preukázali odborné i morálne 

kvality, svedomitosť, statočnosť – a predovšetkým dnes 

takú vzácnu no o to cennejšiu schopnosť nadradiť verejný 

záujem a záujem krajiny nad vlastné ambície, pohodlie,  

či osobný prospech. 

Vaše kroky smerovali k ženistom, čo je mimoriadne 

náročná špecializácia. Súčasťou Vašej úspešnej vojenskej 

kariéry bolo štúdium doma i v zahraničí, konkrétne 

v Spojenom kráľovstve či v Spojených štátoch amerických, 

kde ste zvyšovali svoju odbornú i jazykovú kvalifikáciu. 

V každom prípade je tiež pozitívne, ak sa aj profesionálny 

vojak ďalej vzdeláva a k vojenskej hodnosti si môže 

pripojiť titul doktora filozofie. 



Osobitne chcem vyzdvihnúť Vaše pôsobenie  

v zahraničných misiách – vo východnom Slavónsku, 

v Kosove či v operácii Iracká sloboda, kde ste boli prvým 

veliteľom slovenského kontingentu. Rovnako úspešná bola 

Vaša práca v štruktúrach, ktoré sa venujú koordinácii  

a riadeniu našich jednotiek pôsobiacich vo svete. 

Bohužiaľ vojenské konflikty sú stále súčasťou našej reality, 

akokoľvek by sme si želali opak. Slovensko nevyhnutne 

musí mať spoľahlivé, dobre vycvičené a technicky kvalitne 

vybavené Ozbrojené sily, ktoré chránia jeho bezpečnosť 

a štátnosť. Aj preto autority v radoch armády predstavujú 

významný príklad a inšpiráciu.  

 

Vážený pán Novosad, 

odchádzate do výslužby v zložitej bezpečnostnej situácii, 

ktorá nám však zároveň pripomenula niekoľko zásadných 

vecí. Ukázala nám aj, akým prínosom je pre krajinu, ak má 

v službe práve takých ľudí, ako ste Vy. Úspešnosť Vášho 

pôsobenia napokon vyjadruje aj Vaša vysoká vojenská 

hodnosť, a tiež vyznamenania, ktoré ste získali. 

Najcennejším však ostáva ľudský rozmer Vašich kvalít. 

Prajem Vám veľa pekných a pokojných chvíľ so svojimi 

najbližšími a Slovensku prajem veľa Vašich nasledovníkov. 

Ešte raz Vám ďakujem za všetko, čo ste pre našu vlasť 

urobili. 


